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ก าหนดการเดนิทาง 
พฤษภาคม 64 02, 09, 16, 23, 30 กนัยายน 64 05, 12, 19, 26 

มิถุนายน 64 06, 13, 20, 27 ตุลาคม 64 03, 10, 17, 24, 31 

กรกฎาคม 64 04, 11, 18, 25 พฤศจิกายน 64 07, 14, 21, 28 

สิงหาคม 64 01, 08, 15, 22, 29 ธันวาคม 64 05, 12, 19, 26 
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Café Day Trip @ราชบุรี นครปฐม EP#1 

ปังปุริเย ถ่ายรูปสุดเก๋ ชมววิกลางหุบเขา คาเฟ่ริมสวนมะนาว 
วนัอาทิตย์   กรุงเทพฯ – ราชบุรี – นครปฐม – กรุงเทพฯ 

วดัหนองหอย – ร้านกาแฟคนรักษ์สวน – อทุยานเขาหินงู – วดัศรีษะทอง – คาเฟ่โกดังเก่าริมน า้  

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท พระราม 2 เลยหมู่บา้นชิชา โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยตอ้นรับ 
06.15 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัราชบุรี โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ  
08.00 น. เดินทางถึงจงัหวดัราชบุรี น าท่านเดินทางไปยงั วัดหนองหอย เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2516  เป็นท่ีตั้งของ 

พระวหิารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวก์วนอิม มีความสูง 16 เมตร หนา้ตกักวา้ง 9 เมตร ประชาชนทวัไปเรียกกนั
วา่ ‚เขาเจา้แม่กวนอิม วดัหนองหอย‛ ซ่ึงตั้งบนยอดเขาแร้ง และอีกดา้นหน่ึงของยอดเขา (เขาพระใหญ่) เป็นท่ี
ประดิษฐานของ พระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี หรือ หลวงพอ่ใหญ่ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง อยูบ่น
ยอดเขาของเขานอ้ยสรรพยา ท่ีทั้งชาวเมืองและนกัท่องเท่ียวแวะมาสักการะไม่ขาดสาย เป็นท่ีล ่าลือกนัวา่มีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัมีความเช่ือท่ีวา่ หากมาขอพรหลวงพอ่ใหญ่จะสมปรารถนาในทุกส่ิง 

 
ร้านกาแฟคนรักษ์สวน เมืองราชบุรี เป็นร้านกาแฟช่ือดงั ท่ีมีลูกคา้แวะเวยีนเขา้มาอยา่งมากมาย เน่ืองดว้ย
บรรยากาศร้านท่ีน่านัง่ มีตน้ไมใ้หญ่นอ้ยโดยรอบ ดูร่มร่ืนสบายตา แถมยงัมีพื้นท่ีรองรับลูกคา้ไดจ้  านวนมาก และ
อยูติ่ดกบัวดัหนองหอย วดัดงัของราชบุรีดว้ย เป็นร้านกาแฟท่ีเราใชบ้ริการบ่อยมาก เพราะช่ืนชอบทั้งเร่ืองกาแฟ 
เคร่ืองด่ืมต่างๆ และมีเมนูเคก้และขนมต่างๆ ท่ีอร่อยมาก แถมบรรยากาศร้านกวา้งขวาง ร่มร่ืน รองรับลูกคา้ได้
มาก บริการดี รอไม่นาน มีท่ีจอดรถ เป็นร้านท่ีเราประทบัใจทุกคร้ังท่ีเราไดไ้ปสัมผสั 
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“อุทยานหินเขางู” เป็นอุทยานหินสวนป่า เดิมเป็นแหล่งระเบิดและยอ่ยหินท่ีส าคญัของไทยตั้งแต่สมยัตน้
รัตนโกสินทร์ เน่ืองจากเป็นปูนท่ีมีคุณภาพดี หลงัจากยกเลิกสัมปทาน เขางูกลายเป็นเหมืองร้าง มีสภาพทรุด
โทรม ทางจงัหวดัราชบุรีจึงไดพ้ฒันาเขางูใหเ้ป็นสวนสาธารณะและสถานท่ีท่องเท่ียว ทางโบราณคดี และไดส้ร้าง
พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ เตม็พื้นท่ีหนา้ผา สร้างจากการยงิแสงเลเซอร์ลงหนา้ผาหิน ภายในอุทยานหินเขางูแห่ง
น้ี มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางโบราณคดีอยูห่ลายแห่ง ซ่ึงจะเป็นถ ้าท่ีอยูบ่นภูเขา มี ถ ้าฤๅษี ถ ้าฝาโถ และถ ้าจีน-จาม ถ ้า
ต่างๆ น้ีพบพระพุทธรูปจ าหลกั หรือพระพุทธรูปท่ีสลกัหินท่ีฝาผนงัถ ้าอยูห่ลายองค ์ ซ่ึงพระพุทธรูปเหล่าน้ีเป็น
พระพุทธรูปตั้งแต่สมยัทวารวดี แต่ละถ ้าอยูไ่ม่ไกลกนั แต่ตอ้งเดินข้ึนบนัไดไต่เขาไปค่อนขา้งสูง บริเวณรอบๆ ก็
จะมีฝงูลิงอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ราชบุรี  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดันครปฐม สายมูตัวแม่!! ไหว้ราหู ขอพรงานปัง วัดศีรษะทอง วดัเก่าแก่แห่งนครชยัศรี 

