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..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัเดนิทำง  (เสำร ์/ อำทติย)์  กรงุเทพฯ – วดัคงคำรำม – ถ  ำเขำบนิ – อทุยำนหนิเขำง ู

 ธำรำ คอฟฟี ่– ตลำดเกำ่เจด็เสมยีน – กรงุเทพฯ 
 

06.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สวนลมุพนิ ี ประต ู3  ถนนพระรำม 4  (ตรงขำ้มตกึอื อจือ่เหลยีง)  

06.30 น. ออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ จงัหวัดรำชบุรี 

09.00 น. น ำท่ำนเข้ำชม วดัคงคำรำม ซึ่งสันนิษฐำนว่ำสร้ำงในสมัยกรุงศรอียุธยำต่อกรุงธนบุร ี โดย  

ชำวมอญรำมัญ ที่เปลี่ยนถิ่นอำศยัมำตำมล ำน  ำแม่กลองได้ร่วมกันบูรณะปฏสิังขรณ์วัดคงคำรำม

ซึ่งมีมำก่อนแล้วนั นขึ นเป็นวัดกลำง เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมในกำรร่วมท ำสังฆกรรมของสงฆ์แบบ

รำมัญนิกำย โดยมีชื่อเรยีกเป็นภำษำมอญว่ำ “เกี ยโต้” วัดคงคำรำมเจริญรุ่งเรอืงในช่วงสมัย

รัชกำลที่ 4 ได้รับกำรอุปถมัภ์โดยเจ้ำจอมมำรดำกลิ่น และทลูเกล้ำฯ ถวำยให้เป็นพระอำรำม

หลวง ซึ่งได้รับ

พระรำชทำนนำม

วัดใหม่ว่ำ “วัดคง

คำรำม” 

โบรำณสถำนที่

ส ำคัญภำยในวดั

คงคำรำมคือ พระ

อุโบสถ ซึ่งมีเจดยี์

ทรงรำมัญ 7 องค์ รำยรอบ เป็นตวัแทนของพระยำมอญทั ง 7 ภำยในมีจิตรกรรมฝำผนังอัน

ทรงคุณค่ำทำงศิลปะ เป็นฝีมือช่ำงสกุลกรุงเทพฯ ช่วงปลำยสมัยรชักำลที่ 3 นอกจำกนั นยังมี

เรอืนไทยท่ีมีค่ำและมีควำมสวยงำม ปจัจุบันเรือนไทยกุฏิ 9 ห้อง ได้ถูกจัดตั งให้เป็นพิพิธภัณฑ์

พื นบ้ำนวัดคงคำรำม รวบรวมศิลปะของมีค่ำของชำวมอญมำตั งแต่โบรำณ  

10.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถ  ำเขำบิน เป็นถ  ำขนำดใหญ่ ทีม่ีพื นที่ภำยในถ  ำกว้ำงกว่ำ 5 ไร่แห่งนี  จดัเป็น

ถ  ำที่มีควำมงดงำมมำกที่สุดของจังหวัดรำชบุรี และเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่อยู่ในใจนักเดินทำงติด

ล ำดบัต้น ๆ เสมอมำ ถ  ำเขำบินนั นตั งอยู่บน

เทือกเขำบิน ที่อยู่สูงจำกระดบัน  ำทะเลปำน

กลำง 200 เมตร โดยปำกถ  ำอยู่สูงจำก

พื นดิน 5 เมตร ภำยในถ  ำอลังกำรด้วย หิน

งอกหินย้อยที่ตั งอยู่ภำยในห้องหับต่ำง ๆ 

ซึ่งแบ่งได้ถึง 8 คูหำ และสุดปลำยถ  ำนั นมี

หินย้อยรูปนกตวัใหญ่ ก ำลังสยำยปีกโผบิน

จึงเป็นที่มำของชื่อว่ำถ  ำเขำบินนั่นเอง 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ร้ำนอำหำร 
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13.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ “อทุยำนหนิเขำง”ู เป็นอุทยำนหินสวนป่ำ แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหิน

ที่ส ำคัญของไทยตั งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจำกเป็นปนูที่มีคุณภำพด ี ซึ่งหลังจำกยกเลิก

