
 

 

 

2TH062: ทัวร์สวนผึง้ เจาะลกึสวนผึง้ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี 2 วนั 1 คืน (VAN) 
 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

 
05.30 น. จุดนดัพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ อ.สวน

ผึง้จ.ราชบุรี 
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
  แวะใหรั้บประทานอาหารเช้าตามอธัยาศัย ณ ร้านอาหาร 
08.00 น. เดินทางถึง อ.สวนผึง้ 
  น าท่านเดินทางไปยงั อุทยานหินเขางู เป็นอุทยานหิน สวนป่า แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและยอ่ยหินท่ีส าคญั
  ของไทยตั้งแต่สมยัตน้รัตนโกสินทร์ เน่ืองจากเป็นปูนท่ีมีคุณภาพดี ต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได ้
  เล็งเห็นถึงความเส่ือมโทรมของสภาพภูมิประเทศ และววิทิวทศัน์ อีกทั้งท่ีเขางูน้ียงัเป็นศาสนสถานอนั 
  เก่าแก่ จึงไดมี้การยกเลิกสัมปทานการระเบิดและยอ่ยหินท่ีบริเวณน้ีไป หลงัจากยกเลิกสัมปทาน เขางู 
  กลายเป็นเหมืองร้าง มีสภาพทรุดโทรม ทางจงัหวดัราชบุรีจึงไดพ้ฒันาเขางูใหเ้ป็นสวนสาธารณะ และ 
  สถานท่ีท่องเท่ียว ทางโบราณคดี และไดส้ร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ เตม็พื้นท่ีหนา้ผา สร้างจากการ 
  ยงิแสงเลเซอร์ลงหนา้ผาหิน 

  น าท่านเดินทางไปยงัThe Scenery Vintage Farmท่ีเท่ียวสวนผึ้งสุดฮิต ของสวนผึ้ง 
  The Scenery Vintage Farmมกิีจกรรมสุดเทรนมากมาย ใครท่ีมาเท่ียวสวนผึง้แล้วต้องแวะมาถ่ายรูปให้อาหารแกะ 
  กัน อดีตเป็นรีสอร์ทท่ีปัจจุบันปรับเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแบบวนัเดย์ทริป มท้ัีงหมู่บ้านชาวไร่สไตล์อังกฤษ ฟาร์มแกะ  
  ให้บริการเยีย่มชมฟาร์ม, ให้อาหารน้องแกะ, มร้ีาน Honey Scene ให้บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม ไอศครีม และขนม,  
  ให้บริการถ่ายรูปแบบ Vintage , มซุ้ีมเกมส์การละเล่นต่างๆ มากมาย เช่นยิงธนู ยิงเป้า , มร้ีาน Sheepie Sheep   
  จ าหน่ายเส้ือผ้า สินค้าท่ีระลึก สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าท้องถ่ินท่ีมคีุณภาพ เช่นน า้ผึง้The Scenery Vintage Farm 
  เป็นต้น 

  น าท่านเดินทางไปยงั ตลาดน า้สวนผึง้ Veneto สถานท่ีพกัผอ่น และแหล่ง shopping แห่งใหม่ใน 
  อ.สวนผึ้ง โดดเด่นไม่ซ ้ าใคร กบัตลาดน ้าสุดหรูใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ดว้ย สไตล ์Santorini อนัแสนโร 
  แมนติก รับกบังานสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นกบัโทนสีขาวสะอาดตา ตดัดว้ยน ้าเงินสด ทอดตวัยาวรับกบั 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ราชบุรี - อุทยานหินเขางู – The Scenery Vintage Farm - ตลาดน า้สวนผึง้Veneto - 
น า้ตกเก้าโจน (น า้ตกเก้าช้ัน) - ธารน า้ร้อนบ่อคลงึ 

 



 

 

 

