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01. เสารท่ี์ 19 ธนัวาคม 2563                         กรุงเทพฯ – ราชบุรี  
 

06.30 น.  พรอ้มกนัที่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
07.00 น.  ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 

บรกิารอาหารเชา้ (อาหารกลอ่ง) เครื่องดื่ม ชา กาแฟ   

เดินทางสู่ วัดป่าพุทธาราม (100 กม. / 2 ชม.) หรือถ า้สติ สกัการะพระพุทธะมหาคันธาราช (พระนั่งเมืองแกว้)             
ที่แกะสลกัจากผนงัถ า้หินแกรนิตอายหุลายพนัปี ใชเ้วลาแกะสลกัราว 6 ปี เป็นพระพทุธรูปปางปฐมเทศนา ประทบั
นั่งหอ้ยพระบาทไวบ้นดอกบวั รูปแบบสมยัทวารวดี มีความสงู 3.9 เมตร ฐานรองนั่งและองคพ์ระยึดติดกับผนงัถ า้ 
นบัเป็นพระรูปหินแกะสลกัแบบลอยตวัติดกับตัวถ า้แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแห่งที่  2 ของโลก (องคแ์รก 
อยู่ที่ศรีลงักา)  
10.00 น.  เดินทางสู่ The Blooms Orchid Park (25 กม. / 30 นาที) สวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาบรรจง
สรา้งสรรคบ์นพืน้ที่เกือบ 600 ไร่ มีทัง้ส่วนของแปลงผลิตกลว้ยไมต้ัดดอกเพื่อการส่งออกและส่วนที่เปิดใหบ้ริการ
ท่องเที่ยวในเชิงเกษตรใหท้่านได้เดินชมนิทรรศการมหัศจรรย์แดนมาลี ที่น  าเสนอมาในรูปแบบของดินแดน          

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

 

Line ID: @chaitour 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 



  ราชบรุี...มีดีกวา่ที่คิด   |  2 

 

 

 

 

