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เดนิทาง : มกราคม-พฤษภาคม 2564 
ทุกวันเสาร–์อาทิตย์ และวันหยดุนกัขัตฤกษ์ 

ราชบรุ ีสวนผึ้ง...สดูโอโซน (One Day Trip)  
กรุงเทพฯ-ราชบรุ-ีตลาดโอะ๊ปอ่ย-The Scenery Vintage Farm-ธารน้า้รอ้นบ่อคลึง-
บ้านหอมเทยีน-CORO Field-กรุงเทพฯ 

04.30 น. บริการรับ-ส่ง ลูกค้าถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรุงเทพฯ-ปรมิณฑล) เพื่อการเดินทางที่
สะดวกยิ่งขึ้น 
เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่
ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดนิทางสู่ จ.ราชบรุ ี

05.30 น. ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
และดูแลท่านตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ 
พร้อมน้า้ดืม่★★ 

08.30 น. น้าท่านชม ตลาดโอ๊ะป่อย สวนผึ้ง อีกหนึ่งที่เที่ยวชุมชนที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของ
ชาวสวนผึ้ง โดยที่นี่ส่วนใหญ่จะเปน็ชุมชนของชาวกระเหรี่ยง พื้นที่นี้ยังใช้ชีวิตแบบ
เรียบง่าย แต่ก็มีเอกลักษณ์ ด้วยความที่สถานที่แห่งนี้ อยู่ติดล้าธารมีน้้าไหลผ่าน
ตลอดปี และรอบๆ ก็ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ เลยให้ความรู้สึกเย็นสบาย 

09.30 น. น้าท่านเดินทางสู่ The Scenery Vintage Farm วินเทจฟาร์มเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว แบบ One Day Trip เปิดบริการทุกวัน บริการเยี่ยมชมฟาร์ม ใครแวะไป
เที่ยวสวนผึ้งก็ต้องแวะไปถ่ายรูป ให้อาหารแกะ และท้ากิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน
ชาวฟาร์มสไตล์ Vintage ที่รอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอย่างอบอุ่น 
ภายในฟาร์ม ตกแต่งสไตล์ English Country มีมุมน่ารักๆให้ถ่ายรูปมากมาย 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิ ยิงธนู ข่ีม้า เกมส์ทุบแกะลงถัง ปา
ลูกโป่ง และ ชิงช้าสวรรค์ชมวิวแบบมุมสูง และทาง The Scenery Vintage Farm ก็
ยังมีร้านขายของที่ระลึกต่างๆ เช่น ตุ๊กตาแกะ หมวก อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน   

10.30 น. น้าท่านเดินทางสู่ ธารน้้าตกร้อนบอ่คลงึ บ่อน้้าธรรมชาตินี้มาจากน้้าแร่ที่ไหลซึม
จากน้้าใต้ดินผ่านซอกหินจากเทือกเขาตะนาวศรีลงมาที่บ่อน้้าร้อนด้านล่าง 



 
 
 

สามารถลงอาบน้้าแร่ แช่น้้าร้อนท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นได้ หรือจะนั่งแช่เท้า
ผ่อนคลายให้หายเมื่อยล้า ธารน้้าร้อนบ่อคลึงนีจ้ะมีบ่อน้้าร้อนให้บริการหลาย
แบบ คือ สระดิน สระกระเบื้อง และที่แช่เท้า ซึ่งอุณหภูมิในแต่ละบ่อจะแตกต่างกัน
ออก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่2)  
บ่าย น้าท่านชม บ้านหอมเทยีน ที่นี่ขายเทียนหอมหลากสีหลายแบบ ซ่ึงท้ากันเอง มี

โรงงาน ขนาดย่อม ๆ อยู่ด้านหลัง และที่มีแบบและสีสันหลากหลายต่างจากที่อื่น มี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อ อาทิ เทียนหอมบล็อกเทียนหอม 
ลวดลายต่างๆ ผลิตภัณฑ์จะ วางจ้าหน่ายที่ร้าน หากใครชอบแต่งบ้านให้ได้ทั้ง
ความสวยงามและได้ ประโยชน์ด้วยผู้ที่สนใจสามารถเลือกซ้ือส้าหรับ ตกแต่งหรือ 
เป็นของฝาก ของที่ระลึก 

