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ก ำหนดกำรเดินทำง: สิงหำคม 63 – มกรำคม 64 
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(กำรนัตี 8 คน สำมำรถออกเดินทำงได ้!!) 
 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – รำชบุรี - น ้ ำตกเกำ้โจน - รำ้นตน้ขนมหวำนและสะพำนกำแฟ   

                ตลำดโอะ๊ป่อย สวนผึ้ ง - Scenery Vintage Farm – บำ้นหอมเทียน  

 

06.00 น.  พร้อมกนัที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท. ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน) 
 

06.30 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวดัรำชบุรี โดยรถตู ้VIP  
 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (1) Set Box  
   

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ “น ้ ำตกเกำ้โจน” หรือ น า้ตกเก้าช้ัน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผาก อ าเภอสวนผึ้ ง เป็น

น า้ตกที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ขนาดกลาง แบ่งเป็น 9 ช้ัน มีน ้าตลอดทั้งปี หินบริเวณน า้ตกจะ

เป็นหินแกรนิต บางชั้นของน า้ตกจะพบลานหินขนาดใหญ่ ก้อนหินแกรนิตจะวางตัวสวยงาม

แปลกตาแต่กเ็ป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากๆ ต้นน ้าของน ้าตกจะตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบสูงบริเวณ

เทือกเขาตะนาวศรี จะเป็นป่าที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับ

ธรรมชาติรอบๆน า้ตก และความงดงามของน า้ตก  จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปร้านกาแฟน่ารักๆ 

ที่มาพร้อมสีสันสดใส  “รำ้นตน้ขนมหวำนและสะพำนกำแฟ” ร้านนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบัว

วัฒนา รีสอร์ท ที่เจ้าของตั้งใจท าขึ้นมาเพ่ือเป็นอกีมุมถ่ายรูปในสวนผึ้ ง ท่านจะไม่ผิดหวังเพราะ

ที่น่ีมีมุมสวยๆให้ท่านได้เลือกถ่ายมากมาย อกีทั้งท่านจะได้สมัผัสบรรยากาศธรรมชาติ พร้อม

ทั้งลิ้มรสขนมเบเกอร่ีและเคร่ืองดื่มอร่อยๆไว้บริการท่าน   
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เท่ียง   อิสระอำหำรกลำงวนั ณ ตลำดโอะ๊ป่อย 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ตลำดโอะ๊ป่อย”  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตลาดโอะ๊ป่อย ตลาดเช้า

ริมน ้า ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของธรรมชาติ ภายในตลาดแห่งนี้ มีของกินของใช้ที่ชาวบ้าน

น ามาขายในราคาถูก ส่วนใหญ่จะเป็นของกนิพ้ืนบ้านที่หาทานได้ยาก อาท ิ"ขนมอึ้งหมี่ส"ิ หรือ

ช่ือภาษาไทยเรียกว่า ขนมแดกงา นอกจากน้ีกยั็งมีข้าวห่ออั้งหมี่ถ่อ, ขนมจีนน า้ยาหยวก, ข้าว

ย าสมุนไพร  ให้ท่านได้เลือกทานมากมาย และภายในตลาดแห่งนี้ ยังมีของฝาก ของที่ระลึกให้

นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อไปฝากที่บ้านอกีด้วย   
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เดอะซีนเนอรี่ วินเทจ ฟำรม์ สวนผึ้ ง” (The Scenery Vintage 

Farm)  สถานที่ยอดฮิตโด่งดังในสวนผึ้ งที่ต้องแวะถ่ายรูป ให้อาหารแกะและท ากจิกรรมต่างๆ 

ในหมู่ บ้านชาวฟาร์มสไตล์ Vintage ที่รอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างอบอุ่น 

เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปคู่กับสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่ได้รับการออกแบบสไตล์ English 

Country และกจิกรรมต่างๆ มากมาย อาท ิเกมสท์ุบแกะลงถัง ปาลูกโป่ง ทดสอบความแม่นย า

กับกิจกรรมยิงธนูแบบถูกวิธี  ขี่ม้า สนุกกับการแต่งกายและถ่ายภาพ สไตล์ Vintage  แวะชิม

