
 

 



 

 
 

 

 

 
 

06.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย  

 *จุดนดัพบ ป้ัมน ้ ามนั ปตท วิภาวดี (ตรงขา้ม มหาวิทยาลยัหอการคา้)* 

06.30 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ จังหวดัราชบุรีโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 6 ที่น่ัง บริการอาหารกล่อง 

ขนมปัง น า้าผลไม้พร้อมเคร่ืองด่ืมบนรถ และเชิญ ทา่นพักผ่อนตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดการ  กรุงเทพฯ ● ราชบุรี ● อุทยานหินเขางู ● The Scenery Vintage ● ตลาดโอะ๊ป่อย ● บา้นหอม 

     เทียน          (เชา้/กลางวนั/-) 

 



 

 09.00 น. เดินทางถงึจงัหวดัราชบุรี น าท่านชม อุทยาน

หินเขางู ตั้งอยู่บริเวณแหล่งภูเขาหินปูน ใน

สวนสาธารณะเขางู  ต าบลเกาะพลับพลา 

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจาก ตัว

จังหวัดราชบุรีประมาณ 8  กิโลเมตร เดิมเป็น

แหล่งระเบิดและย่อยหินที่ส าคัญของไทย

ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เน่ืองจากเป็นปูน 

ที่มีคุณภาพดี ต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชน

ได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิ

ประเทศและวิวทวิทศัน์ อีกทั้งที่เขางูน้ียังเป็น ศาสนสถานอันเก่าแก่ จึงได้มีการยกเลิกสัมปทานบริเวณน้ีไป 

จากน้ันเขางูกลายเป็นเหมืองร้างมีสภาพทรุดโทรม ทางจังหวัดราชบุรีจึง ได้พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะ

และสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี ได้สร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่เตม็พ้ืนที่หน้าผา บริเวณอุทยานหิน

เขางู  จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชมคือ  ทางเข้าสวนสาธารณะเขางู ซ่ึงด้านหน้ามีภาพแกะสลัก

พระพุทธรูปปาง ประทานพรขนาดใหญ่ ไปจนสุดทางออกจะมีอีกจุดหน่ึงคือ ศาลาส าหรับน่ังพักผ่อน มี

สะพานเลียบแม่น า้ทอดยาวส าหรับเดินชม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ เดอะซีนเนอรี ่วินเทจ ฟารม์ สวนผึ้ ง อดีตรีสอร์ทที่ปัจจุบันปรับเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยว

แบบวันเดย์ทริป มีทั้งหมู่บ้านชาวไร่สไตล์อังกฤษ ฟาร์มแกะ ให้บริการเย่ียมชมฟาร์ม,ให้อาหารน้องแกะ,มี

ร้าน Honey Scene ให้บริการอาหาร เคร่ืองดื่ม ไอศครีม และขนม,ให้บริการถ่ายรูปแบบ Vintage ,มีซุ้ม

เกมสก์ารละเล่นต่างๆ มากมาย เช่นยิงธนู ยิงเป้า,มีร้าน Sheepie Sheep จ าหน่ายเสื้อผ้า สนิค้าที่ระลึก สนิค้า

ตกแต่งบ้าน สนิค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เช่นน า้ผ้ึง 

   
เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารช่ือดัง 
บ่าย น าท่านอิสระ ณ  ตลาดโอะ๊ป่อย  โอะ๊ป่อย มาจากภาษากะเหร่ียง แปลว่า “พักผ่อน” ชุมชนในพ้ืนที่อ  าเภอ

สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ส่วนหน่ึงเป็นคนไทยเช้ือสายกะเหร่ียง ซ่ึงในอดีตชาวกะเหร่ียงพร้อมกับชาวมอญได้

อพยพจากพม่าเข้ามาอยู่ในสยามและช่วยปกปักรักษาผืนแผ่นดินแห่งน้ีมายาวนานเท่ากับชาวไทยทั้งมวล

ตั้งแต่สมัยสงครามไทยกับพม่าท่ามกลางวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ 

ชุมชน วัด โรงเรียน และภาครัฐท้องถิ่น  

 
 

  



 

น าท่าน เดินทางเขา้สู่ บา้นหอมเทียน สถานที่เที่ยวที่มี

ช่ือเสียงยอดฮิต ยุคบุกเบิกใน อ.สวนผึ้ ง จ.

ราชบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 แหล่งทอ่งเที่ยวสร้าง

แรงบันดาลใจให้นักท่องหลายคนที่มาเย่ียม

เยือน  ด้วยผลงานสร้างสรรค์ศิลปะเทียนกล่ิน

หอมในรูปแบบต่างๆ  สีสันแปลกตา และจุด

วางเรียงรายตามที่ต่างๆ เหมือนที่น่ีก าลังมีงาน

เทศกาลคริสมาสต์หรือฉลองปีใหม่กนัทั้งปี  ถือ

ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของความโรแมนติกในสวนผึ้ ง

สบืมาถึงปัจจุบัน  ภายในบ้านหอมเทยีนตกแต่ง

ด้วยของเก่าสะสมหายาก ภาชนะสังกะสี ตะเกียงโบราณ ของเล่นเก่า ฯลฯ กลมกลืนไปกับป่าธรรมชาติ  

เหมาะกับการถ่ายภาพในมุมต่างๆ  สนุกกับกิจกรรมท าเทียนด้วยตัวเอง เรียนรู้เทคนิคเบ้ืองต้นในการท า

เทยีนแฟนซี  ชิมอาหารไทยอร่อยจากผลิตผลพ้ืนเมือง  ซ้ือของจากร้านขายของที่ระลึกจากชุมชนในพ้ืนที่ 

16.00 น.  น าทุกท่านกลบัเดินทางสู่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

18.30 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

............................................................................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง รถ จ านวน เวลาเดินทาง ราคาต่อท่าน/ไม่มรีาคาเดก็ 

( ศ ) 17 ก.ค. 63 17 ก.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( ส ) 18 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( อา ) 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( ศ ) 24 ก.ค. 63 24 ก.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( ส ) 25 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( อา ) 26 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( อ ) 28 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( ศ ) 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( ส ) 01 ส.ค. 63 01 ส.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( อา ) 02 ส.ค. 63 02 ส.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( ศ ) 07 ส.ค. 63 07 ส.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( ส ) 08 ส.ค. 63 08 ส.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( อา ) 09 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( พ ) 12 ส.ค. 63 12 ส.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

( ศ ) 14 ส.ค. 63 14 ส.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( ส ) 15 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 
( อา ) 16 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63 VIP 6 ที่น่ัง 18+1 06.00 น.-18.30น. 1,599 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 
 
 



 

อตัราค่าบริการรวม 
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธ์ิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 150 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน 

กรณยีกเลกิ :  
 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ อาท ิค่ามัดจ ารถบัสปรับ 

           อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมทีพ่กั ,ค่าอาหาร , 
           ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว , ค่าบริการ     

 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ  
           ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่า
           โรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 
           ค่าบริการ 

หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาส ารองแทนที่ได้ หรือทางทวัร์เปิดขายและมีการส ารองที่
น่ังแทนได้  ทั้งนีท้างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทวัร์ให้เต็มจ านวน   



 

 ในกรณชี าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงิน
ค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

เง่ือนไขการยกเลกิทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 

กรณจีองทัวร์วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์,วนัหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 
 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน 

ทางเป็นส าคัญ 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิ
เหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 
 



 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแทแ้ล้วจงึมัดจ าเพือ่ประโยชนข์อง
ทา่นเอง* 

 


