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 ก ำหนดวันเดินทำง  

 
 

 
 

มีนาคม 64 

07, 14, 21, 28 

เมษายน 64 

04, 11, 18, 25 
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Café Day Trip @ราชบุรี นครปฐม EP#1 

ปังปุริเย ถ่ำยรูปสุดเก๋ ชมววิกลำงหุบเขำ คำเฟ่ริมน ำ้โกดังเก่ำ 
วนัอาทิตย์   กรุงเทพฯ – ราชบุรี – นครปฐม – กรุงเทพฯ 

วัดหนองหอย – ร้านกาแฟคนรักษ์สวน – อุทยานเขาหินงู – วดัศรีษะทอง – คาเฟ่โกดังเก่าริมน ้า  
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท พระรำม 2 เลยหมู่บำ้นชิชำ โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ำรตอ้นรับ 
06.15 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดัรำชบุรี โดยรถตูป้รับอำกำศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน ้าด่ืมบนรถ  
08.00 น. เดินทำงถึงจงัหวดัรำชบุรี น ำท่ำนเดินทำงไปยงั วัดหนองหอย เป็นวดัท่ีสร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 2516  เป็นท่ีตั้งของ 

พระวิหำรพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวก์วนอิม มีควำมสูง 16 เมตร หนำ้ตกักวำ้ง 9 เมตร ประชำชนทวัไปเรียกกนัวำ่ “เขำเจำ้แม่
กวนอิม วดัหนองหอย” ซ่ึงตั้งบนยอดเขำแร้ง และอีกดำ้นหน่ึงของยอดเขำ (เขำพระใหญ่) เป็นท่ีประดิษฐำนของ พระพุทธ
รัตนโกสินทร์มหำมุณี หรือ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่บำ้นคู่เมือง อยูบ่นยอดเขำของเขำนอ้ยสรรพยำ ท่ีทั้งชำวเมือง
และนกัท่องเท่ียวแวะมำสักกำระไม่ขำดสำย เป็นท่ีล ่ำลือกนัวำ่มีควำมศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัมีควำมเช่ือท่ีวำ่ หำกมำขอพรหลวงพ่อ
ใหญ่จะสมปรำรถนำในทุกส่ิง 

 
ร้ำนกำแฟคนรักษ์สวน เมืองรำชบุรี เป็นร้ำนกำแฟช่ือดงั ท่ีมีลูกคำ้แวะเวียนเขำ้มำอยำ่งมำกมำย เน่ืองดว้ยบรรยำกำศร้ำนท่ีน่ำนัง่ 
มีตน้ไมใ้หญ่นอ้ยโดยรอบ ดูร่มร่ืนสบำยตำ แถมยงัมีพื้นท่ีรองรับลูกคำ้ไดจ้ ำนวนมำก และอยูติ่ดกบัวดัหนองหอย วดัดงัของ
รำชบุรีดว้ย เป็นร้ำนกำแฟท่ีเรำใชบ้ริกำรบ่อยมำก เพรำะช่ืนชอบทั้งเร่ืองกำแฟ เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ และมีเมนูเคก้และขนมต่ำงๆ ท่ี
อร่อยมำก แถมบรรยำกำศร้ำนกวำ้งขวำง ร่มร่ืน รองรับลูกคำ้ไดม้ำก บริกำรดี รอไม่นำน มีท่ีจอดรถ เป็นร้ำนท่ีเรำประทบัใจทุก
คร้ังท่ีเรำไดไ้ปสัมผสั 

