
                                                                                

ราชบรุี สวนผ้ึง ปักหมดุ เท่ียว 1 วนั  

เถา้ ฮง ไถ่-CORO Field สวนผ้ึง-บา้นหอมเทียน-เดอะซีนเนอรี่ วินเทจ ฟารม์-อทุยานเขาง ู

เดินทางโดยรถต ูป้รบัอากาศ 

 
 
 

 

ออกเดนิทางทกุวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์  
กําหนดวันเดนิทาง ราคาทา่นละ 
28,29  มนีาคม 2563  999.- 
04,05,06 (วันจักร)ี, 18,19,25,26 เมษายน 2563 1,199.- 
11,12,13,14,15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 1,299.- 
01,02,03,09,10,16,17,23,24,30,31 พฤษภาคม 2563 1,199.- 
วันแรกของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ-ราชบุร-ีเถา้ ฮง ไถ-่CORO Field สวนผึง้-บา้นหอมเทยีน-เดอะซนีเนอรี ่วนิเทจ 
ฟารม์-อุทยานเขาง-ูกรุงเทพฯ 

06.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน้ํามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกบัสนามกฬีา

กองทพับก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จ.นครปฐม โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง เชญิทา่นพักผ่อนตามอสิระ
บนรถ  บรกิารอาหารกลอ่ง (1) ขนมปัง น้ําเปลา่ 1 ขวด บนรถ ระหว่างทาง 

 

 

08.30 น. เดนิทางถงึ โรงงานเซรามคิ เถา้ ฮง ไถ่  ตัง้อยู่ ตําบลเจดยีห์ัก อําเภอเมอืง จังหวัดราชบุร ีไดก้อ่กําเนดิ
ข ึน้มาเกอืบ 80 ปี เป็นโรงงานทีผ่ลติงาน เซรามคิหรอืงาน เครือ่งปั้นดนิเผาแห่งแรกอย่างโอ่งมังกรทีเ่ราๆ



รูจ้ักกนัด ีดว้ยเพราะทีจ่ังหวัดราชบุรแีห่งนี้มเีนื้อดนิชัน้ดทีีเ่หมาะ แกก่ารนํามาปั้นโอ่งมังกรน่ันเอง แตด่ว้ย 
ยุคสมัยทีเ่ปลีย่นไปการนําโอ่งมาใชเ้ป็นภาชนะกกัเก็บน้ําก็เร ิม่ลดนอ้ยลงคนหันไปใชน้ํ้าประปาทีไ่หลมา

จากอ๊กน้ํามากขึน้ โอ่งจงึกลายมาเป็นสว่นหนึง่ ของเครือ่งประดบัตกแตง่บา้นแทน จงึทําใหโ้รงงานแห่ง
นี้ตอ้งมกีารปรับเปลี่ ยนรูแ้บบการทําเซรามคิใหด้รู่วมสมัยมากขึน้ ทัง้กระถาง อ่างบัว แจกนั โอ่ง โตะ๊ 

เกา้อี ้ทีใ่สเ่ทยีนหอม หรอืตุก๊ตาประดบัฝาผนัง เป็นตน้ 
 

 
10.30 น. นําทา่นชม ฟารม์แห่งใหม่ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุร ีCORO Field เป็นฟารม์แบบฉบับญีปุ่่ นแห่งแรกใน

เมอืงไทย ตกแตง่ในสไตลม์นิมิอล เรยีบง่าย ภายในจัดรูปแบบใหไ้ดใ้ชป้ระโยชนไ์ดท้กุสดัสว่น สามารถ
แวะพักผ่อน ทานขา้ว ทํากจิกรรมไดม้ากมาย ทัง้การปลกูผัก เก็บผลมะเขอืเทศ ตกแตง่ตน้ไม ้เดนิ
ถา่ยรูปเลน่ และยังมรีา้นอาหารและเครือ่งดืม่สตูรเฉพาะตวั พรอ้มผลติผลทางการเกษตรใหค้ณุไดเ้ลอืก

ซือ้กลบับา้น ซึง่พระเอกของทีน่ี่ก็คอื … “เมลอ่น”  หมายเหตุ: ราคานีไ้มร่วมค่าทํากจิกรรมต่างๆและอาหารเครือ่งดืม่   
กลางวัน อสิระอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศยั 

 

 
13.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นหอมเทยีน ตัง้อยู่ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุร ีเมือ่เดนิเขา้ไปดา้นใน มทีัง้รา้นอาหาร ทีพ่ั ก 

และรา้นขายของทีร่ะลกึตา่งๆ ทีน่ี่ขายเทยีน หอมหลากสหีลายแบบ ซึง่ทํากนัเอง ออกแบบ "บา้นหอม

เทยีน " มผีลติภณัฑห์ลากหลายรูปแบบใหเ้ลอืกซือ้ อาท ิเทยีนหอมบล็อกเทยีนหอม ลวดลายตา่งๆ 
ผลติภณัฑจ์ะ วางจําหน่ายทีร่า้น นําไปเป็นของฝาก ของทีร่ะลกึ ซึง่ถา้ใครไดม้าเทีย่วทีร่าชบุร ีแลว้ไม่ได ้

แวะมาทีน่ี่ จะถอืว่าพลาดมาก 
14.00 น. 

