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1) ศุกรท์ี่ 26 เมษำยน 2562                     กรุงเทพฯ  นครปฐม บำงแพ รำชบุร ี

 

 

 

 

 

 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต ์
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ เดินทางสู่จังหวัดนครปฐม 
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 

   

เที่ยวเพลินๆ ใกล้กรุง.. รำชบุรี  

ใบอนญุำตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

  วันเดินทำง : ศุกร์ที่ 26 – อำทิตย์ที่ 28 เมษำยน 2562 
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สักการะ พระปฐมเจดีย ์ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร เปน็พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร พระปฐมเจดยี์นี้
ถือว่าเป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและทางจังหวัดนครปฐมไดน้ ามาเป็นตราประจ าจังหวัดอีกด้วย 
ส าหรับพระปฐมเจดีย์องคท์ี่เหน็อยู่ในปัจจบุันนี้เปน็องค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรชักาลที่ 4 เม่ือพ.ศ. 2396 โดยโปรดเกล้าฯให้สรา้ง
ครอบพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอคว่ าลักษณะคล้ายกับสาญจีเจดีย์ในอินเดียซึ่งสร้างสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราช จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดราชบุรี ชม วัฒนธรรมไท-ยวนที่ จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว พิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดว่า เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อย ตั้งอยู่ภายใน วัดโขลงสุวรรณคีรี เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมูลนิธิพัฒนาประชากร
ต าบลคูบัว และศูนย์สบืทอดศิลปะผ้าจกราชบรุี ชมรมชาวไท-ยวน ภายในพิพิธภัณฑ์แบง่การจัดแสดงออกเป็นส่วนต่างๆ 
ได้แก่ ภูมิปัญญาสมยัทวาราวดี  เครื่องมือท ามาหากิน  วิถีชีวิตของชาวไท–ยวน การทอผ้าจกผ้าโบราณ ห้องแสดงชาติพันธุ์
ในจังหวัดราชบุร ี เป็นตน้ จากนั้นน าท่านชมและเลือกซื้อผ้าทอมือคูบัวผ้าซิ่นตีนจกที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
อาหารกลางวันที่ ......  
หลังอาหารเดินทางสู่อ าเภอบ้านแพ ชม ณ สัทธา อุทยานไทย อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งปลูกฝังรากเหง้าความ
เป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสบืสานศิลปะไทยที่งดงาม พื้นที่โดยรอบมีความร่มรื่นสวยงามเหมาะแก่การมาพักผ่อน ภายใน
มีหุ่นขี้ผึ้งของผู้มีชื่อเสียงและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วเมืองไทย มีการจ าลองบ้านเรือนไทยทัง้ 4 ภาค ศิลปะพระพุทธรปูใน
สมัยต่างๆตั้งแตก่่อนประวัติศาสตร์ถึงยุครัตนโกสินทร ์ ซึ่งองคพ์ระพุทธรปูเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
และเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคนั้นๆได้เป็นอย่างดี จากนั้นน าชมความสวยงามของ อุทยานกล้วยไม้เดอะบลูมส์ออร์คิดพาร์ค 
สวนเพาะพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการส่งออกเน้นการเพาะปลูกและตกแต่งสวนด้วยกล้วยไม้เป็นหลัก มีการจัดพื้นที่เพื่อโชว์พันธุ์
กล้วยไม้ทั้งพันธุ์แท้และพนัธุ์ผสมหลากสีสนั สลับกับไม้ยืนต้น ส าหรบัท่านที่มาเที่ยวชมอุทยานกล้วยไม้นี้นอกจากจะชม
ความสวยงามของกล้วยไม้แต่ละชนิดแล้วยังสามารถเลือกซือ้พันธุ์กล้วยไม้ไปปลูกทีบ่้านได ้ และยังน าไอเดียการตกแต่งสวน
ไปใช้ตกแต่งสวนที่บ้านก็ไม่สงวนสิทธิ์ 
อาหารค่ าที่ ................ 
ที่พัก โรงแรม เอส สวิส ราชบรุ ี( 2 คืน) 
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2)  เสำร์ที่ 27 เมษำยน 2562              รำชบุรี สวนผึ้ง โพธำรำม  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม อุทยานหินเขางู แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งเดิมเป็นแหล่งระเบิดหิน ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจพบกบัวิวสวยๆ ของธรรมชาติ ทะเลสาบที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา จุดเช็คอินของคนชอบถ่ายรูป แชะแล้วแชร ์!!! 
จากนั้นชมสวนเซรามิกที ่ โรงงานผลิตเซรามิกเถ้าฮงไถ่ จุดเดน่ของผลิตภัณฑ์ เถ้าฮงไถ ่ คือน าเอารูปทรงดั้งเดิมมาประยุกต์ 
ใช้กับสีสนัทีร่่วมสมัยเป็นการผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบัน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างความแตกต่างให้กับ
