
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เดินทาง ทกุวนัเสาร–์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ  ์

 
 
 
 



 
 
 

ราชบรุี ไม่ไดม้ีดีแค่โอ่ง (One Day Trip)  

กรงุเทพฯ-ราชบุรี-ณ สทัธา อทุยานไทย-อทุยานหินเขางู-The Scenery Vintage Farm-บา้นหอมเทียน-

ชมุชนคูบวั-กรงุเทพฯ 

07.00 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู่ จ.ราชบรุ ี

07.30 น. ลอ้หมนุ !! ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณดี์ ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ และดแูลท่าน

ตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บริการอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

09.00 น. น าท่านเดินทางถึง ณ สทัธา อทุยานไทย สถานท่ีท่องเที่ยวรปูแบบใหม่ ตัง้อยู่ในอ าเภอบางแพ จังหวัด

ราชบรีุ บนพื้นท่ีกว่า 42 ไร่ ถือเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวอีกแห่งท่ีเดินทางสะดวกและใกลก้รงุเทพฯ เพียง

ไม่ก่ีชัว่โมง เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรูท้างวัฒนธรรม ปลกูฝังรากเหงา้แห่งความเป็นไทยเพื่อการอนรัุกษ์

และสืบสานศิลปะไทยท่ีงดงาม ตลอดจนศึกษาประวัติของผูม้ีชื่อเสียงและพระเกจิอาจารยช์ื่อดงัทัว่

เมืองไทยในรปูแบบหุ่นขีผ้ึ้งไฟเบอรก์ลาสขนาดเสมือนจริงกว่า 60 รปู ผ่านเทคนิคจัดแสดงและวิธีการ

นาเสนอรปูแบบใหม่ท่ีใชเ้ทคโนโลยีอันทันสมยัมาประยกุตเ์พื่อใหเ้กิดความนา่สนใจ และเกิดการจดจาที่

สนกุสนานยิ่งกว่าเดิม 

11.00 น. น าท่านเดินทางถึง อทุยานเขาหินง ูเป็นอทุยานหิน สวนป่า แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินท่ีส าคัญ

ของไทยตัง้แต่สมยัตน้รัตนโกสินทร ์เนื่องจากเป็นปูนท่ีมีคณุภาพดี หลังจากยกเลิกสัมปทาน เขาง ู

กลายเป็นเหมืองรา้ง มีสภาพทรดุโทรม ทางจังหวัดราชบรีุจึงไดพ้ัฒนาเขางใูหเ้ป็นสวนสาธารณะและ

สถานท่ีท่องเที่ยว ทางโบราณคดี และไดส้รา้งพระพทุธรปูหินขนาดใหญ่ เต็มพื้นท่ีหนา้ผา สรา้งจากการ

ยิงแสงเลเซอรล์งหนา้ผาหิน 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2)  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ The Scenery Vintage Farm วินเทจฟารม์เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว แบบ One Day Trip 

เปิดบริการทกุวัน บริการเยี่ยมชมฟารม์ ใครแวะไปเท่ียวสวนผึ้งก็ตอ้งแวะไปถ่ายรปู ใหอ้าหารแกะ และ

ท ากิจกรรมต่างๆ ในหมู่บา้นชาวฟารม์สไตล ์Vintage ท่ีรอคอยตอ้นรับนกัท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอยา่ง

อบอุ่น ภายในฟารม์ ตกแต่งสไตล ์English Country มมีมุนา่รักๆใหถ้่ายรปูมากมาย นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิ ยิงธน ูขีม่า้ เกมสท์บุแกะลงถัง ปาลกูโป่ง และ ชิงชา้สวรรคช์มวิวแบบมมุ

สงู และทาง The Scenery Vintage Farm ก็ยังมรีา้นขายของท่ีระลึกต่างๆ เช่น ตุก๊ตาแกะ หมวก อปุกรณ์

ตกแต่งบา้น   

15.30 น. น าท่านชม บา้นหอมเทียน ท่ีนี่ขายเทียนหอมหลากสีหลายแบบ ซึ่งท ากันเอง มีโรงงาน ขนาดย่อม ๆ 

อยู่ดา้นหลัง และท่ีมีแบบและสีสันหลากหลายต่างจากท่ีอื่น มีผลิตภณัฑห์ลากหลายรปูแบบใหเ้ลือกซื้อ 

อาทิ เทียนหอมบล็อกเทียนหอม ลวดลายต่างๆ ผลิตภณัฑจ์ะ วางจ าหนา่ยท่ีรา้น หากใครชอบแต่งบา้น

ใหไ้ดท้ั้งความสวยงามและได ้ประโยชนด์ว้ยผูท่ี้สนใจสามารถเลือกซื้อส าหรับ ตกแต่งหรือ เป็นของฝาก 

ของท่ีระลึก 

17.00 น. น าท่านเดินทางถึง กาดวิถีชมุชนคบูวั เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ตัง้อยูท่ี่วัดโขลง

สวุรรณคีรี และวัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมชาวไทยวน ท่ีมีถิ่นฐานเดิมจาก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อสอง

รอ้ยปีกว่า สัมผสับรรยากาศแบบวิถีชมุชนของชาวบา้นท่ีน าอาหารและของฝากพื้นบา้นมาวางจ าหนา่ยท่ี

ลานอนสุรณส์ถานเมืองโบราณคบูัว ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น าท่านเดินทางกลบัจดุหมาย

ปลายทาง 

19.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้โดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 



 
 
 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 2,090 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 
 

Date วนัเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันเสาร ์ 04 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 05 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 11 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 18 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 25 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 01 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 02 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 08 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 09 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันพธุ 12 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 15 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 22 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 29 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 30 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 05 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 12 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 19 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 26 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 03 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 04 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 



 
 
 

วันเสาร ์ 10 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอังคาร 13 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 17 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันศกุร์ 23 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 24 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 31 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 07 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 14 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 21 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 28 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันจันทร์ 07 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 8 ท่าน ข้ึนไป บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบริการหรือ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน 

อัตรานี้รวม 

✓ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

✓ น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

✓ มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัติศาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

✓ ประกันอบุัติเหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์



 
 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการใส่ชื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรับทัวรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. หากจองก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามท่ีไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิค่าทัวรท้ั์งหมดในทกุกรณี 

4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทาง 10 วนัถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย15  วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึง

ตามท่ีก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมี
การปรับ ราคาค่าน า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ท้ังนี้โดยค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตสุดุวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดรั้บ บาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดการสญูหายส่ิงของท่ีมีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทัวรท้ั์งหมด กับทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตท้ัุงหมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