  ทะเลสาบขนาดกวา่ 20 ไร่ โอบลอ้มดว้ยขนุเขา และอากาศท่ีเยน็สบายตลอดทั้งปี ไดถู้กเนรมิตใหเ้ป็น 
  ตลาดน ้าสุดหรู ใหบ้รรยากาศราวกบัสวรรคใ์นประเทศกรีซ อิสระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจ 
11.00 น. บริการอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหารครัวม่อนไข่ หลงัอาหารหาเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ ทานกนั 
  สักหน่อยเพื่อความสดช่ืน@อามันเต้ คอฟฟ่ี แอนด์ แค้มป์พร้อมชมความน่ารักของกระต่ายนอ้ย 
  หลากหลายสีสัน ท่ีน่ียงัเป็นร้านจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก ของฝากแฮนด์เมด (Hand Made) มากมาย 
  หลากหลายชนิดใหเ้ลือกชมและซ้ือฝากคนท่ีท่านนึกถึง ไม่วา่จะเป็นเส้ือยดื กรอบรูปจกัรยาน พวกกุญแจ 
  ของแต่งบา้น แกะหลากสี กระต่ายน่ารักๆ หรือจะเลือกส่ง Post Card ท่ีมีใหเ้ลือกมากมายหลายแบบ  
  หาใครบางคนท่ีไม่ไดม้าสวนผึ้งในคร้ังน้ีก็สามารถบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆผา่นปลายปากกาของท่านเองได ้
บ่าย  น าท่านเดินทางไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้กนัต่อ@ธารน า้ร้อนบ่อคลงึ 
  ธารน ้าร้อนบ่อคลงึ เป็นธารน า้ร้อนธรรมชาติท่ีเกิดจากฝีมือมนษุย์ ความหมายคือ นานมาแล้วท่ีแห่งนีม้กีารขดุค้นพบ 
  ตาน า้ร้อนเลก็ๆ โดยบังเอิญ เป็นน า้ร้อนผดุขึน้มาจากดินโคลน และไหลไม่เป็นทิศเป็นทาง ผู้บุกเบิกสร้างจึงพยายาม 
  สร้างคันกั้นบังคับทิศทางการไหลของน า้ร้อน จนเกิดเป็นแนวล าธารฝีมือมนุษย์สร้าง แต่กแ็ลดูไหลดจุดงัธรรมชาติ จน 
  กลายเป็นท่ีเท่ียวท่ีมช่ืีอเสียงของสวนผึง้อีกแห่งหน่ึง ด้วยความพิเศษของบ่อท่ีน่ีคือ เค้ามสีรรพคุณใช้ในการรักษา  
  อาการปวดเม่ือยตามตัว  

  น าท่านเดินทางไป น า้ตกเก้าโจนหรือน า้ตกเก้าช้ัน ถึงลานจอดรถซ่ึงอยูด่า้นล่างพาท่านเดินทางดว้ย 
  เทา้ต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร ถึงบริเวณตวัน ้าตก ซ่ึงน ้าตกเกา้ชั้นเป็นน ้าตกขนาดใหญ่ สูง 9 ชั้น  
  ตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีสมบูรณ์ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาติระยะทางเดินจากชั้นล่างถึงชั้นบนประมาณ 2 กม. ใช ้
  เวลาประมาณ 2 ชม. ใหท้่านอิสระเล่นน ้าเยน็ๆ ตามอธัยาศยั 
17.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั บัววฒันารีสอร์ท / อู่งหลงรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  
  เช็คอิน เก็บสัมภาระ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร เชิญทุกท่านอิสระพกัผอ่นเก็บแรงไวส้ าหรับการ 
  เดินทางในวนัพรุ่งน้ี 
 

05.00 น. ต่ืนเชา้กนัสักหน่อย เพื่อเตรียมตวัเดินทางไปเก็บภาพความสวยงามและประทบัใจกนับนเขา @เขากระโจม
(อย่าลืมเตรียมเคร่ืองกันหนาวไปด้วยนะคะ) 

  น าท่านเดินทางดว้ยรถกระบะ 4X4 (รถ 1 คนั นัง่ได ้10 ท่าน) Adventure ข้ึน เขากระโจม ใชเ้วลา 
  เดินทางประมาณ 40 นาที 
06.00 น. เดินทางถึง ยอดเขากระโจม เฝ้ารอแสงทองแตะขอบฟ้า ท่ามกลางความหนาวเยน็ เพิ่มความอบอุ่นให้ 
  ร่างกาย ดว้ยกาแฟ หรือโอวนัติลอุ่นๆ สักแกว้ เม่ือแสงสีทองมาเยอืน เราจะพบกบัภาพทะเลหมอก  
  ท่ามกลางขนุเขา แบบ 360 องศา อิสระเก็บภาพความทรงจ ากนัตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง เขากระโจม - สวนผึง้ออคิด - บ้านหอมเทยีน - เถ้าฮ่งไถ่ - วดัพระศรีอารย์ - กรุงเทพฯ 
 



 

 

 

