
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2562
07.00 น.  - พบกนัที่ "หน้าบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จ ากัด(มหาชน)"  ลงทะเบยีน รับใบน าทาง สติ๊กเกอร์

07.30  น.  -  รับฟังสรุปกฎ กตกิา  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกนัและออกเดนิทางท ากิจกรรม ตามก าหนดการ พบกนัที่ จ.นครปฐม

10.00 น.  -  พบกนัที่จดุพกัรถ ณ ร้านพนิดา ปลาช่อน จ.นครปฐม รับประทานอาหารเช้า  (ตามอธัยาศรัย)

12.00 น.  - เดนิทางถึง ถ า้เขาบิน ที่ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิจงัหวดัราชบรีุ เดมิถ า้นีมี้ช่ือวา่ ถ า้เขาบิ่น ผู้คนเรียกกนัไป

จนเพีย้นมาเป็น ถ า้เขาบนิ ในถ า้เตม็ไปด้วยหนิงอกหนิย้อยมากมายสวยงามมาก 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศรัย)

14.00 น.  - เดนิทางไปยงัน า้ตกเก้าชัน้(น า้ตกเก้าโจน)  เป็นน า้ตกขนาดใหญ่สงูถึง 9 ชัน้ เลน่น า้พกัผอ่น (ตามอธัยาศรัย)

16.00 น.  - สมควรแก่เวลาน าทา่นเข้าที่พกั พกัผอ่นกบับรรยากาศสบายๆ ทา่มกลางธรรมชาต ิณ สวนผึง้คันทรีฮลิล์รีสอร์ท

 18.30 น.  -  เร่ิมงานเลีย้งสงัสรรค์ "คาราวานเที่ยวไทย ปันน า้ใจสู่น้อง"  ชมการแสดงของเดก็นกัเรียนชาวกระเหร่ียง มอบ

  สิ่งของให้แก่เดก็นกัเรียน ,มอบรางวลัผู้ชนะคาราวานเที่ยวไทย ปันน า้ใจสูน้่อง ,  ปิดงานและพกัผอ่นตามอธัยาศรัย

วันอาทติย์ที่ 3 กุมภาพันธ์  2562
07.00 น.  - รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ทและพกัผอ่นตามอธัยาศรัย 

ค่าใช้จ่ายนีร้วม ค่าใช้จ่ายนีไ้ม่รวม

 - คา่ที่พกัพร้อมอาหารเช้า และอาหารเยน็ 1 มือ้,เตยีงเสริมส าหรับ  - คา่ธรรมเนียมเข้าถ า้เขาบนิ (ผู้ ใหญ่ 20 บ. เดก็ 10 บ.) และ

 เดก็อาย ุ6-11 ปี น า้ตกเก้าชัน้ (ผู้ ใหญ่ 20 บ. เดก็สงูไมเ่กิน 120 ซม.เข้าฟรี)

*** อัตราค่าสมัคร  คันละ 2,800 บาท(ส าหรับ 2 ท่าน) 
ผู้ตดิตาม ผู้ใหญ่ท่านละ 1,400 บาท  เดก็อายุ 6-11 ปี 700 บาท(มีเตยีงเสริม) เดก็อายุ 1-5 ฟรี (ไม่มีเตยีงเสริม)***

โปรแกรม "คาราวานเท่ียวไทย ปันน ้าใจสู่น้อง"
 เส้นทาง : อ่างทอง-สุพรรณบุรี - นครปฐม - สวนผึง้ ราชบุรี

วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

จดัโดย กลุม่สหภาพแรงงานอตุสาหกรรมเบอร์ลา่

*** ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ***



(ส าหรับท่านที่ต้องการพักผ่อนและท่องเที่ยว)

ร้านอาหารแนะน า

แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารในอ าเภอสวนผึง้

เขากระโจม จากระดบัความสงู 1,045 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ตัง้อยูใ่นแนวสดุเขต
ประเทศไทย ภาคตะวนัตก  สิง่ทีท่ าใหนั้กทอ่งเทีย่วจดจ าไมรู่ล้มื คอื หนทางที่
สมบกุสมบนัยากล าบาก หา่งจาก อ.สวนผึง้ประมาณ 29 กม. ระยะทางจากตนีเขาถงึ
ยอดเขาเป็นระยะทาง 10 กม.  การขึน้ไปทีเ่ขากระโจม ตอ้งใชร้ถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ขึน้
เทา่นัน้ เนือ่งจากวา่เสน้ทางสงูชนัและ สมบกุสมบนั  บางชว่งยังตอ้งลยุน ้าทีส่งูถงึครึง่
คนัรถ กอ่นจะไปลุน้กนั กบัเนนิสงูยาว หรอืหากไมม่รีถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ สามารถน ารถ
ไปจอดยังปากทางขึน้เขากระโจม และใชบ้รกิารรถจากกลุม่ผูใ้หบ้รกิารรถ 4X4 “กลุม่

