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01. วนัแรกของการเดนิทาง                    กรงุเทพฯ – สวนผึง้ – ราชบรุ ี 

06.00 น. พรอ้มกนัท่ี หนา้คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต ์
06.30 น.  ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 

บริการอาหารเชา้ (อาหารกลอ่ง) เครื่องดื่ม ชา กาแฟ   

เชา้ น าทกุท่านเดินทางสู ่ ณ สัทธา อุทยานไทย (77 กม.1 ชม.15 นาที) เป็นสถานท่ีรวบรวมหุ่นขีผ้ึง้เสมือนจริงของบคุคล
ส าคญัทัง้ผูม้ีช่ือเสียง พระอรยิสงฆแ์ละอีกมากมาย ซึง่เกิดจากความศรทัธาทัง้ในดา้นแนวความคิด การท างานท่ีมุง่มั่น และการ
ด าเนินชีวิตของบคุคลเหลา่นัน้ นอกจากนีย้งัเป็นแหลง่ท่องเท่ียววิถีไทย ตามอย่างคติชาวพทุธ สง่เสริมคณุคา่ทางวฒันธรรมและ
ประวตัิศาสตรน์  าเสนอผ่านเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

น าชม โรงงานโอ่ง “เถ้า ฮง ไถ่” (22 กม. 30 นาที)  เป็นโรงงานผลิตเครื่องป้ันดินเผาท่ีเก่าแก่คูเ่มืองราชบรุี เม่ือยคุสมยัท่ีเปลี่ยนไป 
จงึไดพ้ฒันางานเซรามิกท่ีหลดุกรอบเดิมๆ ออกมาป็นงานศิลปะสรา้งสรรคท่ี์สวยงามรว่มสมยัและใชส้อยไดจ้ริง 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

 

 

 บริ ัท ชั ทัวร    ากัด 

ชุมชนคนอาร ต...ราชบุรี 

พกัโรงแรมหร ูสไตล  Luxury Design 
 เดนิทาง : เสาร ที ่28 - อาทิต  ที ่29 พฤศ กิา น 2563 



 
บ่าย น าสมาชิกทกุท่านมาพกัผ่อนหย่อนใจท่ี CORO Field ไลฟ์สไตลฟ์ารม์แห่งใหม ่(50 กม. 1 ชม. 10 นาที) เป็นฟารม์แบบ
ฉบบัญ่ีปุ่ นแห่งแรกในเมืองไทย ตกแตง่ในสไตลม์ินิมอล คือเรยีบง่ายแตม่ากดว้ยประโยชน ์เพราะโคโรฟิลด ์ปฏิวตัิการเกษตรรูปแบบ
เก่าสูก่ารเป็นไลฟ์สไตลก์ารเกษตรแบบใหม ่หรือท่ีเรียกวา่ Lifestyle Farming ท่ีไมไ่ดเ้ป็นแคก่ารเพาะปลกู แตเ่ป็นการสรา้งสรรคแ์รง
บนัดาลใจ ซึง่มีกิจกรรมใหท้่านไดร้ว่มท า 1.Painting A Bag เพ่ิมความสดใสใหก้ระเป๋าผา้ใบเก๋ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ดว้ย
ลวดลายจากจินตนาการของท่าน ท่ีไมซ่  า้ใครแน่นอน 2.Grow Salad กิจกรรมการเรียนรูท่ี้จะท าใหท้่านไดเ้ป็นเกษตรกร ดว้ยการ
ปลกูผกัสลดัลงในแปลงปลกูดว้ยตวัของท่านเอง โดย CORO Field จะเป็นผูด้แูลตอ่ และน าไปบรจิาคเมื่อถงึเวลาเก็บเก่ียว 3.G.I.Y. 

It Yourself  เพลิดเพลินไปกบัการออกแบบ ตกแตง่ตน้ไมข้นาดเลก็ในสไตลข์องท่าน พรอ้มรบัอปุการะและใหค้  าสญัญาวา่ ท่านจะ
ดแูลตน้ไมข้องท่านเหมือนคนส าคญั และจะเลีย้งดใูหด้ีท่ีสดุ จากนัน้เดินถ่ายรูปเลน่ อีกทัง้ยงัมีรา้นอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีสตูรลบั
เฉพาะตวั พรอ้มผลิตผลทางการเกษตรใหค้ณุไดเ้ลือกซือ้กลบับา้นอีกดว้ย  ไดเ้วลาเดินทางเขา้สู ่อ.เมือง จ.ราชบรุี ( 56 กม.) 
ท่ีพกั   โรงแรมราชาบรุะ ดีไซนส์ดุหรูแห่งเมืองราชบรุี สไตล ์Luxury Design Hotel 

อาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. วนัทีส่องของการเดนิทาง                   ราชบรุ ี– ตลาดน้ าด าเนนิฯ - กรงุเทพฯ 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เชา้ น าท่านเดินทางสูต่ลาดน า้น าเนินสะดวก (20 กม. 35 นาที) ตลาดน า้ท่ีเก่าแก่นบัรอ้ยกวา่ปีของไทย และมีช่ือเสียงไปไกล
ถงึตา่งประเทศ มีสินคา้ใหเ้ลือกซือ้มากมาย ทัง้ของกิน ของใช ้และของท่ีระลกึ รวมถงึสินคา้หตักรรม นบัวา่เป็นตลาดน า้ท่ีมีมนตข์ลงั 
เพราะเป็นวิถีชีวิตจริง ของพ่อคา้ แมค่า้ท่ีน่ียงัคงน าผลไมจ้ากสวนมาขาย หรือรับมาจากท่ีอื่นๆ บา้ง  จากนัน้น าท่านน่ังเรือหางยาว 
มีหลงัคา มีชชีูพ ชมตลาดน า้  และน าท่านขึน้ชมวิธีการท าน า้ตาลมะพรา้วแบบสดๆใหม่ๆ  เลยทีเดียวครบั สมควรแก่เวลา น าท่านเดิน
ชมตลาดเลือกซือ้สินคา้เป็นของฝาก 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 



บ่าย น าท่าน ชมพพิธิภัณฑร์าชบุรี สรา้งขึน้ในสมยัรชักาลท่ี 6 เม่ือปีพ.ศ. 2465 และไดร้บัการบณุณะเพ่ือจดัตัง้เป็น
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติในปี พ.ศ.2431 ลกัษณะของอาคารไดร้บัอิทธิพลการสรา้งมาจากสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก จดัแสดง
เรื่องราวเก่ียวกบัราชบรุี ในทกุๆดา้น อาทิ ประวตัิศาสตร ์โบราณคดี ชาตพนัธุวิ์ทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพืน้บา้น เครื่องไมเ้ครื่องมือใช้
ในการจบัสตัวน์  า้ วฒันธรรมความเป็นอยู่ของกลุม่ชนตา่งๆ ในจงัหวดัราชบรุี 
น าท่านสูวั่ดป่าพุทธาราม (วดัถ า้สติ) สกัการะพระพทุธะมหาคนัธาราช (พระนั่งเมืองแกว้) เป็นพระพทุธรูปหินแกะสลกั ท่ีแกะสลกั
จากหินแกรนิต จากผนงัถ า้ซึง่เป็นหินธรรมชาติอายหุลายพนัปี ใชเ้วลาแกะสลกัราว 6 ปี เป็นพระพทุธรูปปางปฐมเทศนา ประทบันั่ง
หอ้ยพระบาทไวบ้นดอกบวั รูปแบบสมยัทวารวดี มีความสูงประมาณ 3 เมตร 9 เซนติเมตร ฐานรองนั่งและองคพ์ระยดึติดกบัหินของ
ถ า้ เป็นพระรูปหินลอยตวัแกะสลกัแบบลอยตวัติดกบัตวัถ า้แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแห่งท่ี 2 ของโลก (องคแ์รกอยู่ท่ีศรี
ลงักา) นบัเป็น Unseen ใหมข่องจงัหวดัราชบรุี ไดเ้วลาเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
18.30 น. ถงึ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ท่ี หนา้คณะครุศาสตร์ จฬุาฯ ริมถนนพญาไท 

- กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจย่ิง 
 

หมายเหต ุ   ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  ผูใ้หญ่    ท่านละ     6,400.-  บาท 
    พกัเด่ียวเพ่ิม    1,000.- บาท 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัรานีร้วม  

  1. รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ 
  2. ท่ีพกั พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารวา่ง เครื่องดื่มและผลไม ้
  4. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
  5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
      - วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท 
  6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แข็งจากชยัทวัร ์

อตัรานีไ้มร่วม   

1. ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % 
2. คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  

  3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท,์ คา่มินิบาร,์ คา่ซกัรีด 

สิง่อ านว ความสะดวกในรถ  

สเปรยแ์อลกอฮอล,์ หนา้กากอนามยั, จดัท่ีนั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)   

ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

เงือ่นไขการ อง  ยืนยนัการเดินทางพรอ้มช าระคา่บริการโดยโอนเขา้บญัชี 

 

บร ิทั ช ัทัวร   1984    ากดั 

ธ.ไทยพาณิชย ์สาขาถนนจันทน ์(ออมทรัพย)์   
เลขทีบั่ญชี 031–401–413–1 

เม่ือโอนแลว้กรุณา สง่ใบ Pay In ผา่นทาง Line @ chaitour  /  โทรสาร. 02 211 0119 

การ กเลิก  1. ยกเลิกการเดินทาง นอ้ยกวา่ 10 วนั หกัคา่บริการ 50 % 

  2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัคา่บริการ 100 % 

                                                                                 

ติดต่อ  :  080 571 5551 , 065 635 1997 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th 

จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา   09.00 น. – 17.30 น. 

 www.chaitour.co.th 
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