
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD18-04 
 

 
 

 ก ำหนดวันเดินทำง  
เมษำยน64 

11, 18, 25 



 
 
 
 
 
 
 

Café Day Trip @รำชบุรี นครปฐม EP#1 

ปังปุริเย ถ่ำยรูปสุดเก๋ ชมวิวกลำงหุบเขำ คำเฟ่ริมน ้ำโกดังเก่ำ 
วนัอาทิตย ์  กรงุเทพฯ – ราชบุรี – นครปฐม – กรงุเทพฯ 

วดัหนองหอย – ร้านกาแฟคนรกัษ์สวน – อทุยานเขาหินงู – วดัศรีษะทอง – คาเฟ่โกดงัเก่าริมน ้า  
06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดจอดรถ ป ัม๊น ้ำมนัปตท พระรำม 2 เลยหมู่บำ้นชชิำ โดยมเีจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัคอย

ใหก้ำรตอ้นรบั 

06.15 น. ออกเดนิทำงสู ่จงัหวดัรำชบุร ีโดยรถตูป้รบัอำกำศ พรอ้ม บริการอาหารว่าง และน ้าดื่มบนรถ  
08.00 น. เดนิทำงถงึจงัหวดัรำชบุร ีน ำทำ่นเดนิทำงไปยงั วัดหนองหอย เป็นวดัทีส่รำ้งขึน้ในปี พ.ศ. 2516  เป็น

ทีต่ัง้ของพระวหิำรพระอวโลกเิตศวรโพธสิตัวก์วนอมิ มคีวำมสงู 16 เมตร หนำ้ตกักวำ้ง 9 เมตร 
ประชำชนทวัไปเรยีกกนัว่ำ “เขำเจำ้แม่กวนอมิ วดัหนองหอย” ซึง่ตัง้บนยอดเขำแรง้ และอกีดำ้นหนึ่งของ
ยอดเขำ (เขำพระใหญ่) เป็นทีป่ระดษิฐำนของ พระพุทธรตันโกสนิทรม์หำมุณี หรอื หลวงพ่อใหญ่ 
พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิค์ู่บำ้นคู่เมอืง อยู่บนยอดเขำของเขำน้อยสรรพยำ ทีท่ ัง้ชำวเมอืงและนกัทอ่งเทีย่วแวะ
มำสกักำระไม่ขำดสำย เป็นทีล่ ่ำลอืกนัว่ำมคีวำมศกัดิส์ทิธิ ์และยงัมคีวำมเชื่อทีว่่ำ หำกมำขอพรหลวงพ่อ
ใหญ่จะสมปรำรถนำในทกุสิง่ 

 
ร้ำนกำแฟคนรักษ์สวน เมอืงรำชบุร ีเป็นรำ้นกำแฟชื่อดงั ทีม่ลีกูคำ้แวะเวยีนเขำ้มำอย่ำงมำกมำย เนื่องดว้ย
บรรยำกำศรำ้นทีน่่ำนัง่ มตีน้ไมใ้หญ่น้อยโดยรอบ ดูร่มรื่นสบำยตำ แถมยงัมพีืน้ทีร่องรบัลูกคำ้ไดจ้ ำนวน
มำก และอยู่ตดิกบัวดัหนองหอย วดัดงัของรำชบุรดีว้ย เป็นรำ้นกำแฟทีเ่รำใชบ้รกิำรบ่อยมำก เพรำะชื่น
ชอบทัง้เรื่องกำแฟ เครื่องดื่มต่ำงๆ และมเีมนูเคก้และขนมต่ำงๆ ทีอ่รอ่ยมำก แถมบรรยำกำศรำ้น
กวำ้งขวำง ร่มรื่น รองรบัลูกคำ้ไดม้ำก บรกิำรด ีรอไม่นำน มทีีจ่อดรถ เป็นรำ้นทีเ่รำประทบัใจทุกครัง้ทีเ่รำ
ไดไ้ปสมัผสั 



 
 
 
 
 
 
 

 
“อุทยำนหินเขำงู” เป็นอุทยำนหนิสวนป่ำ เดมิเป็นแหล่งระเบดิและย่อยหนิทีส่ ำคญัของไทยตัง้แต่สมยัตน้
รตันโกสนิทร ์ เนื่องจำกเป็นปูนทีม่คีุณภำพด ีหลงัจำกยกเลกิสมัปทำน เขำงกูลำยเป็นเหมอืงรำ้ง มสีภำพ
ทรุดโทรม ทำงจงัหวดัรำชบุรจีงึไดพ้ฒันำเขำงใูหเ้ป็นสวนสำธำรณะและสถำนทีท่อ่งเทีย่ว ทำงโบรำณคด ี

