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มหัศจรรย์ราชบุรี สวนผึ้ง-เกาะพลับพลา 

 
 

 

 
06.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

 *จดุนดัพบ ปัม้น า้มนั ปตท วภิาวด ี(ตรงขา้ม มหาวทิยาลยัหอการคา้)* 
06.30 น.  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุง่หนา้สู ่จงัหวดัราชบุรโีดยรถตูป้รับอากาศ VIP 6 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารกลอ่ง ขนมปัง 

น ้าาผลไมพ้รอ้มเครือ่งดืม่บนรถ และเชญิ ทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั 

(กรณีหากทา่นมาไมต่รงเวลานดัหมายทา่นอาจจะตกทรปิและจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ท ัง้ส ิน้) 

 
 

 

 
 09.00 น. เดนิทางถงึจงัหวดัราชบุร ีน าท่านชม อุทยานหนิเขางู ตัง้อยู่บริเวณแหล่งภูเขาหนิปูน ในสวนสาธารณะเขาง ู

ต าบลเกาะพลับพลา อ าเภอเมอืง จังหวัดราชบุร ีอยู่ห่างจาก ตัวจังหวัดราชบุรปีระมาณ 8  กโิลเมตร เดมิเป็นแหล่ง
ระเบดิและย่อยหนิทีส่ าคัญของไทยตัง้แต่สมัยตน้รัตนโกสนิทร ์เนื่องจากเป็นปนู ทีม่คีณุภาพด ีต่อมาทัง้ภาครัฐและ

ประชาชนไดเ้ล็งเห็นถงึความเสือ่มโทรมของสภาพภูมปิระเทศและววิทวิทัศน์ อกีทัง้ทีเ่ขางูนี้ยังเป็น ศาสนสถานอัน

เกา่แก ่จงึไดม้กีารยกเลกิสมัปทานบรเิวณนี้ไป จากนัน้เขางูกลายเป็นเหมอืงรา้งมสีภาพทรุดโทรม ทางจังหวัดราชบรุี

ก ำหนดกำร  กรุงเทพฯ ● รำชบุร ี● อุทยำนหนิเขำง ู● The Scenery Vintage ● ตลำดโอะ๊ป่อย ● บำ้นหอมเทยีน  

        (เชำ้/กลำงวนั/-) 
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จงึ ไดพั้ฒนาเขางูใหเ้ป็นสวนสาธารณะและสถานทีท่อ่งเทีย่วทางโบราณคด ีไดส้รา้งพระพุทธรูปหนิขนาดใหญ่เต็ม

พืน้ทีห่นา้ผา บรเิวณอทุยานหนิเขางู  จุดทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมไปเทีย่วชมคอื  ทางเขา้สวนสาธารณะเขางู ซึง่ดา้นหนา้
มภีาพแกะสลกัพระพุทธรูปปาง ประทานพรขนาดใหญ ่ไปจนสดุทางออกจะมอีกีจุดหนึง่คอื ศาลาส าหรับน่ังพักผ่อน มี

สะพานเลยีบแมน่ ้าทอดยาวส าหรับเดนิชม  

 
จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เดอะซนีเนอรี ่วนิเทจ ฟารม์ สวนผึง้ อดตีรสีอรท์ทีปั่จจุบันปรับเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแบบ

วันเดย์ทรปิ มีทัง้หมู่บา้นชาวไร่สไตลอ์ังกฤษ ฟาร์มแกะ ใหบ้รกิารเยีย่มชมฟาร์ม ,ใหอ้าหารนอ้งแกะ,มรีา้น Honey 

Scene ใหบ้รกิารอาหาร เครื่องดืม่ ไอศครมี และขนม,ใหบ้รกิารถ่ายรูปแบบ Vintage ,มซีุม้เกมสก์ารละเล่นตา่งๆ 
มากมาย เชน่ยงิธนู ยงิเป้า,มรีา้น Sheepie Sheep จ าหน่ายเสือ้ผา้ สนิคา้ทีร่ะลกึ สนิคา้ตกแตง่บา้น สนิคา้ทอ้งถิน่ทีม่ี

คณุภาพ เชน่น ้าผึง้ 

 
  เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารชือ่ดงั 
บา่ย น าทา่นอสิระ ณ  ตลาดโอ๊ะป่อย  โอ๊ะป่อย มาจากภาษากะเหรีย่ง แปลวา่ “พักผ่อน” ชมุชนในพืน้ทีอ่ าเภอสวนผึง้ 

จังหวดัราชบรุ ีสว่นหนึง่เป็นคนไทยเชือ้สายกะเหรีย่ง ซึง่ในอดตีชาวกะเหรีย่งพรอ้มกับชาวมอญไดอ้พยพจากพม่าเขา้
มาอยูใ่นสยามและชว่ยปกปักรักษาผนืแผน่ดนิแหง่นีม้ายาวนานเทา่กับชาวไทยทัง้มวลตัง้แตส่มัยสงครามไทยกับพม่า

ทา่มกลางวถิชีวีติพืน้บา้น เกดิจากความร่วมมอืร่วมใจของผูป้ระกอบการ ชมุชน วดั โรงเรยีน และภาครัฐทอ้งถิน่  

