
- เส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้กัญชา-กัญชง จังหวัดนครราชสีมา -

   เที่ยวไร่ “กัญ”
สวรรค์เมืองไวน์
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ต่ื่�นตื่าต่ื่�นใจใน 
จ. นครราชสีีมา - โปรแกรมท่องเที�ยวเส้ีนทางนครราชสีีมา -

เท่ียววิสาหกิจชุมชนรักจัง ศึกษาโมเดลการปลูกกัญชา
คุณภาพในโรงเรือนกรีนเฮาส์ ชมฟาร์มแหล่งผลิต

กัญชาทางการแพทย์ต้นแบบส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร และไม่พลาดทัวร์โรงไวน์-ไร่องุ่น จิบไวน์

คุณภาพ ท่ีกรานมอนเต้ อ. ปากช่อง 
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วันที่ 1 
SIGHTSEEING CANNABIS FARM & 
VINEYARD AND WINERY TOUR
ทัวร์ไร่องุ่น-โรงไวน์/ชมฟาร์มกัญชา
ทางการแพทย์ตื่้นแบบ

บ่่าย • เดิินทางสู่่� อ. วัังนำ�าเขีียวั 

• เที�ยวัชมฟาร์์มกััญชาทางกัาร์แพทย์
   ต้้นแบบ ที�ร์ักัจัังฟาร์์ม 

• เลืือกัซื้ื�อสู่ินค้้าจัากัผลืิต้ภััณฑ์์กััญชา 
   แลืะผ�อนค้ลืายดิ้วัยกัาร์นวัดิดิ้วัยลื่กั 
   ปร์ะค้บกััญชา/โดิยชมร์ม
   นวัดิแผนไทย วัังนำ�าเขีียวั

เย็น • ร์ับปร์ะทานอาหาร์เย็น ที�ห้องอาหาร์
               ค้ร์ัวับ้านเลืขีที� 5

            • เขี้าพักั ที�โร์งแร์มแค้นทาร์ี โค้ร์าช 

เช้า    • พบกััน ณ จัุดินัดิพบ 

• ร์ับปร์ะทานอาหาร์วั�าง แลืะเที�ยวัชมไร์�องุ�นกัร์านมอนเต้้

เท่ียง  • ร์ับปร์ะทานอาหาร์กัลืางวััน ที�ร์้าน GranMonte 
     Vineyard and Winery

เช้า • ร์ับปร์ะทานอาหาร์เช้า ณ โร์งแร์มที�พักั
 • เยี�ยมชมโค้ร์งกัาร์วัิจััยกัาร์ผลืิต้กััญชาเพื�อใช้
    ปร์ะโยชน์ทางกัาร์แพทย์ มหาวัิทยาลืัยเทค้โนโลืยี
    สูุ่ร์นาร์ี 

เท่ียง  • ลืิ�มลืองร์สู่ชาต้ิ เค้ร์ื�องดิื�มชา กัาแฟ ที�มีสู่�วันผสู่ม
    ขีองกััญชา จัากัร์้าน ค้ลืาสู่ ค้าเฟ่ สู่าขีา มทสู่.

บ่่าย • รั์บปร์ะทานอาหาร์กัลืางวััน ที�ร้์านอาหาร์ค้รั์วัต้าตี้บ

 • เดิินทางกัลืับกัร์ุงเทพมหานค้ร์โดิยสู่วััสู่ดิิภัาพ 

วันที่ 2
MEDICAL CANNABIS 
KNOW-HOW 
เจาะลึกการผลิตื่กัญชาคุณภาพ
ทางการแพทย์
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บ่ริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำากัด
 (+66) 88 008 2906

  Friday Trip
  fridaytrip 

บ่ริษัท โซ แฮปป้ี จำากัด
 (+66) 94 156 1424

  So Happy
  @Sohappy

ติดต่อทัวร์
บ่ริษัท อูดาชี จำากัด

 (+66) 85 245 2458
  Udachi Thailand
  @udachi

บ่ริษัท ศรีดารา ทัวร์ จำากัด
 (+66) 82 365 6514, 

   (+66) 81 996 6852, 
   (+66) 81 456 4636
  ศรีดาราทัวร์ อำานาจเจริญ
  @sridaratour
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- แหล่งเรียนรู้/แหล่งปลูก/แหล่งสีกัดกัญชา-กัญชงทางการแพทย์ - - สีถานประกอบการที�มีสิีนค้า/บริการเกี�ยวกับกัญชา-กัญชง -

คลาส คาเฟ ่สาขามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

บร์นดิ์ร์้านกัาแฟจัากัภัาค้อีสู่าน ที�ต้�อยอดิดิ้วัยกัาร์

เสู่ิร์์ฟเมน่เค้ร์ื�องดิื�มผสู่มกััญชาภัายใต้้แบร์นดิ์ 

KhaoYai CALM โดิยมีเมน่ที�น�าสู่นใจัไวั้ให้ลื่กัค้้าที�สู่นใจั

ไดิ้ลืิ�มลือง

 (+66) 4425 5002
 Class Cafe'

