
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 

 
 
 

 อุโบสถทองค าร้อยล้าน วดัพระศรอีารย ์ 

 ณ สทัธา อทุยานไทย อีกหนึง่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเปน็ไทย 

 เรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นอันเลยีนแบบได้ยาก  “เรือ่งของโอง่” 

 พิพธิภณัฑสถานแหง่ชาตริาชบรุี ที่สร้างข้ึนในสมยั ร.6 เที่ยวชมประวัตเิมืองราชบุรี  

 กาดวถิชีมุชนคบูวั ตลาดชุมชนภายในคอนเซป็ต์ที่ว่า "เดนิดนิกินโตก" 

 โบสถค์รสิตพ์ระฤทยั มีอายุมากกว่า 100 ป ี

 

 

วันเดียวเทีย่วไดเ้ทีย่วด ี  

“ราชบุร”ี สสีนัเทีย่วใกลก้รงุ 

28 มี.ค.63 

ท่านละ ๑,๙๙๐.- 



 
 
 
 
 

วนัเดยีวเที่ยวได้เที่ยวด ี  “ราชบุรี” สีสันเที่ยวใกล้กรุง 
โดยรถบสัปรับอากาศ 
  28 มีนาคม 2563   

28 มี.ค.63 กรุงเทพฯ--วดัพระศรีอารย์-ณ สัทธา-ร้านอาหาร-เร่ืองของโอ่ง-พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี-กาดวถิี
ชุมชนคูบัว-วดัวดัพระคริสตหฤทยั(วดัเพลง)-กรุงเทพฯ                                      

06.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ   ทีมงานรอใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น.  จากนั้นน าท่านสมาชิกเดินทางสู่ จ.ราชบุรี โดยรถตูป้รับอากาศ  พร้อม บริการอาหารว่าง (1) และเคร่ืองด่ืมบนรถ 
08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ วดัพระศรีอารย์ (อุโบสถทองค าร้อยล้าน) ความสวยของวดัแห่งน้ี อยูท่ี่ตวัโบสถ ์ซ่ึงเป็นพระอุโบสถตกแต่ง

ดว้ยงานปูนป้ันสีทองทั้งหลงั เหลืองอร่ามมองเห็นไดแ้ต่ไกล 

     
 จากนั้น น าท่านสู่ ณ สัทธา อุทยานไทย สถานท่ีท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี โอบลอ้มพ้ืนท่ีกวา่ 42 ไร่

ดว้ยตน้ไมท้ั้งนอ้ยใหญ่อายนุบัสิบปี ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งท่ีเดินทางสะดวกและใกลก้รุงเทพฯ เพียงไม่ก่ีชัว่โมง อีก
หน่ึงแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ปลูกฝังรากเหงา้แห่งความเป็นไทยเพ่ือการอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปะไทยท่ีงดงาม ตลอดจน
ศึกษาประวติัของผูมี้ช่ือเสียงและพระเกจิอาจารยช่ื์อดงัทัว่เมืองไทยในรูปแบบหุ่นข้ีผึ้งไฟเบอร์กลาสส์ขนาดเสมือนจริงกวา่ 
60 รูป ผา่นเทคนิคจดัแสดงและวธีิการน าเสนอรูปแบบใหม่ท่ีใชเ้ทคโนโลยอีนัทนัสมยัมาประยกุตเ์พ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ 
และเกิดการจดจ าท่ีสนุกสนานยิง่กวา่เดิม ตอกย  ้าเจตนารมณ์ของผูก่้อตั้งท่ีวา่ “เราอยากใหท่ี้น่ีเป็นท่ีพกัผอ่นใจ มาเก็บรับเอา
ความสุขกลบัไป” ท่านสามารถเช่าชุดไทย (ไม่รวมค่าเช่าชุด) เพ่ือใส่ในการถ่ายภาพ และชมสถานท่ี ไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหาร   

บ่าย จากท่านชม  “เร่ืองของโอ่ง”  โอ่งมงักรถือเป็นสินคา้ประจ าจงัหวดัราชบุรีมากวา่ 60 ปี     ดว้ยเอกลกัษณ์ของดินสีแดงอนัมี
ความเฉพาะตัว และความใส่ใจในทุกขั้ นตอนการผลิต นับเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินอันเลียนแบบได้ยาก  “เร่ืองของ
โอ่ง”  สถานท่ีท่องเท่ียวแนวใหม่ เชิงอนุรักษศิ์ลปะวฒันธรรมประจ าทอ้งถ่ิน เพ่ือสะทอ้นวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวราชบุรี
อยา่งแทจ้ริง 