และไดส้รำ้งพระพุทธรูปหนิขนำดใหญ ่ เตม็พืน้ทีห่น้ำผำ สรำ้งจำกกำรยงิแสงเลเซอรล์งหน้ำผำหนิ ภำยใน
อุทยำนหนิเขำงแูห่งนี้ มสีถำนทีท่่องเทีย่วทำงโบรำณคดอียู่หลำยแห่ง ซึง่จะเป็นถ ้ำทีอ่ยู่บนภูเขำ ม ีถ ้ำฤๅษ ี

ถ ้ำฝำโถ และถ ้ำจนี-จำม ถ ้ำต่ำงๆ นี้พบพระพทุธรูปจ ำหลกั หรอืพระพทุธรูปทีส่ลกัหนิทีฝ่ำผนังถ ้ำอยูห่ลำย
องค ์ซึง่พระพุทธรูปเหล่ำนี้เป็นพระพุทธรูปตัง้แต่สมยัทวำรวดี แต่ละถ ้ำอยู่ไมไ่กลกนั แต่ตอ้งเดนิขึน้บนัได
ไต่เขำไปค่อนขำ้งสงู บรเิวณรอบๆ กจ็ะมฝีงูลงิอำศยัอยู่เป็นจ ำนวนมำก 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านก๋วยเต๋ียวไข่ราชบุรี  
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ จงัหวดันครปฐม สำยมูตัวแม่!! ไหว้รำหู ขอพรงำนปัง วัดศีรษะทอง วดัเก่ำแก่แห่งนคร

ชยัศร ีสรำ้งขึน้สมยักรุงรตันโกสนิทรต์อนตน้ เมื่อ พ.ศ. 2358 และวดัแห่งนี้ถอืเป็นศูนยร์วมของชำวลำว
เวยีงจนัทน์และชุมชนใกลเ้คยีง เนื่องจำกบรเิวณวดัศรีษะทองเดมิเป็นป่ำรกรำ้งไรผู้ค้นอำศยั เพรำะอยู่ห่ำง
จำกแหล่งน ้ำ จนในสมยัพระบำทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช รชักำลที่ 1 ได้มชีำวลำวจำก
เวียงจนัทร์อพยพมำตัง้ถิ่นฐำน มีกำรถำงป่ำสร้ำงชุมชนขึ้น เมื่อมัน่คงแล้วจึงสร้ำงวดั และได้พบเศียร
พระพุทธรูปทองจมดนิอยู่  จงึตัง้ชื่อว่ำ ‘วดัหวัทอง’ ภำยหลงัมกีำรขุดคลองจำกแม่น ้ำท่ำจนี ทีต่ลำดตน้สน 

เพื่อเป็นทำงเสดจ็พระรำชด ำเนินไปนมสักำรองคพ์ระปฐมเจดยี์ ประชำชนจงึยำ้ยมำอยู่รมิคลองและไดย้ำ้ย
วัดมำด้วยเพื่อสะดวกต่อกำรสัญจร และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศีรษะทองจนถึงปจัจุบัน ด้วยเป็นวัดที่มี
ประวตัศิำสตรย์ำวนำน จงึมทีัง้โบรำณวตัถุ และโบรำณสถำนส ำคญัๆ ทีโ่ด่งดงัมำกๆ คอืเรื่องของพระรำหู 
ซึ่งทำงเจ้ำอำวำส หลวงพ่อน้อย นำวำรตัน์ ท่ำนเป็นพระที่ฟ้ืนฟูเรื่องพระรำหูขึ้นมำ จนมผีู้คนจำกทัว่ทุก
สำรทศิต่ำงเขำ้มำกรำบไหวบู้ชำพระรำหูกนัอยู่ตลอด 



 
 
 
 
 
 
 

เชค็อนิสุดชคิ @simple plan x river กบับรรยำกำศรมิน ้ำจำกโกดงัเก่ำมำแปลงโฉมกลำยเป็นคำเฟ่ชคิ 

ๆ เท่ ๆ ดบิ ๆ คูล ๆ ที่อยู่ติดรมิแม่น ้ำท่ำจนี มุมที่นัง่แต่ละมุมจะหนัออกไปรบัววิแม่น ้ำทัง้หมด ตวัร้ำนจะ
เป็นแบบ Open Air ทีใ่ครมำกต็อ้งไดร้บัอำกำศทีส่ดชื่นกลบัไปแน่นอน เฟอรน์ิเจอรส์่วนใหญ่จะเป็นไม้ให้
ฟิลลิง่แบบเกำหลสีุด ๆ พร้อมกบับรรยำกำศที่เงยีบสงบ ดื่มด ่ำกบับรรยำกำศรมิแม่น ้ำท่ำจีน พร้อมกบั
เครื่องดื่มและเคก้ทีอ่ร่อย  

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำคณะเดนิทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝำกกอ่นกลบั 

19.00 น. เดนิทำงถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ...พรอ้มควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรทอ่งเทีย่วและกจิกรรมอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของท่ำนเป็น

ส ำคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตวัไปด้วย - กลอ้งถ่ำยรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทำ้สวมใส่สบำย, ยำประจ ำตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มูลอา้งองิดา้นลา่ง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ 

