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01. เสารท่ี์ 26 ธนัวาคม 2563                         กรุงเทพฯ – ราชบุรี  
 

06.30 น.  พรอ้มกนัท่ีหนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต ์
07.00 น.  ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 

บริการอาหารเชา้ (อาหารกลอ่ง) เครื่องดื่ม ชา กาแฟ   

เดินทางสู่ วัดป่าพุทธาราม (100 กม. / 2 ชม.) หรือถ า้สติ สกัการะพระพุทธะมหาคนัธาราช (พระนั่งเมืองแกว้)             
ท่ีแกะสลกัจากผนงัถ า้หินแกรนิตอายหุลายพนัปี ใชเ้วลาแกะสลกัราว 6 ปี เป็นพระพทุธรูปปางปฐมเทศนา ประทบั
นั่งหอ้ยพระบาทไวบ้นดอกบวั รูปแบบสมยัทวารวดี มีความสงู 3.9 เมตร ฐานรองนั่งและองคพ์ระยึดติดกบัผนงัถ า้ 
นบัเป็นพระรูปหินแกะสลกัแบบลอยตวัติดกบัตวัถ า้แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแห่งท่ี 2 ของโลก (องคแ์รก 
อยู่ท่ีศรีลงักา)  
10.00 น.  เดินทางสู่ The Blooms Orchid Park (25 กม. / 30 นาที) สวนกลว้ยไมข้นาดใหญ่ท่ีใชเ้วลาบรรจง
สรา้งสรรคบ์นพืน้ท่ีเกือบ 600 ไร่ มีทัง้ส่วนของแปลงผลิตกลว้ยไมต้ดัดอกเพ่ือการส่งออกและส่วนท่ีเปิดใหบ้ริการ
ท่องเท่ียวในเชิงเกษตรใหท้่านไดเ้ดินชมนิทรรศการมหัศจรรยแ์ดนมาลี ท่ีน าเสนอมาในรูปแบบของดินแดน          

บริษัท ชัยทัวร์ จ ำกัด 

 

Line ID: @chaitour 

ใบอนญุำตฯ เลขที่ 11/461 
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แห่งจินตนาการ รังสรรคโ์ดยทีมงาน “รกัดอก” กลุ่มนักจัดดอกไมช่ื้อดังของเมืองไทย ซึ่งเคยแต่งเติมเรื่องราว          
ใหช้มุชนตลาดเก่าหวัตะเข ้ริมคลองประเวศบุรีรมยม์าแลว้  โดยทีมงานไดเ้นรมิตจุดถ่ายภาพขึน้มา 20 จุด เพ่ือให้
ท่านสนกุกบัการถ่ายภาพแลว้ลองน าภาพมารอ้ยเรียงเรื่องราวใหเ้ป็นเทพนิยายในแบบฉบบัของท่าน โดยแดนมาลี            
เป็นโลกแห่งจินตนาการที่จะปรากฎอยู่บนโลกนีเ้พียง 3 เดือน (ธ.ค. 63 - ก.พ. 64) เท่านัน้ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านชมพิพิธภัณฑห์นังใหญ่วัดขนอน (14 กม. / 20 นาที) ลกัษณะเป็นเรือนไทย 2 ชัน้ จดัแสดง
ประวตัิความเป็นมาของหนงัใหญ่และกรรมวิธีการแกะสลกัตวัหนงัใหญ่ มีตวัหนังจ านวน 313 ตวั ท่ีอยู่ในสภาพ
สมบูรณ ์ส่วนใหญ่เป็นตวัละครในเรื่องรามเกียรติ์  จากนัน้น าท่านสู่ตลาดเจ็ดเสมียน ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 100 
ปี มีกลิ่นอายท่ีคงความดัง้เดิมแทบไม่เปลี่ยนแปลง ทัง้หอ้งแถวไม ้รวมไปถึงความเงียบสงบ และวิถีของผูค้นถ่ิน
ฐานนี ้ดผูสานเป็นเนือ้เดียวกนัไดอ้ย่างลงตวั  
ไดเ้วลาเดินทางเขา้สู ่อ.เมือง จ.ราชบรุี (14 กม. / 20 นาที) 

