
 

 

 

 รหัสโปรแกรม : 21116 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท 2 วัน 1 คืน 

บ้านดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี  



 สมุนไพรและพืชผักเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คุณจะพบเห็นได้ทั่วไปในแปลงผักหลังบ้านของพ่ีน้องชาวดงเย็น เป็นวิถีชีวิตของ

พวกเขาที่จะปลูกผักไว้กินในครัวเรือน ที่ส าคัญคือผักเหล่านี้ปลูกด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี หมักปุ๋ยด้วยตัวเอง จากท า

กันเองในครอบครัวก็เริ่มขยายเป็นน าผลผลิตที่เพาะปลูกได้ไปขาย และเมื่อสิ่งที่พวกเขายืนหยัดท าสามารถตอบโจทย์ได้ในระดับ

หนึ่ง จึงเริ่มขยายไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการท าเกษตรอินทรีย์เผยแพร่ความรู้และวิธีการให้กับผู้คนที่สนใจในหนทาง

เดียวกัน 

ไฮไลต์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย ์

 1. ฐานปลูกผักในตะกร้า 

2. ฐานเพาะต้นอ่อนทานตะวัน 

3. ฐานเพาะเห็ด 

4. ฐานเลี้ยงใส้เดือน 

5. ฐานเลี้ยงไก ่  

6. ฐานปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

7. ท ายาดมหัวโตบ้านป้าต้อย 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี – บ้านดงเย็น - เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ - ท าขนมครก 

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายสถานีบริการน้ ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬา

กองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอ านวยความสะดวก              

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.00 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ SET BOX (มื้อที่ 1) 

10.00 น. เดินทางถึงกลุ่มวิสาหกิจการวนเกษตรดงเย็น กล่าวต้อนรับคณะพร้อมทานอาหารว่างเช้า ขนมโบราณพร้อม

เครื่องดื่ม มะม่วงหาวมะนาวโห่โซดา น้ าสมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.30 น. ชมฐานการเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ 

  1. ฐานปลูกผักในตะกร้า  2. ฐานเพาะต้นอ่อนทานตะวัน 

  3. ฐานเพาะเห็ด   4. ฐานเลี้ยงใส้เดือน 

  5. ฐานเลี้ยงไก่   6.ฐานปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

 

จากนั้น เดินทางด้วยรถซาเล้ง 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ชุมชน (มื้อที่ 2) 

13.00 น. เดินทางต่อด้วยรถซาเล้งท ากิจกรรมที่บ้านข้าว กิจกรรมที่ 1 ตกปลาในสวนหน่อไม้ 

14.00 น. กิจกรรมท าขนมครก โม่แป้งและขนมครก แคะไข่นกกระทา พร้อมทานอาหารว่าง 

เย็น ทานอาหารเย็น ณ ชุมชน (มื้อที่ 3) 

พักท่ี น าท่านเดินทางสู่ที่พัก Tolopoti Hotel&Resort หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

 

 



วันที่สอง บ้านดงเย็น – หาวัตถุดิบท าอาหารพื้นบ้าน - ท ายาดมหัวโต - หน้าผาวัดเขาทพเทียน 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) หลังจากนั้นให้ทุกท่าน Check-out 

09.00 น.  เดินทางไปชุมชนบ้านดงเย็น 

 

09.30 น. ทานอาหารว่างเช้าพร้อมแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมแข่งขันเก็บวัตถุดิบในชุมชนท าอาหารพื้นบ้าน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชุมชน (มื้อที่ 5) 

13.00 น. เดินทางท ากิจกรรมที่บ้านป้าต้อย เรียนรู้การท ายาดมหัวโต เอกลักษณ์ของเมืองโบราณอู่ทอง 

14.30 น. รับประทานอาหารว่างบ่าย 

15.00 น. เดินทางไปไหว้พระแกะสลักพระใหญ่อู่ทอง ที่หน้าผาวัดเขาท าเทียน 

16.00 น. จบกิจกรรมออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจไม่รู้ลืม 

****************************************************************************************************************** 

 

 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม 

เดินทางทุกวันหยุด 
เสาร์ - อาทิตย์ 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยว 

28 - 29 พฤศจิกายน 2563 4,900 700 
5 - 6, 12 - 13, 19 - 20, 26 - 27 
ธันวาคม 2563  

4,900 700 

2  -  3 , 9 - 10, 16 - 17, 23 - 24,                 
30 - 31 มกราคม 2564 

4,900 700 

6  -  7 , 13 - 14, 20 - 21, 27 - 28 
กุมภาพันธ์ 2564 

4,900 700 

 

 หมายเหตุ : ก าหนดการโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของกิจกรรมได้ ขึ้นอยู่กับตาม

สถานการณ์ในท้องถิ่น ที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่ารถตู้น าเที่ยว VIP ตลอดโปรแกรม 

 ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานค่อยบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 ค่ากิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 ค่าทิปคนขับรถและไกด์น าเท่ียว 

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 



เงื่อนไขการจอง : 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระเต็มจ านวน 

 แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 14 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินทั้งหมด 

 แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 7 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ารถ

น าเที่ยว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ 

 กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า  7 วันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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