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1) ศุกรท์ี่ 3 เมษายน 2563                     กรุงเทพฯ  นครปฐม บางแพ ราชบุร ี
 

 

 

 

 

 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์ 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสขุภณัฑ์ เดินทางสูจ่งัหวดันครปฐม 
บริการอาหารเช้า เคร่ืองดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
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เที่ยวเพลินๆ ใกล้กรุง.. ราชบุรี  

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

  วันเดินทาง : ศุกร์ที ่3 – อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 



เที่ยวเพลินๆ..ใกล้กรุง..คุ้มดำเนนิ ราชบุรี  

สกัการะ พระปฐมเจดีย์ ณ วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชัน้เอกชนิดราชวรมหาวิหาร พระปฐมเจดย์ีนี ้
ถือว่าเป็นพระสถปูเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศไทยและทางจงัหวดันครปฐมได้น ามาเป็นตราประจ าจงัหวดัอีกด้วย 
ส าหรับพระปฐมเจดีย์องค์ที่เหน็อยู่ในปัจจบุนันีเ้ป็นองค์ที่สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลที่ 4 เม่ือพ.ศ. 2396 โดยโปรดเกล้าฯให้สร้าง
ครอบพระเจดีย์องค์เดิมซึง่เป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอคว ่าลกัษณะคล้ายกบัสาญจีเจดีย์ในอินเดียซึง่สร้างสมยัพระเจ้า
อโศกมหาราช จากนัน้เดินทางสูจ่งัหวดัราชบรีุ ชม วฒันธรรมไท-ยวนที่ จปิาถะภณัฑ์สถานบ้านคบูวั พิพิธภณัฑ์ซึง่จดัว่า เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อย ตัง้อยู่ภายใน วดัโขลงสวุรรณคีรี เกิดขึน้จากความร่วมมือของมลูนิธิพฒันาประชากร
ต าบลคบูวั และศนูย์สบืทอดศิลปะผ้าจกราชบรีุ ชมรมชาวไท-ยวน ภายในพิพธิภณัฑ์แบง่การจดัแสดงออกเป็นสว่นต่างๆ 
ได้แก่ ภมูิปัญญาสมยัทวาราวดี  เคร่ืองมือท ามาหากิน  วิถีชีวิตของชาวไท–ยวน การทอผ้าจกผ้าโบราณ ห้องแสดงชาติพนัธุ์
ในจงัหวดัราชบรีุ เป็นต้น จากนัน้น าท่านชมและเลือกซือ้ผ้าทอมือคบูวัผ้าซิ่นตีนจกที่มีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
อาหารกลางวนัที่ ......  
หลงัอาหารเดินทางสูอ่ าเภอบ้านแพ ชม ณ สทัธา อทุยานไทย อีกหนึ่งแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม ซึง่ปลกูฝังรากเหง้าความ
เป็นไทยเพื่อการอนรัุกษ์และสบืสานศิลปะไทยที่งดงาม พืน้ที่โดยรอบมีความร่มร่ืนสวยงามเหมาะแก่การมาพกัผ่อน ภายใน
มีหุ่นขีผ้ึง้ของผู้มีชื่อเสียงและพระเกจิอาจารย์ชื่อดงัทัว่เมืองไทย มีการจ าลองบ้านเรือนไทยทัง้ 4 ภาค ศิลปะพระพทุธรูปใน
สมยัต่างๆตัง้แต่ก่อนประวตัิศาสตร์ถึงยคุรัตนโกสินทร์ ซึง่องค์พระพทุธรูปเหลา่นีแ้สดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
และเหตกุารณ์บ้านเมืองในยคุนัน้ๆได้เป็นอย่างดี จากนัน้น าชมความสวยงามของ อทุยานกล้วยไม้เดอะบลมูส์ออร์คิดพาร์ค 
สวนเพาะพนัธุ์กล้วยไม้เพื่อการสง่ออกเน้นการเพาะปลกูและตกแต่งสวนด้วยกล้วยไม้เป็นหลกั มีการจดัพืน้ที่เพื่อโชว์พนัธุ์
กล้วยไม้ทัง้พนัธุ์แท้และพนัธุ์ผสมหลากสีสนั สลบักบัไม้ยืนต้น ส าหรับท่านที่มาเที่ยวชมอทุยานกล้วยไม้นีน้อกจากจะชม
ความสวยงามของกล้วยไม้แต่ละชนิดแล้วยงัสามารถเลือกซือ้พนัธุ์กล้วยไม้ไปปลกูทีบ้่านได้ และยงัน าไอเดียการตกแต่งสวน
ไปใช้ตกแต่งสวนที่บ้านก็ไม่สงวนสิทธ์ิ 
อาหารค ่าที่ ................ 
ที่พกั โรงแรม เอส สวิส ราชบรีุ ( 2 คืน) 
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2)  เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563              ราชบุรี สวนผึ้ง โพธาราม  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม อทุยานหินเขาง ู แหลง่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึง่เดิมเป็นแหลง่ระเบิดหิน ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นสถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจพบกบัวิวสวยๆ ของธรรมชาติ ทะเลสาบที่ตัง้อยู่กลางหบุเขา จดุเช็คอินของคนชอบถ่ายรูป แชะแล้วแชร์ !!! 
จากนัน้ชมสวนเซรามิกที ่ โรงงานผลิตเซรามิกเถ้าฮงไถ่ จดุเดน่ของผลิตภณัฑ์ เถ้าฮงไถ ่ คือน าเอารูปทรงดัง้เดิมมาประยกุต์ 
ใช้กบัสีสนัทีร่่วมสมยัเป็นการผสมผสานระหว่างอดีตกบัปัจจบุนั จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ที่สร้างความแตกต่างให้กบั