  น าท่านเดินทางไปชมฟาร์มกล้วยไม้สวนผึง้ออคิดชมดอกกลว้ยไมห้ลากหลายชนิด ถ่ายภาพ และยงั 
  สามารถซ้ือกลบัไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย สามารถเลือกไดเ้องในสวน พร้อมราคาท่ีลดพิเศษ ตาม 
  โปรโมชัน่ของสวนท่ีจดัในแต่ละช่วง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
  น าท่านเดินทางไป บ้านหอมเทยีน ชมเทียนหอมหลากสีหลายแบบท่ีท ากนัเอง 

บ้านหอมเทยีน มโีรงงานขนาดย่อมๆอยู่ด้านหลงัเทียนท่ีน่ีมแีบบและสีสันหลากหลายต่างจากท่ีอ่ืนกเ็พราะว่าออกแบบเอง
ท าเองไม่ได้เลยีนแบบใคร"บ้านหอมเทียน"มผีลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบให้เลือกซ้ืออาทิเทียนหอมบลอ็กเทียนหอม
ลวดลายต่างๆผลิตภัณฑ์จะวางจ าหน่ายท่ีร้านหากใครชอบแต่งบ้านให้ได้ท้ังความสวยงามและได้ประโยชน์ด้วยผู้ ท่ีสนใจ
สามารถเลือกซ้ือส าหรับตกแต่งหรือเป็นของฝากของท่ีระลึกได้เทียนเป็นงานหัตถกรรมท่ีมคีวามสวยงามสามารถตกแต่งได้
ตามใจผู้ท าคนท่ีมาเยือนนอกจากจะได้เลือกซ้ือเทียนคุณภาพระดับพรีเมีย่มไปเป็นของฝากแล้วยงัจะได้รับความอ่ิมใจใน
บรรยากาศท่ีแวดล้อมด้วยธรรมชาติและศิลปะพร้อมรูปถ่ายสวยๆกลบับ้านซ่ึงตกแต่งได้น่าประทับใจแวดล้อมไปด้วยสีเขียว
ของต้นไม้ข้าวของสะสมเก่าเกบ็ท้ังภาชนะสังกะสีตะเกียงโบราณของเล่นเก่าฯลฯท่ีแลดูมเีสน่ห์แม้จะจัดวางแบบไม่ได้ตั้งใจ 

08.30 น. บริการอาหารเช้า (3)ณ ห้องอาหารของทีพ่กัหลงัอาหารอิสระท าภารกิจส่วนตวั พร้อมเก็บ  
  สัมภาระเตรียมตวัออกเดินทางกลบั 
  น าท่านชมโรงงาน“เถ้า ฮง ไถ่”ซ่ึงถือไดว้า่เป็นโรงงานผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเก่าแก่คู่เมืองราชบุรี 
  เถ้า ฮง ไถ่เร่ิมก่อตัง้ ตั้งแต่ปีพ.ศ 2476 นายซ่งฮงแซ่เตียได้มาพบแหล่งดินท่ีจังหวดัราชบุรีจึงได้ชวนพรรคพวกมาตั้ง 
  โรงงานผลิตไหน า้ปลาโอ่งน า้ไม่มลีายกระถางต้นไม้เป็นโรงงานแรกของราชบุรีและต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่าง 
  ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันจนมาถึงทายาทรุ่นท่ี 3 คุณวศินบรีุ(ติว้) สุพานิชวรภาชน์เลง็เห็นถึงการอยู่รอดของโรงงานท่ีใน 
  ขณะน้ันมกีารแข่งขนัสูงมโีรงโอ่งเกิดขึน้มากมายถึง 20 กว่าโรงเกิดภาวะโอ่งล้นตลาดและยคุสมยัท่ีเปลีย่นไปคนต้องการ
  โอ่งน า้เกบ็น า้น้อยลงจึงได้พัฒนางานเซรามิกท่ีหลดุกรอบเดิมๆออกมาเป็นงานศิลปะสร้างสรรค์ท่ีสวยงามร่วมสมยัและใช้
  สอยได้จริงไม่ได้มเีพียงสีน า้ตาลเขียวไข่กาเหมือนเช่นแต่ก่อนแต่มสีีกว่า 600 กว่าสีในปัจจุบันและรูปแบบแปลกใหม่เกิด
  ขึน้อยู่เสมอ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (4)ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเท่ียวชม สุนทรีแลนด์ดินแดนตุ๊กตา 
  สุนทรีแลนด์เกิดจากความตั้งใจของคุณสุนทรี เอ่ียมหนู ผู้บุกเบิกการท าโรงงานตุ๊กตาหลงัจากท่ีท าธุรกิจเกี่ยวกับ 
  ตุ๊กตาเลยเป็นแรงบันดาลใจในการ เปิดสุนทรีแลนด์แห่งนีเ้พ่ือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับผู้ ท่ีหลงใหลในตุ๊กตา โดย 
  ปรับปรุงส่วนหน่ึงของพืน้ท่ีโรงงานให้เป็นดินแดนแห่งตุ๊กตา ในช่ือ“สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา”มาท่ีน่ีนักท่องเท่ียวจะได้
  เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกับเหล่าตุ๊กตา ในบรรยากาศจ าลองจากท่ัวโลก สามารถมาเล่น อุ้ม กอด และถ่ายภาพได้ 
  อย่างเตม็ท่ี ถือว่าเป็นการย้อนวยัได้อย่างมคีวามสุข ได้เลือกซ้ือหาตุ๊กตาหลายหลายแบรนด์ในราคาโรงงาน ถือว่าเป็น 
  อีกหน่ึงแหล่ง ท่องเท่ียวในจังหวดัราชบุรีท่ีน่าสนใจเป็นอย่างย่ิงในบรรยากาศจ าลองจากท่ัวโลก สามารถมาเล่น อุ้ม  
  กอด และถ่ายภาพได้อย่างเตม็ท่ี ซ่ึงได้แบ่งโซนการจัดแสดงตุ๊กตาไว้มากมายหลายห้อง ซ่ึงแต่ละ ห้องกม็คีวามโดดเด่น 
  โดยมน้ีองหมเีป็นตัวเอกในน้ัน ไม่ว่าจะเป็นห้องท่ีจ าลองประเทศต่างๆ เช่น เกาหล ีอียิปต์ อเมริกา ทางสถานท่ียงัม ี
  บริการให้เรา เปลีย่นชุดตัวมาสคอตอีกด้วย เรียกได้ว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียว 