สร้างข้ึนสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เม่ือ พ.ศ. 2358 และวดัแห่งน้ีถือเป็นศูนยร์วมของชาวลาวเวียงจนัทน์และ
ชุมชนใกลเ้คียง เน่ืองจากบริเวณวดัศีรษะทองเดิมเป็นป่ารกร้างไร้ผูค้นอาศยั เพราะอยูห่่างจากแหล่งน ้ า จนในสมยั
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ไดมี้ชาวลาวจากเวียงจนัทร์อพยพมาตั้งถ่ินฐาน มี
การถางป่าสร้างชุมชนข้ึน เม่ือมัน่คงแลว้จึงสร้างวดั และไดพ้บเศียรพระพุทธรูปทองจมดินอยู ่ จึงตั้งช่ือวา่ ‘วดัหวั
ทอง’ ภายหลงัมีการขดุคลองจากแม่น ้าท่าจีน ท่ีตลาดตน้สน เพื่อเป็นทางเสด็จพระราชด าเนินไปนมสัการองคพ์ระ
ปฐมเจดีย ์ประชาชนจึงยา้ยมาอยู่ริมคลองและได้ยา้ยวดัมาด้วยเพื่อสะดวกต่อการสัญจร และเปล่ียนช่ือเป็นวดั
ศีรษะทองจนถึงปัจจุบนั ดว้ยเป็นวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน จึงมีทั้งโบราณวตัถุ และโบราณสถานส าคญัๆ ท่ี
โด่งดงัมากๆ คือเร่ืองของพระราหู ซ่ึงทางเจา้อาวาส หลวงพ่อนอ้ย นาวารัตน์ ท่านเป็นพระท่ีฟ้ืนฟูเร่ืองพระราหู
ข้ึนมา จนมีผูค้นจากทัว่ทุกสารทิศต่างเขา้มากราบไหวบู้ชาพระราหูกนัอยูต่ลอด 
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เช็คอินสุดชิค คาเฟ่สวนมะนาว จ.นครปฐม  Lemon Me Farm คาเฟ่ฟาร์มสเตย์สไตล์ญี่ปุ่นสุดชิค แบบมินิมอล 
ถ่ายรูปสนุก เนน้โทนสีขาว ตดัสีเขียวของตน้ไมแ้ละสวนมะนาว มีความมินิมอล เล่นสีดว้ยไมต้ามขอบมุมต่างๆ 
และเพิ่มกิมมิกดว้ยการเจาะช่องหนา้ต่าง ก าแพงดา้นขา้ง และของตกแต่งเล็กๆ นอ้ยๆ รอบร้านเป็นวงกลม  มีพื้นท่ี
โล่งกวา้งมาก ทางเดินไปท่ีร้านจะผา่นแปลงตน้ไม ้แปลงผกัขนาดเล็ก และโรงเรียนส าหรับเพาะพนัธ์ุมะนาว หลงั
ร้านเป็นสวนมะนาว อากาศคือดีมาก มีท่ีใหน้ัง่ทั้งโซน indoor & outdoor แถมมุมถ่ายรูปสวยๆเพียบ  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ 
ร้านกาแฟคนรักษส์วน  https://www.facebook.com/Konruksuancafe/  
ร้าน Lemon Me Farm   https://www.facebook.com/lemonmefarm/  

 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 

https://www.facebook.com/Konruksuancafe/
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3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จดัส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) เป็นตน้ 
2. ค่าทปิทมีงาน ท่านละ 100 บาท 
 

วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้
ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่
ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไข
การยกเลิก 
 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

 

หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
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2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 