ผลิตภณัฑ์ และยงัมีการพฒันารูปแบบใหม่ๆ ออกมาทกุๆ 1-2 เดือน เพื่อสร้างจดุเด่นและให้เกิดความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์ สว่นราคาขึน้อยู่ที่ขนาดสีสนัและความยากง่ายนะคะ ชม..ช้อปตามอธัยาศยั  
จากนัน้เดินทางสูอ่ าเภอสวนผึง้น าชม ตลาดโอ๊ะป่อย ตลาดแห่งนีเ้กิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ ชมุชน วดั 
โรงเรียน รวมถึงภาครัฐท้องถิ่น ค าว่า “โอ๊ะป่อย” เป็นภาษากะเหร่ียง หมายถึง “พกัผ่อน”  ที่ใช้ชื่อนีเ้พราะอยู่ติดล าธารมนี า้
ไหลผ่านตลอดปี บวกกบับรรยากาศโดยรอบที่ปกคลมุด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเย็น เม่ือมาเที่ยวที่ตลาดแห่งนีจ้ึงสมัผสัได้
กบัความสดชื่นเหมือนได้มาพกัผ่อนนัน่เอง ชม..ชิมตามอธัยาศยัเมนอูาหารบ้างอย่างอาจไม่คุ้น เช่น เม่ียงถัว่ดาวอินคา 
ข้าวแดกงา ข้าวห่ออัง้หมี่ถ่อ เป็นต้น นอกจากนีก้็ยงัมีงานโอทอปซือ้กลบับ้านเป็นของฝากกนัได้ 
อาหารกลางวนัที่ ...... 
เดินทางสู ่ วดัพระศรีอารย์ อ าเภอโพธาราม ชม พระอโุบสถทองค า  เป็นพระอโุบสถที่ตกแต่งด้วยงานปนูปัน้สีทองทัง้หลงั
สวยงามมาก  ตกแต่งแบบศิลปะสมยัอยธุยาตอนปลายประดบัลวดลายปนูปัน้ จิตรกรรมเร่ืองพระมหาชนกทศชาติ พระเจ้า
ห้าพระองค์ พระอโุบสถใช้เวลาในการสร้างนานถึง 37 ปีซึง่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านล้วนๆ มลูค่าในการจดัสร้างกว่า
ร้อยล้านบาท ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชยั ศิลปะพม่าสร้างด้วยหยกขาวทัง้องค์ จากนัน้ย้อนวยัสกันิด 
ชม สนุทรีแลนด์แดนตุ๊กตา ดินแดนแห่งความฝันของคนรักตุ๊กตา เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพกบัเหลา่ตุ๊กตาในบรรยากาศ
จ าลองจากทัว่โลกมารวมกบัตุ๊กตาน่ารักๆ เพื่อเติมเต็มจินตนาการและความสขุให้ผู้มาเยือน ถกูใจก็ซือ้ไปนอนกอดที่บ้านได้! 
จากนัน้ไปสนกุสนานกนัต่อที่ Secret Space ความลบัของที่นี่คืออะไร ? … ไปหาค าตอบกนั ... ผ่านประตเูขาวงกตแล้วคณุ
จะพบค าตอบนัน้...... 
อาหารค ่าที่ .......... 
ที่พกั คุ้มด าเนินรีสอร์ท 
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3) อาทิตย์ที่  5 เมษายน 2563         ดำเนินสะดวก กังหันทองสปา กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
หลงัอาหารน าท่านนัง่เรือชมบรรยากาศคลองด าเนินสะดวก เลือกซือ้ขนม ผกั ผลไม้ที่ตลาดด าเนินสะดวก ท าบญุไหว้พระ 
และชมการท าน า้ตาลมะพร้าว สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดัสมทุรสงคราม  
อาหารกลางวนัที่ ร้านบางตาบนู 
หลงัอาหารเดินทางสู ่ กงัหนัทองสปาเกลือ เป็นการพฒันาภมูิปัญญาท้องถิ่นสูน่วตักรรมใหม่โดยการน าเกลือทะเลธรรมชาติ
ผสมสมนุไพรต่างๆ อาทิเช่น ไพล ขมิน้อ้อย ขมิน้ชนั ทานาคา ว่านนางค า และสมนุไพรอื่นๆอีกหลากหลายชนิดมาท าเป็น
ผลิตภณัฑ์เพื่อใช้ท าความสะอาดร่างกาย และใช้ดแูลผิวพรรณใช้ชื่อแบรนด์ ISPA 
ต้อนรับทกุท่านด้วยการแช่เท้าน า้ผสมดอกเกลือ ทดลองขดัผวิด้วยเกลือผสมสมนุไพร (นวดตวั / นวดเท้า / นวดหน้า ท่านละ 
45 นาที) สบายตวัแล้วอย่าลืมอดุหนนุผลิตภณัฑ์กลบัมาไว้ใช้กนันะคะเพื่อผิวพรรณของเรา 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
18.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  8,800.- บาท 

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

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ สปาเกลือ 
   5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตุท่านละ  500,000  บาท  

       7.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 

   8.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 30 มีนาคม 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลงัวนัที่ 5 เมษายน 2562 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบริการ 100 % 
 

ชำระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด   

ธ. กรุงไทย สาขา ยานนาวา   ออมทรัพย์  เลขที่  010 – 1 – 30348 - 3 
เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 
 
 

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

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

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

