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ราชบรุี ไม่ไดมี้ดีแค่โอ่ง (วนัเดย ์ทริป) 1 วนั 

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

ชมุชนคบูวั-กรงุเทพฯ 

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

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ที่นัง่ เดินทางส ู ่จ.ราชบรุี 

07.30 น. ลอ้หมนุ !! ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ทีจ่ะมาใหข้อ้มลูสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ และดแูลท่าน

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

09.00 น. น าท่านเดินทางถึง ณ สทัธา อทุยานไทย สถานที่ท่องเที่ยวรปูแบบใหม ่ตัง้อยู่ในอ าเภอบางแพ จงัหวัด

ราชบรุี บนพื้นที่กว่า 42 ไร่ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่เดินทางสะดวกและใกลก้รงุเทพฯ เพียง

ไมก่ี่ชัว่โมง เป็นอีกหนึง่แหล่งเรียนรูท้างวัฒนธรรม ปลกูฝังรากเหงา้แห่งความเป็นไทยเพื่อการอนรุักษ์

และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม ตลอดจนศึกษาประวัติของผูม้ีชื่อเสียงและพระเกจิอาจารยช์ื่อดงัทัว่

เมืองไทยในรปูแบบหุ่นขีผ้ึ้งไฟเบอรก์ลาสขนาดเสมือนจริงกว่า 60 รปู ผา่นเทคนคิจดัแสดงและวิธีการ

นาเสนอรปูแบบใหมท่ี่ใชเ้ทคโนโลยีอันทนัสมยัมาประยกุตเ์พื่อใหเ้กิดความนา่สนใจ และเกิดการจดจาที่

สนกุสนานยิ่งกว่าเดิม 

11.00 น. น าท่านเดินทางถึง อทุยานเขาหินง ูเป็นอทุยานหิน สวนป่า แตเ่ดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่ส าคัญ

ของไทยตัง้แตส่มยัตน้รัตนโกสินทร ์เนือ่งจากเป็นปูนทีม่ีคณุภาพดี หลงัจากยกเลิกสมัปทาน เขาง ู

กลายเป็นเหมืองรา้ง มีสภาพทรดุโทรม ทางจงัหวัดราชบรุีจึงไดพ้ฒันาเขางใูหเ้ป็นสวนสาธารณะและ

สถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณคดี และไดส้รา้งพระพทุธรปูหินขนาดใหญ่ เต็มพื้นที่หนา้ผา สรา้งจากการ

ยิงแสงเลเซอรล์งหนา้ผาหิน 

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

เปิดบริการทกุวัน บริการเยี่ยมชมฟารม์ ใครแวะไปเที่ยวสวนผึ้งก็ตอ้งแวะไปถ่ายรปู ใหอ้าหารแกะ และ

ท ากิจกรรมตา่งๆ ในหมูบ่า้นชาวฟารม์สไตล ์Vintage ที่รอคอยตอ้นรับนกัท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอย่าง

อบอุ่น ภายในฟารม์ ตกแตง่สไตล ์English Country มีมมุนา่รักๆใหถ่้ายรปูมากมาย นอกจากนีย้ังมี

กิจกรรมตา่งๆ มากมายอาทิ ยิงธน ูขีม่า้ เกมสท์บุแกะลงถัง ปาลกูโป่ง และ ชิงชา้สวรรคช์มวิวแบบมมุ

สงู และทาง The Scenery Vintage Farm ก็ยังมีรา้นขายของที่ระลึกตา่งๆ เชน่ ตุก๊ตาแกะ หมวก อปุกรณ์

ตกแตง่บา้น   

15.30 น. น าท่านชม บา้นหอมเทียน ที่นีข่ายเทียนหอมหลากสีหลายแบบ ซ่ึงท ากนัเอง มีโรงงาน ขนาดย่อม ๆ 

อยู่ดา้นหลงั และที่มีแบบและสีสนัหลากหลายตา่งจากที่อื่น มีผลิตภณัฑห์ลากหลายรปูแบบใหเ้ลือกซ้ือ 

อาทิ เทียนหอมบล็อกเทียนหอม ลวดลายตา่งๆ ผลิตภณัฑจ์ะ วางจ าหนา่ยที่รา้น หากใครชอบแตง่บา้น

ใหไ้ดท้ัง้ความสวยงามและได ้ประโยชนด์ว้ยผูท้ี่สนใจสามารถเลือกซ้ือส าหรับ ตกแตง่หรือ เป็นของฝาก 

ของที่ระลึก 

17.00 น. น าท่านเดินทางถึง กาดวิถีชมุชนคบูวั เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม ่ตัง้อยู่ที่วัดโขลง

สวุรรณคีรี และวัดแห่งนีเ้ป็นแหล่งรวมชาวไทยวน ที่มีถ่ินฐานเดิมจาก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อสอง

รอ้ยปีกว่า สมัผสับรรยากาศแบบวิถีชมุชนของชาวบา้นที่น าอาหารและของฝากพืน้บา้นมาวางจ าหนา่ยที่

ลานอนสุรณส์ถานเมืองโบราณคบูัว ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น าทา่นเดินทางกลบัจดุหมาย

ปลายทาง 

19.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 



 
 
 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 2,490 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 
 

Date วนัเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันพธุ 03 มิถนุายน 2563 (วันหยดุ) 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 06 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 07 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 13 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 14 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 20 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 21 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 27 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 28 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 04 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 05 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันจนัทร ์ 06 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 11 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 18 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 25 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 01 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 02 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 08 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 09 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันพธุ 12 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 15 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 22 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 29 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 30 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 05 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย ์ 06 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 12 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 19 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 26 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 03 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 04 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 10 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอังคาร 13 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 17 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันศกุร ์ 23 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 24 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 31 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 07 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 14 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 21 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 28 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันจนัทร ์ 07 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันพฤหัสบดี 10 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 6 ท่าน ขึ้นไป บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบริการหรือ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน 



 
 
 

อัตรานี้รวม 

✓ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 

✓ น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

✓ มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัติศาสตรส์ถานที่ พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ประกนัอบุัติเหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ ของชาวตา่งชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ขึ้นอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 10 วนั 

เพื่อใชส้ าหรับการใส่ชื่อตัว๋เครื่องบิน (ส าหรับทวัรเ์ครื่องบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. หากจองก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไมช่ าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย15  วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดินทางไมถึ่ง

ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าทวัร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ ก่อนการเดินทาง หรือมี
การปรับ ราคาค่าน า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของ

ท่านเป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตสุดุวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบของมัคคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีค่า อันเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 


