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Tour Code: GQRBR-BS002 

                                                                                

ราชบรุ ีสวนผ้ึง ปักหมดุ เท่ียว 1 วนั  

เถา้ ฮง ไถ่-CORO Field สวนผึ้ง-บา้นหอมเทียน-เดอะซีนเนอรี ่วินเทจ ฟารม์-อทุยานเขาง ู

เดินทางโดยรถต ูป้รบัอากาศ 

 
 
 

 

ออกเดนิทางทกุวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์  
ก าหนดวันเดนิทาง 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   กรงุเทพฯ-ราชบรุ-ีเถา้ ฮง ไถ-่CORO Field สวนผึง้-บา้นหอมเทยีน-เดอะซนีเนอรี ่วนิเทจ 
ฟารม์-อทุยานเขาง-ูกรงุเทพฯ 

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

กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ มุง่หนา้สู ่จ.นครปฐม โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง เชญิทา่นพักผอ่นตามอสิระ
บนรถ  บรกิารอาหารกลอ่ง (1) ขนมปัง น ้าเปลา่ 1 ขวด บนรถ ระหวา่งทาง 

 

 

08.30 น. เดนิทางถงึ โรงงานเซรามคิ เถา้ ฮง ไถ่ ตัง้อยู ่ต าบลเจดยีห์ัก อ าเภอเมอืง จังหวัดราชบรุ ีไดก้อ่ก าเนดิ
ขึน้มาเกอืบ 80 ปี เป็นโรงงานทีผ่ลติงาน เซรามคิหรอืงาน เครือ่งปัน้ดนิเผาแหง่แรกอยา่งโอง่มงักรทีเ่ราๆ
รูจั้กกนัด ีดว้ยเพราะทีจั่งหวัดราชบรุแีหง่นีม้เีนือ้ดนิชัน้ดทีีเ่หมาะ แกก่ารน ามาปัน้โอง่มงักรน่ันเอง แตด่ว้ย 
ยคุสมยัทีเ่ปลีย่นไปการน าโอง่มาใชเ้ป็นภาชนะกักเก็บน ้าก็เริม่ลดนอ้ยลงคนหันไปใชน้ ้าประปาทีไ่หลมา
จากอ๊กน ้ามากขึน้ โอง่จงึกลายมาเป็นสว่นหนึง่ ของเครือ่งประดับตกแตง่บา้นแทน จงึท าใหโ้รงงานแห่ง
นี้ตอ้งมกีารปรับเปลี่ยนรูแ้บบการท าเซรามคิใหดู้ร่วมสมัยมากขึน้ ทัง้กระถาง อ่างบัว แจกัน โอ่ง โต๊ะ 
เกา้อี ้ทีใ่สเ่ทยีนหอม หรอืตุ๊กตาประดับฝาผนัง เป็นตน้ 
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10.30 น. น าทา่นชม ฟารม์แหง่ใหม ่อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ีCORO Field เป็นฟารม์แบบฉบบัญีปุ่่ นแหง่แรกใน

เมอืงไทย ตกแตง่ในสไตลม์นิมิอล เรยีบงา่ย ภายในจัดรปูแบบใหไ้ดใ้ชป้ระโยชนไ์ดท้กุสดัสว่น สามารถ
แวะพักผอ่น ทานขา้ว ท ากจิกรรมไดม้ากมาย ทัง้การปลกูผัก เกบ็ผลมะเขอืเทศ ตกแตง่ตน้ไม ้เดนิ
ถา่ยรปูเลน่ และยงัมรีา้นอาหารและเครือ่งดืม่สตูรเฉพาะตัว พรอ้มผลติผลทางการเกษตรใหค้ณุไดเ้ลอืก
ซือ้กลบับา้น ซึง่พระเอกของทีน่ีก่็คอื … “เมลอ่น”  หมายเหต:ุ ราคานีไ้มร่วมคา่ท ากจิกรรมตา่งๆและอาหารเครือ่งดืม่   