 

15.00 น. นําทา่นสู ่เดอะซนีเนอรี ่วนิเทจ ฟารม์ สวนผึง้ (The Scenery Vintage Farm) สถานทีย่อดฮติโดง่ดงัใน
สวนผึง้ทีต่อ้งแวะถา่ยรูป ใหอ้าหารแกะและทํากจิกรรมตา่งๆ ในหมู่บา้นชาวฟารม์สไตล ์ Vintage ทีร่อ
คอยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นอย่างอบอุ่น เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรูปคูก่บัสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนที่

ไดร้ับการออกแบบสไตล ์ English Country และกจิกรรมตา่งๆ มากมายอาท ิเกมสท์บุแกะลงถงั ปา
ลกูโป่ง ทดสอบความแม่นยํากบักจิกรรมยงิธนูแบบถกูวธิี  ขีม้า้  สนุกกบัการแตง่กายและถา่ยภา พสไตล ์

Vintage  แวะชมิไอศครมีนมแกะทีแ่รกและทีเ่ดยีวในประเทศไทย รสชาต ิหอมหวาน มันอร่อย คกุกีน้ม
แกะ  รา้นขายของทีร่ะลกึ   สนิคา้ตกแตง่บา้น สนิคา้ทอ้งถิน่ทีม่คีณุภาพ เชน่น้ําผึง้   และรา้นอาหาร 
Honey Scene ใหบ้รกิารอาหาร เครือ่งดืม่ ไอศครมี พรอ้มชมววิมุมสงูของทุ่ งเลีย้งแกะกลางหุบเขา    
หมายเหตุ: ราคานีไ้มร่วมค่าทํากจิกรรมต่างๆ 

16.00 น. นําทา่นแวะเชค็อนิที ่อุทยานหนิเขาง ูแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิเมือ่กอ่นสถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหลง่
ระเบดิหนิ เคยเป็นหนิปูนทีอ่ยู่ในทะเลมากอ่น จากนัน้แผ่นเปลอืกโลกใตท้ะเลดงักลา่วถกูดนัข ึน้มาเหนือ

ผวิน้ํา แลว้ถกูลม ฝน กดักร่อนเป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็นภเูขาหนิปูนในทีส่ดุ ทัง้ยังเกดิโพรงถ้ํา
ตา่งๆ ในบรเิวณเขางูดว้ย เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ แนวธรรมชาต ิมทีะเลสาบทีต่ัง้อยู่กลางหุบเขา 

ใครทีช่อบถา่ยรูป ชอบหาสถานทีเ่ทีย่วใหม่ๆ หา้มพลาด! อสิระใหท้า่นถา่ยรูปเลน่ตามอัธยาศยั 



17.00 น. สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
18.30 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ ราคา

ทา่นละ 
เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี ทา่นละ 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี ทา่น

ละ 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี ทา่น

ละ 

ผูใ้หญ่ พัก
หอ้งเดีย่ว 
ทา่นละ 

 

14,15,28,29  มนีาคม 2563  1,199.- 1,199.- 1,199.- 1,199.- - 

04,05,06 (วันจักร)ี, 18,19,25,26 เมษายน 

2563 
1,199.- 1,199.- 1,199.- 1,199.- - 

11,12,13,14,15 เมษายน 2563 (เทศกาล

สงกรานต)์ 
1,299.- 1,299.- 1,299.- 1,299.- - 

01,02,03,09,10,16,17,23,24,30,31 

พฤษภาคม 2563 
1,199.- 1,199.- 1,199.- 1,199.- - 

  
  
  
  
 
 
  

  
  
  

 
หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสาํหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตสาํรอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(สาํหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่อาหาร 1 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สาํหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่โรงแรมทีพ่ัก 

6.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 



การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ชาํระคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสาํรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.กรุณาสง่สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สาํหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สาํหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมัดจําทกุกรณี 

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีู ้ ร่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ําหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามัน ขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น   

สาํคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  เชน่ การเจ็บป่วย , การถกูทํารา้ย , การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มัดจําหรอืชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 