แห่งจินตนาการ รงัสรรค์โดยทีมงาน  “รักดอก” กลุ่มนักจัดดอกไม้ชื่อดังของเมืองไทย ซึ่งเคยแต่งเติมเรื่องราว          
ใหชุ้มชนตลาดเก่าหวัตะเข ้รมิคลองประเวศบุรีรมยม์าแลว้  โดยทีมงานไดเ้นรมิตจุดถ่ายภาพขึน้มา 20 จุด เพื่อให้
ท่านสนุกกับการถ่ายภาพแลว้ลองน าภาพมารอ้ยเรียงเรื่องราวใหเ้ป็นเทพนิยายในแบบฉบบัของท่าน โดยแดนมาลี            
เป็นโลกแห่งจินตนาการที่จะปรากฎอยู่บนโลกนีเ้พียง 3 เดือน (ธ.ค. 63 - ก.พ. 64) เท่านัน้ 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านชมพิพิธภัณฑห์นังใหญ่วัดขนอน (14 กม. / 20 นาที) ลกัษณะเป็นเรือนไทย 2 ชัน้ จดัแสดง
ประวัติความเป็นมาของหนงัใหญ่และกรรมวิธีการแกะสลกัตัวหนังใหญ่ มีตัวหนังจ านวน  313 ตัว ที่อยู่ในสภาพ
สมบูรณ ์ส่วนใหญ่เป็นตวัละครในเรื่องรามเกียรต์ิ  จากนัน้น าท่านสู่ตลาดเจ็ดเสมียน ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 100 
ปี มีกลิ่นอายที่คงความดัง้เดิมแทบไม่เปลี่ยนแปลง ทัง้หอ้งแถวไม ้รวมไปถึงความเงียบสงบ และวิถีของผูค้นถิ่น
ฐานนี ้ดผูสานเป็นเนือ้เดียวกนัไดอ้ย่างลงตวั  
ไดเ้วลาเดินทางเขา้สู ่อ.เมือง จ.ราชบรุี (14 กม. / 20 นาที) 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั    โรงแรมราชาบุระ (โรงแรมที่ออกแบบโดยใส่อตัลกัษณพ์ืน้ถิ่นของชาวราชบุรีเขา้ไปในงานออกแบบ โดยได้
แรงบนัดาลใจจากเสน้สาย รูปทรง ของดินและโอ่ง ปรากฎใหเ้ห็นทั่วทัง้บรเิวณโรงแรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02. อาทิตยท่ี์ 20 ธนัวาคม 2563                  ราชบุรี – สวนผ้ึง – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ราชบุรี สรา้งขึน้ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2465 และได้รบัการบูรณะเพื่อจัดตั้งเป็น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปี พ.ศ.2431 ลักษณะของอาคารไดร้บัอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก           
จดัแสดงเรื่องราวเก่ียวกับราชบุรี ในทุกๆ ดา้น อาทิ ประวัติศาสตร ์โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะ
พืน้บา้น เครื่องไมเ้ครื่องมือใชใ้นการจบัสตัวน์  า้ วฒันธรรมความเป็นอยู่ของกลุม่ชนต่างๆ ในจังหวดัราชบรุี  
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น าท่านมาพักผ่อนหย่อนใจที่  CORO Field  (48 กม. / 1 ชม.) ตั้งอยู่ใน อ.สวนผึง้ เป็นฟารม์แบบฉบับญ่ีปุ่ น             
แห่งแรกในเมืองไทย ตกแต่งในสไตลม์ินิมอล คือเรียบง่ายแต่มากดว้ยประโยชน ์เพราะปฏิวตัิการเกษตรรูปแบบเก่า
สู่แบบใหม่ที่เรียกว่า Lifestyle Farming ที่ไม่ไดเ้ป็นแค่การเพาะปลูก แต่เป็นการสรา้งสรรคแ์รงบันดาลใจ ซึ่งมี
กิจกรรมใหท้่านไดร้ว่มท าดงันี ้
1. Painting A Bag เพิ่มความสดใสใหก้ระเป๋าผ้าใบเก๋ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยลวดลายจากจินตนาการ            
ของท่านที่ไม่ซ า้ใคร  
2. Grow Salad กิจกรรมการเรียนรูท้ี่จะท าใหท้่านไดเ้ป็นเกษตรกร ดว้ยการปลูกผักสลดัลงในแปลงปลูกดว้ยตัว  
ของท่านเอง โดย CORO Field จะเป็นผูด้แูลต่อ และน าไปบรจิาคเมื่อถึงเวลาเก็บเก่ียว  
3. G.I.Y. (Grow It Yourself) เพลิดเพลินไปกับการออกแบบ ตกแต่งตน้ไมข้นาดเล็กในสไตลข์องท่าน พรอ้มรบั
อปุการะและใหค้ าสญัญาว่า ท่านจะดแูลตน้ไมข้องท่านเหมือนคนส าคญั และจะเลีย้งดใูหด้ีที่สดุ  
จากนัน้เดินถ่ายรูปเลน่ อีกทัง้ยงัมีรา้นอาหารและเครื่องด่ืมที่มีสตูรลบัเฉพาะตวั พรอ้มผลิตผลทางการเกษตรใหค้ณุ
ไดเ้ลือกซือ้กลบับา้นอีกดว้ย 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าท่านชมโป่งยุบหุตายน ความมหัศจรรย์ที่เกิดจากการสรรสรา้งของธรรมชาติที่ถูกน ้าใต้ดินกัดเซาะเป็น
เวลานานหลายรอ้ยปี ท าใหด้ินยุบตัวลงมาและอัดกันแน่นจนเกิดเป็นรูปร่างตามแนวน า้ใต้ดินที่กัดเซาะ  บาง
บริเวณจะคลา้ยก าแพงเมืองสูงลอ้มรอบขึน้มา กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวตอ้งแวะมาชม 
จากนัน้ไดเ้วลาเดินทางกลบักรุงเทพฯ (167 กม. / 3 ชม.) 
18.30 น.   ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่ หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท 
- กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 
หมายเหต ุ   ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ   

 ผูใ้หญ่ ท่านละ     7,400.-   บาท 
 พกัเด่ียวเพิ่ม 1,500.-  บาท 
 

อัตรานี้รวม  

 1. รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
 2. ที่พกั พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
 3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้
 4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
       - วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท 
 6. มคัคเุทศก ์และทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
 

อัตรานี้ไม่รวม   

 1. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % 
 2. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
 3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ  
 แอลกอฮอลส์เปรย,์ Face Shield, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 
 ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
                                                                                 

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 

 