อาหารค ่าท่ีโรงแรม 

ท่ีพกั    โรงแรมราชาบุระ (โรงแรมท่ีออกแบบโดยใส่อตัลกัษณพื์น้ถ่ินของชาวราชบุรีเขา้ไปในงานออกแบบ โดยได้
แรงบนัดาลใจจากเสน้สาย รูปทรง ของดินและโอง่ ปรากฎใหเ้ห็นทั่วทัง้บริเวณโรงแรม) 
19.00 น.   น าท่านสู่ ณ สัทธา อุทยานไทย เพ่ือชม Light Festival งานจดัแสดงไฟประดบัสดุอลงัการทั่วทัง้
อทุยาน น าเสนอความงดงามของการจดัแสดงกว่าลา้นดวง ดว้ยเทคนิคProjector Mapping, Interactive Light 
Art และ Interactive Display เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดส้มัผสักบัประสบการณ ์Illumination Art อย่างตระการตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02. อาทิตยท่ี์ 27 ธนัวาคม 2563                  ราชบุรี – สวนผ้ึง – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เดินทางสู่พิพิธภัณฑร์าชบุรี สรา้งขึน้ในสมยัรชักาลท่ี 6 เมื่อปี พ.ศ.2465 และไดร้บัการบูรณะเพ่ือจัดตัง้เป็น
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติในปี พ.ศ.2431 ลกัษณะของอาคารไดร้บัอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก           
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จดัแสดงเรื่องราวเก่ียวกับราชบุรี ในทุกๆ ดา้น อาทิ ประวตัิศาสตร ์โบราณคดี ชาติพันธุวิ์ทยา ธรณีวิทยา ศิลปะ
พืน้บา้น เครื่องไมเ้ครื่องมือใชใ้นการจบัสตัวน์  า้ วฒันธรรมความเป็นอยู่ของกลุม่ชนตา่งๆ ในจังหวดัราชบรุี  
น าท่านมาพักผ่อนหย่อนใจท่ี CORO Field  (48 กม. / 1 ชม.) ตัง้อยู่ใน อ.สวนผึง้ เป็นฟารม์แบบฉบบัญ่ีปุ่ น             
แห่งแรกในเมืองไทย ตกแตง่ในสไตลม์ินิมอล คือเรียบง่ายแตม่ากดว้ยประโยชน ์เพราะปฏิวตัิการเกษตรรูปแบบเก่า
สู่แบบใหม่ท่ีเรียกว่า Lifestyle Farming ท่ีไม่ไดเ้ป็นแค่การเพาะปลูก แต่เป็นการสรา้งสรรคแ์รงบันดาลใจ ซึ่งมี
กิจกรรมใหท้่านไดร้ว่มท าดงันี ้
1. Painting A Bag เพ่ิมความสดใสใหก้ระเป๋าผา้ใบเก๋ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยลวดลายจากจินตนาการ            
ของท่านท่ีไมซ่  า้ใคร  
2. Grow Salad กิจกรรมการเรียนรูท่ี้จะท าใหท้่านไดเ้ป็นเกษตรกร ดว้ยการปลกูผกัสลดัลงในแปลงปลกูดว้ยตวั  
ของท่านเอง โดย CORO Field จะเป็นผูด้แูลตอ่ และน าไปบริจาคเมื่อถงึเวลาเก็บเก่ียว  
3. G.I.Y. (Grow It Yourself) เพลิดเพลินไปกบัการออกแบบ ตกแต่งตน้ไมข้นาดเล็กในสไตลข์องท่าน พรอ้มรบั
อปุการะและใหค้  าสญัญาวา่ ท่านจะดแูลตน้ไมข้องท่านเหมือนคนส าคญั และจะเลีย้งดใูหด้ีท่ีสดุ  
จากนัน้เดินถ่ายรูปเลน่ อีกทัง้ยงัมีรา้นอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีสตูรลบัเฉพาะตวั พรอ้มผลิตผลทางการเกษตรใหค้ณุ
ไดเ้ลือกซือ้กลบับา้นอีกดว้ย 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านชมโป่งยุบหุตายน ความมหัศจรรย์ท่ีเกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติท่ีถูกน า้ใตด้ินกัดเซาะเป็น
เวลานานหลายรอ้ยปี ท าใหด้ินยุบตัวลงมาและอัดกันแน่นจนเกิดเป็นรูปร่างตามแนวน า้ใตด้ินท่ีกัดเซาะ  บาง
บริเวณจะคลา้ยก าแพงเมืองสงูลอ้มรอบขึน้มา กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งแวะมาชม 
จากนัน้ไดเ้วลาเดินทางกลบักรุงเทพฯ (167 กม. / 3 ชม.) 
18.30 น.   ถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ท่ี หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ ริมถนนพญาไท 
- กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจย่ิง 
หมายเหต ุ   ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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www.chaitour.co.th 

 

ติดตอ่  :   080 571 5551 , 065 635 1997 

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

อัตรำค่ำบริกำร   

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

อัตรำนี้รวม  

 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. มคัคเุทศก ์และทีมงานท่ีเขม้แข็งจากชยัทวัร ์
 

อัตรำนี้ไม่รวม   

 1. ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % 
 2. คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
 3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  คา่โทรศพัท ์, คา่มินิบาร ์, คา่ซกัรีด 
 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในรถ  
 แอลกอฮอลส์เปรย,์ Face Shield, จดัท่ีนั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 
 ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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