กลางวัน อสิระอาหารกลางวัน  ตามอธัยาศัย 
 

 
13.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่บา้นหอมเทยีน ตัง้อยู ่อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ีเมือ่เดนิเขา้ไปดา้นในมทีัง้รา้นอาหาร ทีพ่ัก 

และรา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆ ทีน่ี่ขายเทยีนหอมหลากสหีลายแบบ ซึง่ท ากันเอง ออกแบบ "บา้นหอม
เทียน" มผีลติภัณฑ์หลากหลายรูปแบบใหเ้ลือกซือ้ อาท ิเทียนหอมบล็อกเทียนหอม ลวดลายต่างๆ 
ผลติภณัฑจ์ะ วางจ าหน่ายทีร่า้น น าไปเป็นของฝาก ของทีร่ะลกึ ซึง่ถา้ใครไดม้าเทีย่วทีร่าชบรุ ีแลว้ไมไ่ด ้
แวะมาทีน่ี ่จะถอืวา่พลาดมาก 

14.00 น. 

 
15.00 น. น าท่านสู ่เดอะซนีเนอรี ่วนิเทจ ฟารม์ สวนผึง้ (The Scenery Vintage Farm) สถานทีย่อดฮติโด่งดังใน

สวนผึง้ทีต่อ้งแวะถ่ายรูป ใหอ้าหารแกะและท ากจิกรรมต่างๆ ในหมู่บา้นชาวฟารม์สไตล ์Vintage ทีร่อ
คอยตอ้นรับนักท่องเทีย่วทุกท่านอย่างอบอุ่น เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปคู่กับสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนที่
ไดรั้บการออกแบบสไตล์ English Country และกจิกรรมต่างๆ มากมายอาทิ เกมส์ทุบแกะลงถัง ปา
ลกูโป่ง ทดสอบความแมน่ย ากบักจิกรรมยงิธนูแบบถกูวธิี  ขีม้า้  สนุกกับการแต่งกายและถ่ายภาพสไตล ์
Vintage  แวะชมิไอศครมีนมแกะทีแ่รกและทีเ่ดยีวในประเทศไทย รสชาต ิหอมหวาน มันอร่อย คุกกีน้ม
แกะ  รา้นขายของที่ระลกึ  สนิคา้ตกแต่งบา้น สนิคา้ทอ้งถิน่ที่มคีุณภาพ เช่นน ้าผึง้  และรา้นอาหาร 
Honey Scene ใหบ้รกิารอาหาร เครือ่งดื่ม ไอศครีม พรอ้มชมววิมุมสูงของทุ่งเลี้ยงแกะกลางหุบเขา   
หมายเหต:ุ ราคานีไ้มร่วมคา่ท ากจิกรรมตา่งๆ 

16.00 น. น าทา่นแวะเชค็อนิที ่อทุยานหนิเขาง ูแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิเมือ่กอ่นสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่
ระเบดิหนิ เคยเป็นหนิปนูทีอ่ยูใ่นทะเลมากอ่น จากนัน้แผน่เปลอืกโลกใตท้ะเลดังกลา่วถกูดันขึน้มาเหนอื
ผวิน ้า แลว้ถกูลม ฝน กดักรอ่นเป็นเวลายาวนาน จนกลายเป็นภเูขาหนิปนูในทีส่ดุ ทัง้ยงัเกดิโพรงถ ้า
ตา่งๆ ในบรเิวณเขางดูว้ย เป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ แนวธรรมชาต ิมทีะเลสาบทีต่ัง้อยูก่ลางหบุเขา 
ใครทีช่อบถา่ยรปู ชอบหาสถานทีเ่ทีย่วใหม่ๆ  หา้มพลาด! อสิระใหท้า่นถา่ยรปูเลน่ตามอธัยาศัย 

17.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
18.30 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ราคา

ทา่นละ 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี ทา่นละ 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี ทา่น

ละ 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี ทา่น

ละ 

ผูใ้หญ ่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.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กนัแดด, รม่พับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพสูระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่อาหาร 1 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

3.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่โรงแรมทีพ่ัก 

6.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 
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การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามนัขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามนัและภาษีน ้ามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรอืเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 