ผลิตภัณฑ์ และยังมีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ออกมาทุกๆ 1-2 เดือน เพื่อสร้างจุดเด่นและให้เกิดความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนราคาขึ้นอยู่ที่ขนาดสีสันและความยากง่ายนะคะ ชม..ช้อปตามอัธยาศัย  
จากนั้นเดินทางสู่อ าเภอสวนผึง้น าชม ตลาดโอ๊ะป่อย ตลาดแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ ชุมชน วัด 
โรงเรียน รวมถึงภาครัฐท้องถิ่น ค าว่า “โอ๊ะป่อย” เป็นภาษากะเหรี่ยง หมายถึง “พักผ่อน”  ที่ใช้ชื่อนี้เพราะอยู่ติดล าธารมนี้ า
ไหลผ่านตลอดปี บวกกับบรรยากาศโดยรอบที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเย็น เม่ือมาเที่ยวที่ตลาดแห่งนี้จึงสัมผัสได้
กับความสดชื่นเหมือนได้มาพักผ่อนนั่นเอง ชม..ชิมตามอัธยาศัยเมนูอาหารบ้างอย่างอาจไม่คุ้น เช่น เม่ียงถั่วดาวอินคา 
ข้าวแดกงา ข้าวห่ออ้ังหมี่ถ่อ เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีงานโอทอปซื้อกลับบ้านเปน็ของฝากกันได ้
อาหารกลางวันที่ ...... 
เดินทางสู่ วัดพระศรีอารย์ อ าเภอโพธาราม ชม พระอุโบสถทองค า  เป็นพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยงานปูนปั้นสีทองทั้งหลงั
สวยงามมาก  ตกแต่งแบบศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายประดับลวดลายปูนปั้น จิตรกรรมเรื่องพระมหาชนกทศชาต ิพระเจ้า
ห้าพระองค์ พระอุโบสถใช้เวลาในการสร้างนานถึง 37 ปีซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านล้วนๆ มูลค่าในการจัดสร้างกว่า
ร้อยล้านบาท ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ศิลปะพม่าสร้างด้วยหยกขาวทั้งองค์ จากนั้นย้อนวัยสักนดิ 
ชม สุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา ดินแดนแห่งความฝันของคนรักตุ๊กตา เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกับเหล่าตุ๊กตาในบรรยากาศ
จ าลองจากทั่วโลกมารวมกับตุ๊กตาน่ารักๆ เพื่อเติมเต็มจินตนาการและความสุขให้ผู้มาเยือน ถูกใจก็ซื้อไปนอนกอดที่บ้านได้! 
จากนั้นไปสนุกสนานกันต่อที่ Secret Space ความลับของที่นี่คืออะไร ? … ไปหาค าตอบกัน ... ผ่านประตูเขาวงกตแล้วคุณ
จะพบค าตอบนั้น...... 
อาหารค่ าที่ .......... 
ที่พัก คุ้มด าเนินรีสอรท์ 
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3) อำทิตย์ที่  28 เมษำยน 2562         ด ำเนินสะดวก กังหันทองสปำ กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
หลังอาหารน าท่านนั่งเรือชมบรรยากาศคลองด าเนินสะดวก เลือกซื้อขนม ผัก ผลไม้ที่ตลาดด าเนินสะดวก ท าบุญไหว้พระ 
และชมการท าน้ าตาลมะพร้าว สมควรแก่เวลาเดินทางสู่จังหวัดสมุทรสงคราม  
อาหารกลางวันที่ ร้านบางตาบูน 
หลังอาหารเดินทางสู่ กังหนัทองสปาเกลือ เป็นการพัฒนาภมูิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมใหม่โดยการน าเกลือทะเลธรรมชาติ
ผสมสมุนไพรต่างๆ อาทิเช่น ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ทานาคา ว่านนางค า และสมุนไพรอื่นๆอีกหลากหลายชนิดมาท าเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ท าความสะอาดร่างกาย และใช้ดูแลผิวพรรณใช้ชื่อแบรนด์ ISPA 
ต้อนรับทุกท่านด้วยการแช่เท้าน้ าผสมดอกเกลือ ทดลองขัดผวิด้วยเกลือผสมสมุนไพร (นวดตัว / นวดเท้า / นวดหน้า ท่านละ 
45 นาที) สบายตัวแล้วอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์กลับมาไว้ใชก้ันนะคะเพื่อผิวพรรณของเรา 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
18.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตรำค่ำบริกำร  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  8,800.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  6,600.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม  1,200.- บาท 

อัตรำนี้รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ สปาเกลือ 
   5.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  

       7.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
   8.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อัตรำนี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 
 
 

เงื่อนไขกำรจอง   

  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 30 มีนาคม 2562 

กำรยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัที่ 5 เมษายน 2562 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 

 
 

  ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสำร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