สัมปทำน เขำงูกลำยเปน็เหมืองร้ำง มีสภำพทรุดโทรม ทำง

จงัหวัดรำชบุรีจึงได้พัฒนำเขำงูให้เป็นสวนสำธำรณะและสถำนที่

ท่องเที่ยว ทำงโบรำณคดี และได้สร้ำงพระพุทธรูปหินขนำดใหญ่ 

เต็มพื นที่หน้ำผำ สรำ้งจำกกำรยิงแสงเลเซอร์ลงหน้ำผำหิน 

ภำยในอุทยำนหินเขำงแูห่งนี  มีสถำนที่ท่องเท่ียวทำงโบรำณคดี

อยู่หลำยแห่ง ซึ่งจะเป็นถ  ำที่อยู่บนภูเขำ ม ี ถ  ำฤๅษี ถ  ำฝำโถ 

และถ  ำจีน-จำม ถ  ำต่ำงๆ นี พบพระพุทธรูปจ ำหลัก หรอื

พระพุทธรูปที่สลักหินที่ฝำผนังถ  ำอยู่หลำยองค ์ ซึ่งพระพุทธรูปเหล่ำนี เป็นพระพุทธรูปตั งแต่สมัย

ทวำรวดี แต่ละถ  ำอยู่ไม่ไกลกัน แต่ต้องเดินขึ นบนัไดไต่เขำไปคอ่นข้ำงสูง บริเวณรอบๆ ก็จะมีฝูง

ลิงอำศยัอยู่เป็นจ ำนวนมำก 

จำกนั น น ำท่ำนแวะเช็คอินร้ำนชิค ๆ ที่ ธำรำ คอฟฟี ่     

TARA COFFEE คำเฟ่สุดชิลภำยในพื นท่ีของธำรำรี

สอร์ท แอนด์ สปำ ทำ่มกลำงบรรยำกำศสุดชิลริม

แม่น  ำแม่กลอง มีกำรตกแต่งร้ำนให้เสมือนเป็นแพลอย

อยู่ริมแม่น  ำ มีที่นั่งโซนเปิดโล่งกว้ำงขวำงพอสมควร 

จดุเด่นอยู่ท่ีบริเวณที่นั่งท่ีมีกำรยื่นออกไปริมแม่น  ำ 

15.00 น. มีเวลำอิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นที่ ตลำดเกำ่ 119 ป ี

เจด็เสมยีน ก็คอืตลำดนดัตอนเย็นที่ขำยของกิน  

ของใช้ ซึ่งเป็นของพื นบ้ำน ตั งอยู่บนลำนกว้ำงที่โอบ

ล้อมด้วยบ้ำนเรือนไม้โบรำณ ซึ่งมีลักษณะของ

สถำปัตยกรรมเป็นแบบตึกแถว แต่เป็นบ้ำนไม้ติด ๆ 

กันหลำยห้องในแนวยำว และมีอำยุนับร้อยปี แต่ก็มี

กำรบูรณะซ่อมแซม ให้คงรปูแบบเดิมไว้มำกที่สุด 

จำกนั น น ำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ  

18.30 น. เดนิทำงถงึ สวนลมุพนิ ีประต ู3 ถนนพระรำม 4 (ตรงขำ้มตกึอื อจือ่เหลยีง) โดยสวสัดภิำพ  

 

 

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

 

 

*** หมำยเหต ุ: โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *** 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... เทีย่วรำชบุร ี 1  วนั   :  รำคำทำ่นละ  1,299.-  บำท 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

 1. ค่ำรถตู ้... จ ำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

2. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  (ยังไม่รวมค่ำทิป) 

3. ค่ำประกันอุบัติเหตกุำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์) 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร,์ ใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรำยกำร 

3. ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติที่เพิ่มเติ่มตำมกำรจ่ำยจริง  (ถ้ำมี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ 100 บำท 

 

 เงือ่นไขกำรจอง และช ำระคำ่บรกิำร 

  กรุณำส่งส ำเนำบตัรประชำชน พรอ้ม

ช ำระเงิน ทำ่นละ 1,299.- บำท ... เมือ่       

ทำ่นตกลงช ำระคำ่ทวัรก์ับทำงบรษิัทฯ แลว้      

ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย

ทั งหมดในทกุกรณ ี .... ในระหว่ำงกำรเดินทำง

ท่องเที่ยวนี  หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่วำ่

ทั งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ 

และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผ่ำนกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั งนี เพือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

 

 

รายการทวัร์.......... เที่ยวราชบุรี 1 วนั (รถตู้) ........วนัเดินทาง.............................................เดินทางทั้งหมด.................คน 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