ไอศครีมนมแกะที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย รสชาติ หอมหวาน มันอร่อย คุกกี้นมแกะ 

ร้านขายของที่ระลึก สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เช่นน ้าผึ้ ง และร้านอาหาร 

Honey Scene Steak & Bar ให้บริการอาหาร เคร่ืองดื่ม ไอศครีม พร้อมชมวิวมุมสูงของทุ่ง

เล้ียงแกะกลางหุบเขา   

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  “บำ้นหอมเทียน” ภายในบ้านหอมเทียนตกแต่งด้วยของเก่าสะสม

หายาก ภาชนะสังกะสี ตะเกียงโบราณ ของเล่นเก่าฯลฯ  กลมกลืนไปกับป่าธรรมชาติ  เหมาะ

กับการถ่ายภาพในมุมต่างๆ และเมื่อเดินขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก้อจะมีสะพานทอดยาวออกไป 2 

ทางเพ่ือให้ได้ไปสูดโอโซนบริสุทธิ์  ท่านจะได้ชมวิวธรรมชาติ ท้องฟ้า ป่าไม้ ทิวเขา วิว

บรรยากาศที่งดงามจนอดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปเลยทเีดียว  
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เย็น  อิสระอำหำรเย็น ณ บำ้นหอมเทียน  
 

16.00 น. จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยรถตู ้VIP 
 

19.00 น. น ำทุกท่ำนเดินทำงถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ... 
 

** เงือ่นไขกำรส ำรองที่น ัง่กรุณำอ่ำนรำยละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท ำกำรจองหำกท่ำนช ำระเงินแลว้จะถอื

ว่ำท่ำนยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

อตัรำค่ำบริกำร : สิงหำคม 63 – มกรำคม 64 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ส.ค. 63 – ม.ค. 64 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่ำน 

วนัท่ี 22 สิงหำคม 2563 1,299 
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วนัท่ี 23 สิงหำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 29 สิงหำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 30 สิงหำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 05 กนัยำยน 2563 1,499 

วนัท่ี 06 กนัยำยน 2563 1,499 

วนัท่ี 12 กนัยำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 13 กนัยำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 19 กนัยำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 20 กนัยำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 26 กนัยำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 27 กนัยำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 03 ตุลำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 04 ตุลำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 10 ตุลำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 11 ตุลำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 17 ตุลำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 18 ตุลำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 24 ตุลำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 25 ตุลำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 31 ตุลำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 01 พฤศจิกำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 07 พฤศจิกำยน 2563 1,299 
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วนัท่ี 08 พฤศจิกำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563 1,299 

วนัท่ี 05 ธนัวำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 06 ธนัวำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 12 ธนัวำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 13 ธนัวำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 19 ธนัวำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 20 ธนัวำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 26 ธนัวำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2563 1,299 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,499 

วนัท่ี 01 มกรำคม 2564 1,499 

วนัท่ี 02 มกรำคม 2564 1,499 

วนัท่ี 03 มกรำคม 2564 1,499 

**รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมค่ำทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้** 
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อตัรำนี้ รวม 

✓ ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

✓ ค่า Box Set ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์  

✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

✓ ค่าประกนัอบุัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

✓ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณทีี่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณต้ีองการใบก ากบัภาษี) 

 

เงือ่นไขในกำรจองและกำรยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 8 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้ น ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำใชจ่้ำยจริงที่เกิดข้ึน  อาท ิค่ามัดจ ารถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้  VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วัน ยึดเงินค่ำทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ , รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิก และ ริบเงินมัดจ า 

5. เลือ่นกำรเดินทำง ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย ก่อนกำรเดินทำง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือน

การเดินทางได้ 

กำรช ำระเงิน 
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1. วางเงินมัดจ าภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 1,000 บาท และ ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการ

เดินทางอย่างน้อย 15 วนั 

2. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ช าระเตม็จ านวน 100% 

3. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 

หมำยเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์และจะ

ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบับริษัทฯ เป็น

การช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
 

     

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 