รำ้นกำแฟคนรกัษ์สวน  https://www.facebook.com/Konruksuancafe/  

รำ้น Simple plan x river   https://www.facebook.com/simpleplanxriver/  
 
 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 
*สมำชกิตอ้งใสห่น้ำกำกอนำมยัตลอดกำรเดนิทำง  
*ก่อนขึน้-ลงรถทุกครัง้  ทำงบรษิทัจะมมีำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม    
1. ค่ำรถตูป้รบัอำกำศ ตลอดกำรเดนิทำง 
2. ค่ำเขำ้สถำนทีท่อ่งเทีย่ว ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

3. ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

4. ประกนัอุบตัเิหตุตำมกรมธรรม ์(วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ 75-85 

ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไม่คุม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัการถูกฆาตกรรม
หรอืถูกท ารา้ย) 
5. ค่ำภำษมีูลค่ำเพิม่ (ในกรณีตอ้งกำรใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษ ีตอ้งแจง้ล่วงหนำ้กอ่นกำรช ำระเงนิ หำกแจง้
ภำยหลงักำรช ำระเงนิ ทำงบรษิทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรปูตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าท่ีจดัส่งในช่องทางท่ีเหมาะสม) 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรำยกำรทวัรท์ีร่ะบุ อำท ิคำ่อำหำรและเครือ่งดื่ม ค่ำรกัษำพยำบำล (ในกรณีที่
เกดิจำกกำรเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) เป็นตน้ 

2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 
 

วิธีการจอง 
1. กรุณำแจง้รำยละเอยีด วนัทีเ่ดนิทำง ชื่อผูจ้อง พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและช่องทำงตดิต่อ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล์) ส่งขอ้มูลทัง้หมดมำยงัอเีมล์ หรอื ไลน์ 

2. เมื่อเจำ้หน้ำทีไ่ดร้บัขอ้มูลแลว้ จะตดิตอ่กลบั เพื่อยนืยนักำรจอง พรอ้มรำยละเอยีด 

3. ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพื่อเป็นกำรยนืยนักำรจองจงึจะถอืว่ำไดท้ ำกำรส ำรองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยกำรโอน
เงนิเขำ้ทำงธนำคำรของบรษิทัฯ ดงัรำยละเอยีด หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ัง่ใหลู้กคำ้ท่ำนอื่นทีร่ออยู่ 
กำรช ำระไมค่รบ ถอืว่ำทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยไมม่เีงื่อนไข ทำงผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
เงนิตำมเงือ่นไขกำรยกเลกิ 

 
การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ำรยกเลกิ เนื่องจำกเป็นแพคเกจ็รำคำพเิศษ หำกเกดิกำรเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสุดวสิยั อำท ิ

สภำพอำกำศ กำรนดัหยดุงำน กำรปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลกูคำ้สำมำรถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทำงในโปรแกรมนัน้ๆได้ 
2. ทำงผูจ้ดัจะไมม่กีำรคนืเงนิคำ่บรกิำรทัง้หมดไม่ว่ำกรณีใดๆ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  
1. กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 8 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดงักลำ่วทำงบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืเลื่อนกำรเดนิทำงหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2. กำรเปลีย่นแปลงโปรแกรม อำจเกดิขึน้ได ้ตำม สถำนกำรณ์ อำทเิช่น กำรเปลีย่นแปลงของสภำพอำกำศ เป็นตน้  

ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดั จะด ำเนินกำรโดยรกัษำผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทำง ใหด้ทีีส่ดุ 
3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธควำมรบัผดิชอบค่ำเสยีหำยทีเ่กดิกบัชวีติ ร่ำงกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำรำ้ย ควำมตำย 

อุบตัเิหตุต่ำงๆ  สญูหำยในทรพัยส์นิหรอือย่ำงอื่น กำรนัดหยุดงำน  ภยัธรรมชำต ิกำรก่อจลำจล กำรปฎวิตั ิ และอื่นๆ 

ทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม  
4. พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั  

5. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตวัแทน จนมกีำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกบรษิทัขนส่ง  ผูเ้ดนิทำงไม่
สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่ำเสยีเวลำ  ค่ำเสยีโอกำส คำ่เสยีควำมรูส้กึ และคำ่ใชจ้่ำยที่
บรษิทัจ่ำยไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอควำมร่วมมอืในเรื่องควำมประพฤตขิองคนเดนิทำง หำกผูจ้ดัเหน็ว่ำผูเ้ดนิทำงประพฤตตินทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรำยตอ่ผูเ้ดนิทำงอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวำงกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเจำ้หน้ำที่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติำมค ำ
ชีแ้จงของเจำ้หน้ำที ่ (ตวัแทน) ทำงผูจ้ดัอำจใชม้ำตรกำรตำมทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วำมประพฤตดิงักล่ำว
ด ำเนินตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึกำรยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิำร 



 
 
 
 
 
 
 

 