 

 

 

  น าท่านเดินทางสู่ The Blooms Orchid Parkชมพนัธ์ุไมห้ายาก เช่น กนัเกรา พยงุ สารภี มะหาด  
  ตะคร้อ ฯลฯ ภายในร่มร่ืนดว้ยสวนป่าอุทยานกลว้ยไม ้ 

The Blooms Orchid Parkมกีล้วยไม้เกาะติดบนต้นไม้ใหญ่แบบธรรมชาติ กล้วยไม้ลกูผสมสายพันธ์ุต่างๆ เช่น Dendrobium 
Aranda MokaraAranthera VandaOncidiumท่ีออกดอกสวยงามตลอดท้ังปี มโีซนสวนจัดแต่งท่ีมพีันธ์ุกล้วยไม้หายากและมี
มมุถ่ายรูปสวยงามมากมาย ท่ามกลางสวนกล้วยไม้ตัดดอกส่งออกขนาดใหญ่ เส้นทางเดินชมอุทยานสะดวก ร่มร่ืน นอกจาก
ในส่วนของโซนอทุยานแล้ว ยงัมกีารน าชมแปลงนาสาธิต เคร่ืองมือการท านาสมยัโบราณ เข่น เกวยีน คันไถ เคร่ืองสีข้าว
โบราณฯลฯ ท่านสามารถชมและเลีย้งแกะในทุ่งหญ้าท่ีสวยงาม พร้อมลานกิจกรรมต่าง ๆ และเคร่ืองเล่นสนามให้เดก็ ๆ 
เลือกเล่นอย่างปลอดภัย 

  น าท่านเดินทางไป อุโบสถทองค าณวดัพระศรีอารย์อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
  อุโบสถทองค าณวดัพระศรีอารย์แสดงถึงความย่ิงใหญ่อลงัการแห่งพลงัศรัทธาของชาวราชบุรีท่ีมต่ีอ   
  พระพทุธศาสนาในการก่อสร้างอุโบสถทองค ามลูค่าร้อยล้าน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 37 ปี น าท่านชม 
   #ชมลวดลายปูนป้ันท่ีสร้างขึน้เฉพาะไม่มแีบบส าเร็จรูป 
   #ฝาผนังแต่งแต้มด้วย จิตรกรรมเร่ืองพระมหาชนก พระเจ้า ๕ พระองค์ 
   #กราบไหว้พระศรีอารย์พระพทุธรูปคู่วดั พระพทุธลกัษณะสมยัคันธาระ เป็นพระพทุธรูปศักด์ิสิทธ์ิท่ีทุกคน 
  เคารพกราบไหว้ 
   #พระประธาน พระพทุธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่า สร้างด้วยหยกขาวท้ังองค์ 
   #กราบสักการะร่าง ของหลวงพ่อขันธ์ท่ี ไม่เน่าเป่ือยอยู่ในโลงแก้ว 
   #ชมโบสถ์หลงัเก่าและบ่อน า้ศักด์ิสิทธ์ิ 
   #แหล่งเรียนรู้การท าว่าวไทยกับปราชญ์ชาวบ้าน 
   #ศูนย์อบรมค่ายพทุธบุตร สอนให้ยวุชนเข้าใจถึงหลกัค าส่ังสอนของพระพทุธองค์ 