 
น าทา่น เดนิทางเขา้สู ่บา้นหอมเทยีน สถานทีเ่ทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงยอดฮติ ยคุบกุเบกิใน อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ีตัง้แต ่พ.ศ. 2547 

แหลง่ทอ่งเทีย่วสรา้งแรงบนัดาลใจใหนั้กทอ่งหลายคนทีม่าเยีย่มเยอืน  ดว้ยผลงานสรา้งสรรคศ์ลิปะเทยีนกลิน่หอมใน
รูปแบบตา่งๆ  สสีนัแปลกตา และจดุวางเรยีงรายตามทีต่า่งๆ เหมอืนทีน่ีก่ าลงัมงีานเทศกาลครสิมาสตห์รอืฉลองปีใหม่

กันทัง้ปี  ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของความโรแมนตกิในสวนผึง้สบืมาถงึปัจจุบัน  ภายในบา้นหอมเทยีนตกแตง่ดว้ยของ
เก่าสะสมหายาก ภาชนะสังกะส ีตะเกียงโบราณ ของเล่นเก่า ฯลฯ กลมกลืนไปกับป่าธรรมชาต ิ เหมาะกับการ

ถ่ายภาพในมุมต่างๆ  สนุกกับกจิกรรมท าเทยีนดว้ยตัวเอง เรียนรูเ้ทคนิคเบือ้งตน้ในการท าเทยีนแฟนซ ี ชมิอาหาร
ไทยอร่อยจากผลติผลพืน้เมอืง  ซือ้ของจากรา้นขายของทีร่ะลกึจากชมุชนในพืน้ที ่

 
16.00 น.  น าทกุทา่นกลบัเดนิทางสู ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

18.30 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 
............................................................................................................. 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก
เดนิทาง 

รถ จ านวน เวลาเดนิทาง ราคาตอ่ทา่น/ไมม่รีาคาเด็ก 

( ศ ) 24 ก.ค. 63 24 ก.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( ส ) 25 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( อา ) 26 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( อ ) 28 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( ศ ) 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( ส ) 01 ส.ค. 63 01 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( อา ) 02 ส.ค. 63 02 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( ศ ) 07 ส.ค. 63 07 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( ส ) 08 ส.ค. 63 08 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( อา ) 09 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( พ ) 12 ส.ค. 63 12 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( ศ ) 14 ส.ค. 63 14 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( ส ) 15 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( อา ) 16 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

หมายเหต ุ: 1 กรุป๊ม ี18 ทีน่ ัง่ ใชร้ถตู ้V.I.P. 3 คนั แบง่เป็นคนัละ 6 ทีน่ ัง่ (ในกรณีมามากกวา่ 6 ทา่น แตน่อ้ยกวา่ 12 ทา่น 
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกกรุป๊คนัที ่2 ซึง่คนัที ่2 ตอ้งเต็มคนัเทา่น ัน้ จงึจะสามารถคอนเฟิรม์การเดนิทางไดค้ะ่) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดแ์ละหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซักรดี ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 
คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของ, อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความควบคมุของบรษัิทฯ 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 200 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
การจองทวัร ์:กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

กรณียกเลกิ : แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทาง30วนักอ่นการเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้ อาท ิคา่มดัจ ารถบสัปรบั
อากาศ , รถตู ้VIP, คา่โรงแรมทีพ่กั ,คา่อาหาร , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว , คา่บรกิาร     

 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั: ยดึเงนิคา่ทวัร ์50% และ หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ อาท ิ  ค่ามดั

จ าต ัว๋เครือ่งบนิ , รถตู ้VIP, รถบสั, คา่วซีา่ , คา่โรงแรมทีพ่กั,คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร 
หมายเหต ุ: หากทา่นยกเลกิการเดนิทางแตส่ามารถหาผูโ้ดยสายมาส ารองแทนทีไ่ด ้หรอืทางทวัรเ์ปิดขายและมกีาร

ส ารองทีน่ ัง่แทนได ้ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯจะคนืเงนิคา่ทวัรใ์หเ้ต็มจ านวน   

 ในกรณีช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บ

เงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดโดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆท ัง้ส ิน้   
เง ือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

กรณีจองทวัรว์นัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยุดยาวตอ่เนือ่ง และไดม้กีารแจง้ยกเลกิทวัร ์ทางบรษิทัฯขอสงวน
สทิธิเ์ก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมด โดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

กรณีเจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ

เป็นจรงิ 
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวน

ทีบ่ริษัทฯ ก าหนดไว ้(5-6 ท่าน) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน 

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 พาหนะ , ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิ 

ทางเป็นส าคญั 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล ซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง

มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง 
 ขอ้แนะน าส าหรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควดิ 19 

1).ตอ้งสวมหนา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

2).ตอ้งลา้งมอืบอ่ยๆ และหลกีเลีย่งในพืน้ทีแ่ออดั 
3).ตอ้งปฎบิตัติามกฎ และค าแนะน าของแตล่ะพืน่ทีท่อ่งเทีย่ว 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง* 

 