14.30 น. น้าทา่นชมสวน CORO Field ฟาร์มแห่งใหม่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นฟาร์มแบบ
ฉบับญี่ปุ่นแห่งแรกในเมืองไทย ตกแต่งในสไตล์มินิมอล คือเรียบง่ายแต่มากด้วย
ประโยชน์การใช้งาน เป็นจุดแวะพักที่คุณสามารถจะอยู่ได้ทั้งวันโดยไม่เบื่อ เพราะโค
โร ฟิลด์ มีกิจกรรมให้คุณท้ามากมาย ทั้งการปลูกผัก เก็บผลมะเขือเทศ ตกแต่ง
ต้นไม้ เดินถ่ายรูปเล่น อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องด่ืมที่มีสูตรลับเฉพาะตัว 
พร้อมผลิตผลทางการเกษตรให้คุณได้เลือกซื้อกลับบ้าน ซึ่งพระเอกของที่นี่ก็คือ 
… “เมล่อน” 

16.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนา้ทา่น นา้ทา่นเดนิทางกลบัจุดหมายปลายทาง 
18.30 น. น้าท่านส่งถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรงุเทพฯ-ปรมิณฑล) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจ 
 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีโ้ดยคา้นงึถึงประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของทา่นเปน็สา้คัญ** 

 
 



 
 
 

เงื่อนไขการจอง ชา้ระเต็มจ้านวน 1,990 บาท  
ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากท้าการจองเขา้มา 

*** เมือ่ชา้ระค่าทวัร์แล้ว ถอืวา่ทา่นรบัทราบเงื่อนไขในการจองทวัรน์ีท้กุประการ *** 
 

Date วันเดนิทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 
วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันมาฆบูชา) 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 06 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 07 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 20 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 21 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 27 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 28 มีนาคม 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 03 เมษายน 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 04 เมษายน 2564 1,990.- VAN 
วันอังคาร 06 เมษายน 2564 (วันจักรี) 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 10 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต)์ 1,990.- VAN 
วันจันทร์ 12 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 1,990.- VAN 
วันอังคาร 13 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 1,990.- VAN 
วันพุธ 14 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 1,990.- VAN 
วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 1,990.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย์ 18 เมษายน 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 24 เมษายน 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 25 เมษายน 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 01 พฤษภาคม 2564 (วันแรงงานแห่งชาติ) 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 02 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันจันทร์ 03 พฤษภาคม 2564 (วันหยุดชดเชยวันแรงงาน) 1,990.- VAN 
วันอังคาร 04 พฤษภาคม 2564 (วันฉัตรมงคล) 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 08 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 09 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 15 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 22 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 23 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564 (วันวิสาขบูชา) 1,990.- VAN 
วันเสาร์ 29 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 
วันอาทิตย์ 30 พฤษภาคม 2564 1,990.- VAN 

 

อัตราข้างตน้ สา้หรับคณะเดนิทาง 9 ทา่น ขึน้ไป บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี่ยนอัตรา
คา่บริการหรือยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ในกรณีที่จา้นวนผู้เดนิทางต่า้กว่า 9 ทา่น 
 

อัตรานีร้วม 
 รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้้ามันและคนขับน้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
 น้้าด่ืม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
 มัคคุเทศก ์ช้านาญข้อมูลและประวัติศาสตร์สถานที่ พร้อมให้ข้อมูล และน้าเที่ยวตลอด

การเดินทาง 
 ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามเงื่อนไขและข้อตกลง ในกรมธรรม ์



 
 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก้ากับภาษี) 
× คา่ทิปไกด์ และคนขับรถ (ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ และสนิน้า้ใจของลกูค้า)  

 

เงื่อนไขการจองและส้ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส้าหรับออกใบแจ้งหนี้และ

ใบรับเงินของท่าน  
2. ช้าระเต็มจ้านวน ภายใน 24 ชม. โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ  
3. กรุณาส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อน

การเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้ส้าหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (ส้าหรับทัวร์เครื่องบิน) และการ
ท้าเอกสารประกันอบุัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

4. ก่อนการเดินทาง 5 วัน ลูกค้าต้องท้าการส่งโลเคชั่นที่พักอาศัย มาให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ท้าการจัดเสน้ทางของรถตู้ในการรบั-ส่ง 

5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องช้าระเต็มจ้านวน 100% 
 

เงือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินตามที่ได้ช้าระมา 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ้าในทุกกรณี 
3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุก

กรณ ี
4. หากไม่ช้าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธิ ์และไม่สามารถเรียกเงิน

มัดจ้าคืนได้ 
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดนิทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน

การเดินทางได้ * 
 



 
 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอียดทกุข้อ เพื่อสทิธขิองทา่น 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณี

ที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่ก้าหนดไว้  
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้้ามันขึ้น 

ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้้ามันและภาษีน้้ามัน (กรณีเดินทางโดย
เครื่องบิน) 

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทั้งนี้โดย
ค้านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น ส้าคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่
สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดการสูญหายส่ิงของที่มีค่า อัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืนได้ ไม่
ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

6. เมื่อทา่นตกลงช้าระค่ามัดจ้าหรือช้าระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