 
“อุทยำนหินเขำงู”เป็นอุทยำนหินสวนป่ำเดิมเป็นแหล่งระเบิดและยอ่ยหินท่ีส ำคญัของไทยตั้งแต่สมยัตน้รัตนโกสินทร์ 
เน่ืองจำกเป็นปูนท่ีมีคุณภำพดี หลงัจำกยกเลิกสัมปทำน เขำงูกลำยเป็นเหมืองร้ำง มีสภำพทรุดโทรม ทำงจงัหวดัรำชบุรีจึงได้
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พฒันำเขำงูให้เป็นสวนสำธำรณะและสถำนท่ีท่องเท่ียว ทำงโบรำณคดี และไดส้ร้ำงพระพุทธรูปหินขนำดใหญ่ เตม็พื้นท่ีหนำ้ผำ 
สร้ำงจำกกำรยงิแสงเลเซอร์ลงหนำ้ผำหิน ภำยในอุทยำนหินเขำงูแห่งน้ี มีสถำนท่ีท่องเท่ียวทำงโบรำณคดีอยูห่ลำยแห่ง ซ่ึงจะ
เป็นถ ้ำท่ีอยูบ่นภูเขำ มี ถ ้ำฤๅษ ีถ ้ำฝำโถ และถ ้ำจีน-จำม ถ ้ำต่ำงๆ น้ีพบพระพุทธรูปจ ำหลกั หรือพระพุทธรูปท่ีสลกัหินท่ีฝำผนงัถ ้ำ
อยูห่ลำยองค ์ ซ่ึงพระพุทธรูปเหล่ำน้ีเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่สมยัทวำรวดี แต่ละถ ้ำอยูไ่ม่ไกลกนั แต่ตอ้งเดินขึ้นบนัไดไต่เขำไป
ค่อนขำ้งสูง บริเวณรอบๆ ก็จะมีฝงูลิงอำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ราชบุรี  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ จงัหวดันครปฐม สำยมูตัวแม่!! ไหว้รำหู ขอพรงำนปัง วัดศีรษะทอง วดัเก่ำแก่แห่งนครชยัศรี สร้ำงขึ้นสมยั

กรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เม่ือ พ.ศ. 2358 และวดัแห่งน้ีถือเป็นศูนยร์วมของชำวลำวเวียงจนัทน์และชุมชนใกลเ้คียง เน่ืองจำก
บริเวณวดัศีรษะทองเดิมเป็นป่ำรกร้ำงไร้ผูค้นอำศยั เพรำะอยู่ห่ำงจำกแหล่งน ้ ำ จนในสมยัพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำ
โลกมหำรำช รัชกำลท่ี 1 ไดมี้ชำวลำวจำกเวียงจนัทร์อพยพมำตั้งถ่ินฐำน มีกำรถำงป่ำสร้ำงชุมชนขึ้น เม่ือมัน่คงแลว้จึงสร้ำงวดั 
และไดพ้บเศียรพระพุทธรูปทองจมดินอยู่  จึงตั้งช่ือว่ำ ‘วดัหัวทอง’ ภำยหลงัมีกำรขุดคลองจำกแม่น ้ ำท่ำจีน ท่ีตลำดตน้สน เพื่อ
เป็นทำงเสด็จพระรำชด ำเนินไปนมสักำรองคพ์ระปฐมเจดีย ์ประชำชนจึงยำ้ยมำอยู่ริมคลองและไดย้ำ้ยวดัมำดว้ยเพื่อสะดวกต่อ
กำรสัญจร และเปล่ียนช่ือเป็นวดัศีรษะทองจนถึงปัจจุบัน ด้วยเป็นวดัท่ีมีประวติัศำสตร์ยำวนำน จึงมีทั้งโบรำณวตัถุ และ
โบรำณสถำนส ำคญัๆ ท่ีโด่งดงัมำกๆ คือเร่ืองของพระรำหู ซ่ึงทำงเจำ้อำวำส หลวงพ่อนอ้ย นำวำรัตน์ ท่ำนเป็นพระท่ีฟ้ืนฟูเร่ือง
พระรำหูขึ้นมำ จนมีผูค้นจำกทัว่ทุกสำรทิศต่ำงเขำ้มำกรำบไหวบู้ชำพระรำหูกนัอยูต่ลอด 

เช็คอินสุดชิค @simple plan x river กบับรรยำกำศริมน ้ ำจำกโกดงัเก่ำมำแปลงโฉมกลำยเป็นคำเฟ่ชิค ๆ เท่ ๆ ดิบ ๆ คูล ๆ 
ท่ีอยู่ติดริมแม่น ้ ำท่ำจีน มุมท่ีนัง่แต่ละมุมจะหันออกไปรับวิวแม่น ้ ำทั้งหมด ตวัร้ำนจะเป็นแบบ Open Air ท่ีใครมำก็ตอ้งไดรั้บ
อำกำศท่ีสดช่ืนกลบัไปแน่นอน เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะเป็นไมใ้ห้ฟิลล่ิงแบบเกำหลีสุด ๆ พร้อมกบับรรยำกำศท่ีเงียบสงบ ด่ืม
ด ่ำกบับรรยำกำศริมแม่น ้ำท่ำจีน พร้อมกบัเคร่ืองด่ืมและเคก้ท่ีอร่อย  
ไดเ้วลำอนัสมควรน ำคณะเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝำกก่อนกลบั 