 
 
 
 
 

   

   
 น าท่านเท่ียว พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตริาชบุรี เป็นอาคารพิพิธภณัฑท่ี์เคยใชเ้ป็นศาลากลางจงัหวดัมาก่อน สร้างข้ึนในสมยั

รัชกาลท่ี 6  ภายในจดัแสดงเก่ียวกบัราชบุรีใน ดา้นประวติัศาสตร์ โบราณคดี ชาติพนัธ์ุวทิยา ธรณีวิทยา ศิลปะพ้ืนบา้น 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจบัสตัวน์ ้ า วฒันธรรมความเป็นอยูข่องกลุ่มชนต่าง ๆ ในจงัหวดัราชบุรี เช่น ลาวโซ่ง  กะเหร่ียงและ
ไท-ยวน รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวตา่ง ๆ ในจงัหวดั 

 
 น าท่านสู่ กาดวถิีชุมชนคูบัว สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวถีิชุมชนแห่งใหม่ ตั้งอยูภ่ายในวดัโขลงสุวรรณคีรี  ต าบลคูบวั อ าเภอเมือง 

จงัหวดัราชบุรี เสน่ห์ของแห่งน้ีเห็นจะอยูท่ี่นกัท่องเท่ียวจะไดซึ้มซบัวถีิชีวติชุมชนชายไทยวน ภายในคอนเซ็ปตท่ี์วา่ "เดินดิน
กินโตก" เป็นตลาดท่ีมีอาหารของกินของใช ้ของพ้ืนบา้นมากมาย ขายโดยชาวบา้นในต าบลคูบวันัน่เอง ภายในตลาดจะมีทั้ง
อาหารหวานคาว มีผา้ซ่ินตีนจกสวย ๆ (ของข้ึนช่ือของต าบลคูบวั) จ าหน่าย มีการแสดง การแต่งกายดว้ยผา้พ้ืนเมืองของ
พอ่คา้แม่คา้ และจะมีการรับประทานอาหารโตก ซ่ึงในตลาดมีโตกเตรียมไวใ้หส้ามารถซ้ืออาหารไปนัง่รับประทานไดเ้ลย 
นอกจากน้ียงัไดช้มศิลปะพ้ืนบา้นไทยวน ซุม้ถ่ายรูปภาพ หรือสวมใส่ชุดไทยวน สวย ๆ นบัไดว้า่สร้างสีสนัใหก้บัการ
เดินตลาดแห่งน้ีอยูไ่ม่นอ้ย 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านชม โบสถ์คริสต์พระฤทยั หรือ ท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ โบสถ์วัดเพลง ตั้งอยูริ่มคลองแควออ้ม ดา้นหนา้หันไปทาง
คลอง โบสถแ์ห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ดา้นหนา้โบสถมี์อนุสาวรียพ์ระฤทยั โบสถว์ดัเพลงเดิมเป็นโบสถไ์มต้่อมาได้
สร้างโบสถห์ลงัปัจจุบนัท่ีมีอายมุากกวา่ 100 ปี    



 
 
 
 
 

 
18.00 น. สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ กทม. 
20.00 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

   

 

อตัราค่าบริการ          (ค่าบริการนีค้นไทยเท่านั้น)  ราคาปกต ิ(บาท) 

ผูใ้หญ่ท่านละ    1,990 บาท 
เด็ก (3-10) ปี 1,600 บาท 

 

 

อตัรค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถปรับอากาศ และยานพหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม  ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวติจากอุบติัเหตุ ค่า   
            รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์(หากอาย ุ76 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหต ุ   
           ระหวา่งการเดินทางคุม้ครอง 50%)  ในกรณีเด็กเร่ิมคุม้ครองตั้งแค่อาย ุ6 เดือนเป็นตน้ไป 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
  ค่าธรรมเนียมค่าเขา้ชมอุทยานส าหรับต่างชาต ิ

  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณต้ีองการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงนิ  
              หากแจ้งภายหลงัการช าระเงนิ ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลงัให้ทุกกรณ)ี 
 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน :  
1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 1,000 .- บาทพร้อมส าเนาบัตรประชาชนส าหรับผู ้เ ดินทาง  
2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 



 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั,กลอ้งถ่ายรูป,อุปกรณ์กนัหนาว,อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแตล่ะคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20  ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อ
จลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 