  น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

ส้ินสุดการใหบ้ริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ

ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุต ่ากว่า 3-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พกัเดี่ยว 

01-02 กุมภาพนัธ์ 63 4,500 4,200 1,200 
08-09 กุมภาพนัธ์ 63 4,900 4,500 1,500 



 

 

 

15-16 กุมภาพนัธ์ 63 4,500 4,200 1,200 
22-23 กุมภาพนัธ์ 63 4,500 4,200 1,200 

29 กุมภาพนัธ์ - 01 มีนาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
07-08 มีนาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
14-15 มีนาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
21-22 มีนาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
28-29 มีนาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
04-05 เมษายน 2563 4,900 4,500 1,500 
05-06 เมษายน 2563 4,900 4,500 1,500 
11-12 เมษายน 2563 4,900 4,500 1,500 
12-13 เมษายน 2563 4,900 4,500 1,500 
13-14 เมษายน 2563 4,900 4,500 1,500 
14-15 เมษายน 2563 4,900 4,500 1,500 
18-19 เมษายน 2563 4,500 4,200 1,200 
25-26 เมษายน 2563 4,500 4,200 1,200 

01-02 พฤษภาคม 2563 4,900 4,500 1,500 
02-03 พฤษภาคม 2563 4,900 4,500 1,500 
09-10 พฤษภาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
16-17 พฤษภาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
23-24 พฤษภาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
30-31 พฤษภาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
06-07 มิถุนายน 2563 4,500 4,200 1,200 
13-14 มิถุนายน 2563 4,500 4,200 1,200 
20-21 มิถุนายน 2563 4,500 4,200 1,200 
27-28 มิถุนายน 2563 4,500 4,200 1,200 
04-05 กรกฎาคม 2563 4,900 4,500 1,500 
11-12 กรกฎาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
18-19 กรกฎาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
25-26 กรกฎาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
01-02 สิงหาคม 2563 4,500 4,200 1,200 



 

 

 

08-09 สิงหาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
15-16 สิงหาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
22-23 สิงหาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
29-30 สิงหาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
05-06 กนัยายน 2563 4,500 4,200 1,200 
12-13 กนัยายน 2563 4,500 4,200 1,200 
19-20 กนัยายน 2563 4,500 4,200 1,200 
26-27 กนัยายน 2563 4,500 4,200 1,200 
03-04 ตุลาคม 2563 4,900 4,500 1,500 
10-11 ตุลาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
17-18 ตุลาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
23-24 ตุลาคม 2563 4,900 4,500 1,500 
24-25 ตุลาคม 2563 4,900 4,500 1,500 

31 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 4,500 4,200 1,200 
07-08 พฤศจิกายน 2563 4,500 4,200 1,200 
14-15 พฤศจิกายน 2563 4,500 4,200 1,200 
21-22 พฤศจิกายน 2563 4,500 4,200 1,200 
28-29 พฤศจิกายน 2563 4,500 4,200 1,200 

05-06 ธนัวาคม 2563 4,900 4,500 1,500 
12-13 ธนัวาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
19-20 ธนัวาคม 2563 4,500 4,200 1,200 
26-27 ธนัวาคม 2563 4,500 4,200 1,200 

31 ธนัวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564 4,900 4,500 1,500 
02-03 มกราคม 2564 4,900 4,500 1,500 
09-10 มกราคม 2564 4,500 4,200 1,200 
16-17 มกราคม 2564 4,500 4,200 1,200 
23-24 มกราคม 2564 4,500 4,200 1,200 
30-31 มกราคม 2564 4,500 4,200 1,200 

 
 



 

 

 

รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 4,500 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากวา่ 3-11 ปี 4,200 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 4,200 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 3,500 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 1,200 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศVIP 9 ท่ีนัง่ พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั 1 คืน หอ้งแอร์ ทีว ีน ้ าอุ่น พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 4 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

 



 

 

 

ส่ิงทีค่วรน าไป 

 ครีมกนัแดด หมวก แวน่ตากนัแดด  
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดส้น 
 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือสถานท่ี
ท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้



 

 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ท่าน 