19.00 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ...พร้อมควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

ส่ิงที่ควรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ำยรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทำ้สวมใส่สบำย, ยำประจ ำตวั 
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ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย เพ่ือช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ 
ร้ำนกำแฟคนรักษส์วน  https://www.facebook.com/Konruksuancafe/  
ร้ำน Simple plan x river   https://www.facebook.com/simpleplanxriver/  

 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 
*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ำรถตูป้รับอำกำศ ตลอดกำรเดินทำง 
2. ค่ำเขำ้สถำนท่ีท่องเท่ียว ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
3. ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตำมกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 
50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ในกรณีตอ้งกำรใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ก่อนกำรช ำระเงิน หำกแจง้ภำยหลงักำรช ำระเงิน ทำง
บริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จัดส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรำยกำรทวัร์ท่ีระบุ อำทิ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำรักษำพยำบำล (ในกรณีท่ีเกิดจำกกำรเจ็บป่วย
ดว้ยโรคประจ ำตวั) เป็นตน้ 
2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 
 

วิธีการจอง 
1. กรุณำแจง้รำยละเอียด วนัท่ีเดินทำง ช่ือผูจ้อง พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและช่องทำงติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล)์ 
ส่งขอ้มูลทั้งหมดมำยงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนักำรจอง พร้อมรำยละเอียด 
3. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นกำรยนืยนักำรจองจึงจะถือวำ่ไดท้ ำกำรส ำรองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยกำรโอนเงินเขำ้ทำงธนำคำรของ
บริษทัฯ ดงัรำยละเอียด หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีรออยู ่กำรช ำระไม่ครบ ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข ทำงผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิก 

https://www.facebook.com/Konruksuancafe/
https://www.facebook.com/simpleplanxriver/
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การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิกำรยกเลิก เน่ืองจำกเป็นแพคเก็จรำคำพิเศษ หำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย อำทิ สภำพอำกำศ กำรนดั
หยดุงำน กำรปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคำ้สำมำรถปรับเปล่ียนวนัเดินทำงในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทำงผูจ้ดัจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำบริกำรทั้งหมดไม่วำ่กรณีใดๆ 
 

 

หมายเหตุ  
1. กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 8 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดงักล่ำวทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2. กำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม อำจเกิดขึ้นได ้ตำม สถำนกำรณ์ อำทิเช่น กำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั 
จะด ำเนินกำรโดยรักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธควำมรับผิดชอบค่ำเสียหำยท่ีเกิดกบัชีวิต ร่ำงกำย กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย ควำมตำย อุบติัเหตุต่ำงๆ  สูญหำยใน
ทรัพยสิ์นหรืออยำ่งอ่ืน กำรนดัหยดุงำน  ภยัธรรมชำติ กำรก่อจลำจล กำรปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงออ้ม  
4. พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจของผูจ้ดั
ก ำกบั  
5. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย ไม่วำ่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่ำเสียเวลำ  ค่ำเสียโอกำส ค่ำเสียควำมรู้สึก และค่ำใชจ่้ำยท่ีบริษทัจ่ำยไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอควำมร่วมมือในเร่ืองควำมประพฤติของคนเดินทำง หำกผูจ้ดัเห็นวำ่ผูเ้ดินทำงประพฤติตนท่ีอำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อผูเ้ดินทำง
อ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวำงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตำมค ำช้ีแจงของเจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) ทำงผูจ้ดั
อำจใชม้ำตรกำรตำมท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วำมประพฤติดงักล่ำวด ำเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงกำรยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริกำร 

 
 
 
 
 
 
 