รักษ์เขากระโจม”  ในราคาเหมาคนัขึน้ลง 1,900  

มองหาทีเ่ลน่น ้ากลางป่าในสวนผึง้ ขอแนะน า แกง่สม้แมว  หา่งจากตวัอ าเภอ
สวนผึง้ 25 กม.   ววิทวิเขาระหวา่งเดนิทางมายังทีน่ีก่็สวยประทบัใจไมรู่ ้
เบือ่   และเมือ่มาถงึก็ตอ้งตะลงึกบัสิง่ทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้  ล าธารน ้าภาชไีหล
เซาะเกาะแกง่โขดหนิสวยงาม น ้าไมล่กึเด็กๆ เลน่กนัไดส้บายสนุกกนัเป็น
ครอบครัว    แกง่สม้แมว ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่ศนูยศ์กึษาพรรณไมป่้า สมเด็จพระนาง
เจา้สริกิติ ิ ์อยูบ่รเิวณบา้นหว้ยมว่ง บนเทอืกเขาตะนาวศร ี  

ในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ เป็นแหลง่ รวมพรรณไมป่้านานาชนดิ  

 บา้นหอมเทยีน : จ าหน่ายเทยีนหอม เดนิเทีย่วชม ถา่ยรปู ของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร 

รา้นกาแฟ ทีอ่ยู ่: 210 หมู ่2 ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ี                                       
เปิดบรกิาร :  จันทร ์– ศกุร ์เวลา 8.30 น. – 19.00 น. / เสาร-์อาทติย ์                

เวลา 8.30 น. – 20.30 น.คา่เขา้ชม : 60 บาท สามารถน าคปูองเขา้ชมไปแลกซือ้

เทยีนหอมได ้1 ชิน้ สถานทีจ่อดรถ : เป็นของตัวเอง กวา้งขวางเพยีงพอ                               

 The Scenery Vintage Farm (เดอะซนีเนอรี ่วนิเทจ ฟารม์ )        

ประเภท : เดนิเทีย่ว ถา่ยรปู เลีย้งแกะ ของทีร่ะลกึ ท ากจิกรรม 
รา้นอาหาร แสดงโชว ์แกะ&สนัุขตอ้นแกะ ทีอ่ยู ่: อยูห่า่งจากทีว่า่การ อ.
สวนผึง้ประมาณ 9 กม. ปากทางเขา้อยูต่ดิกับ ภผูาผึง้รสีอรท์ ขับเขา้มา
อกี 5 กม. คา่เขา้ชม : 50 บาท(พรอ้มหญา้ส าหรับเลีย้งแกะ 1 ก า) 

สวนผึง้ ไฮแลนด ์– Suanphueng Highland ประเภท : เดนิเทีย่วในสวน

ดอกไม ้ถา่ยรปู เลีย้งยรีาฟ ของทีร่ะลกึ ท ากจิกรรม รา้นอาหาร ทีอ่ยู ่
:  อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุ ี (อยูใ่กลบ้า้นหอมเทยีน) ตดิถนนหาไมย่าก คา่
เขา้ชม : – คา่บัตรเขา้ชม 50 บาท – อาหารปลา 40 บาท/กระปกุ – 

อาหารยรีาฟ มา้ แพะ 50 บาท/ชดุ  

ครวัตะนาวศร ี
ทีต่ ัง้: จากอ าเภอสวนผึง้ จ.ราชบรุ ีผา่นสะพานขา้มแมน่ ้าล า

พาช ีประมาณ 700 เมตร จะเห็นครัวตะนาวศร ีสาขา 2 อยูด่า้น
ซา้ยมอื ตดิกับไปรษณียส์วนผึง้ 
เมนแูนะน า : แกงสม้ชะอมไขน่ ้าขน้, ปลาทับทมิทอดน ้าปลา, 
ย ายอดผัดแมว้, ฉู่ฉี่ปลาเนือ้ออ่น, ไกต่ะนาวศร,ี แกงป่าไกบ่า้น 
โทร. 080-0851395 , 0819815870 

ครวัตะนาวศร ี2 

ครวัมอ่นไข ่ : อาหารอรอ่ย ราคาไมแ่พง บรกิารรวดเร็ว 

ทีต่ ัง้ : รา้นตัง้อยูต่รงขา้มรา้นกาแฟ Amante Coffee มาตามป้ายรา้นกาแฟก็จะเจอ

รา้นครัวมอ่นไข ่อยูก่อ่นถงึเขากระโจมประมาณ 15 กโิลเมตร 
เปิดบรกิาร ทกุวนั เวลา 9.00 - 20.00 น. 
โทร. 08-6173-5762 
เมนูแนะน า : ย าผกักดู, ทอดมนัหวัปล ี,ตม้ย าปลาคงั ,ลาบไขต่ม้ ,เห็ดโคนผดั

น ้ามนัหอย, ปีกไกท่อดเกลอื,  น ้าพรกิปลาทผูกักดูราดกะท ิ, 
ไขเ่จยีวซาลาเปา  

 
รา้นสมหวงั สม้ต า (รมิธาร) สวนผึง้ 

โทร. 086-0949486 ,093-6756448 (โทรถามกอ่นมา) 

ทีต่ ัง้ : ขับเลยจาก scenery farm มาไมไ่กลจะเห็นป้ายรา้นสมหวัง อยู่

ทางซา้ยมอืจะมทีางขับรถลงไปดา้นลา่งเป็นลานจอดรถ  