แ

ชมรมนวดแผนไทย วังนำ้าเขียว 
งอยู่่�ในรัักจัังฟารั์ม ให้้บรัิการันวดผ่�อนคลายู่ด้วยู่

ล่กปรัะคบสมุนไพรักัญชาตามแบบวิถีีชาวบ้าน 

โดยู่ใช้กัญชาจัากวิสาห้กิจัชุมชนกลุ�มรัักจัังฟารั์ม ช�วยู่ให้้

รั่้สึกผ่�อนคลายู่ทั้ั�งกล้ามเน้�อและจัิตใจั

 (+66) 81 348 4444
   ARJC COIN by รักจังฟาร์ม

ตั้

รักจังฟาร์ม
าร์์มแห�งค้วัามร์ักั จัากัแหลื�งเพาะปลื่กัเมลือนที�มี

ชื�อเสู่ียง สู่่�ฟาร์์มปลื่กักััญชาเพื�อกัาร์แพทย์ แลืะยัง

เป็นแหลื�งท�องเที�ยวัเชิงเกัษต้ร์ที�มีมุมถ�ายร์่ปสู่วัย ๆ สู่ินค้้า

โอทอปที�มีคุ้ณภัาพให้เลืือกัซื้ื�อ 

 (+66) 81 348 4444
 RJC COIN by รักจังฟาร์ม

ฟ

โครงการวิจัยการผลิตกัญชาเชิง
คุณภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ร์้างค้วัามร์�วัมมือกัับเค้ร์ือขี�ายวัิสู่าหกัิจัชุมชนแลืะ

เกัษต้ร์กัร์ในทุกัภั่มิภัาค้ เพื�อต้�อยอดิกัาร์พัฒนาให้

กััญชา-กััญชงเป็นพืชเศร์ษฐกัิจั ทำาให้โค้ร์งกัาร์วัิจััยฯ แห�งนี�

เป็น Cannabis Hub ที�ใหญ�ที�สูุ่ดิขีองปร์ะเทศ

 (+66) 4422 3000
 Suranaree University of Technology

ส

สถานประกอบ่การน้ีมีบ่ริการเก่ียวกับ่กัญชา/กัญชง

สถานประกอบ่การน้ีมีเมนูกัญชา/กัญชง
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ร้านอาหารครัวบ้่านเลขท่ี 5 
านอาหาร์เกั�าแกั�ในอำาเภัอวัังนำ�าเขีียวัที�ต้ั�งอย่�กัลืางสู่วัน

กัร์ะท้อน บร์ร์ยากัาศร์�มร์ื�น เย็นสู่บาย เหมาะแกั�กัาร์พา

ค้ร์อบค้ร์ัวัมาร์ับปร์ะทาน ให้บร์ิกัาร์อาหาร์ไทยร์สู่ชาต้ิกัลืมกัลื�อม

ที�ใค้ร์ไดิ้ลืองต้้องต้ิดิใจั

 (+66) 86 243 4411, (+66) 83 467 4411
 ครัวบ้านเลขที�5 -ไทยสีามัคคี วังน้ำาเขียว

ร้

ร้านอาหารครัวตาตีบ่
านอาหาร์ไทยร์ิมเขีื�อนลืำาต้ะค้อง ให้บร์ิกัาร์อาหาร์

ไทยร์สู่ชาต้ิเยี�ยม ในร์าค้ามิต้ร์ภัาพ เมน่อาหาร์

หลืากัหลืาย แต้�ที�จััดิวั�าเดิ็ดิแลืะไม�ค้วัร์พลืาดิ ค้ือเมน่ปลืา

ต้�าง ๆ ที�สู่ดิสู่ะอาดิ ต้้องลือง

 (+66) 97 082 4243
 ครัวตื่าตื่ีบ

ร้

- สีถานประกอบการใกล้เคียง -

โรงแรมแคนทารี โคราช
กัแต้�งห้องพักัในสู่ไต้ลื์โมเดิิร์์นซื้ึ�งเน้นปร์ะโยชน์

พื�นที�ใช้สู่อยสู่ำาหร์ับนักัเดิินทางทุกัช�วังวััย ให้

บร์ร์ยากัาศโปร์�งโลื�งสู่บายไม�อึดิอัดิ พร์้อมสู่ิ�งอำานวัย

ค้วัามสู่ะดิวักัภัายในห้องพักัที�ค้ร์บค้ร์ันแลืะทันสู่มัย

 (+66) 4435 3011
 โรงแรมแคนทารี โคราช

ต

ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้
ร์�องุ�นบนพื�นที�กัวั้างขีวัางสูุ่ดิลื่กัห่ลื่กัต้ากัวั�า 100 ไร์�

ในแถบเขีาใหญ� ไร์�แห�งนี�ปลื่กัองุ�นสู่ายพันธุ์หา

ยากัที�นำาเขี้าจัากัต้�างปร์ะเทศ ทำาค้วัามร์่้จัักัสู่ายพันธุ์

องุ�น ชมวัิธีกัาร์หมักัไวัน์ แลืะเร์ียนร์่้เทค้นิค้กัาร์ชิมไวัน์

อย�างถ่กัวัิธี

 (+66) 92 806 7755
 GranMonte Vineyard and Winery

ไ
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