


1เสนทางกําเนิดศิลป ถิ่นราชบุรี

หามพลาดสแกน!!
โปร โมชั่นพิเศษมากมาย
หรือดูรายละเอียดหนา 48

AW ������������������������.indd   1AW ������������������������.indd 1 6/20/2020   10:12:15 PM6/20/2020 10:12:15 PM



2 3เสนทางกําเนิดศิลป ถิ่นราชบุรีเสนทางกําเนิดศิลป ถิ่นราชบุร ี 

เส้นทางกําเนิดศิลป์ ถ่ินราชบุรี เส้นทางกําเนิดศิลป ์ถ่ินราชบุร ี

 นับตั้งแตมนุษยเรารูจักเอาดินชนิดตางๆ มาสรางเปนภาชนะใชสอย
มากมาย และเชนเดียวภาชนะที่ใชบรรจุเก็บนําอยางโองก็มีมาแตโบราณ และ
เปนภาชนะสําคัญของครัวเรือนโดยเฉพาะสังคมไทยเรา สําหรับเปนที่เก็บกักนํา
ไวใชสอยในบาน สมัยกอนโองที่นอกจากเปนภาชนะสําคัญในครัวเรือนหากยัง
เปนเครื่องบงบอกฐานะอันมั่งคั่งของผูครอบครอง เพราะดวยระยะทางท่ีไกลจาก
แหลงผลิต และการขนสง ทําใหราคาของโองสูงขึ้นเปนเทาตัวเมื่อนําไปออก
จําหนายยังภูมิภาคอ่ืน ทําใหโองเปนเสมือนเคร่ืองช้ีสถานภาพทางสังคมสมัยกอน
 โองมังกรไดถือกําเนิดขึ้น บนแผนดินราชบุรีมากวา 80 ป จวบจน
ปจจุบัน ... กลาวกันวาสมัยกอนโองที่ใชกักเก็บนําชั้นดี ตองเปนโองที่นําเขามา
จากประเทศจีน ซึ่งสมัยนั้นจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยม ตอมาโองที่นําเขาจากจีนเริ่ม
ขาดแคลนเพราะผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่สอง จนกระทั้งเมื่อในป พ.ศ. 

2476 ชางปนโองชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผนดินใหญ นายฮง แซเตี่ย และ
นายจือเหม็ง แซอึ้ง ไดพบวาแหลงดนิที่จังหวัด ราชบุรี เปนเนื้อดนิท่ีมีคุณภาพ
เหมาะแกการปนโองเปนอยางมาก จึงไดรวมกันกอตั้งโรงงานผลิตโองขึ้นมา 
และไดแพรหลายจนเกิดโรงงานผลิตขึ้นหลายตอหลายแหง จึงเปนจุดเริ่มตน
โองมังกรแหงราชบุรีตั้งแตนั้นมา 

เมืองโองมังกรเมืองโองมังกร

 1. หมั่นลางมือดวยสบู แอลกอฮอร หรือเจลลางมือ
 2.  ปดปาก ปดจมูก เมื่อไอ จาม
 3.  สวมหนากากอนามัย เมื่ออยูในสถานท่ีที่มีผูคนหนาแนน
 5.  เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร
 6. รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม ใชชอนกลางตักอาหาร
  เมื่อรับประทานรวมกัน
 7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกลชิดกับผูที่มีอาการติดเชื้อในระบบ
  ทางเดินหายใจหรืออาการคลายหวัด

เท่ียวอยางปลอดภัย หางไกล Covid-19เท่ียวอยางปลอดภัย หางไกล Covid-19
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5  การเคลือบโอ่ง จะนําโอ่งมาเคลือบน้ําที่ใช้เคลือบ คือ น้ําโคลน ผสมกับ ขี้เถ้า นอกจากทําให้เกิด
สีสวย การเคลือบยังช่วยสมานรอยและรูระหว่างเนื้อดินเมื่อนําโอ่งไปใส่น้ํา น้ําก็จะไม่ซึมออกมานอก
โอ่ง  
6  การเผาโอ่งนับเป็นกรรมวิธีขั้นสุดท้ายของการทําโอ่ง โดยใช้เวลาประมาณ 2 วัน และในวันที3่ 
จะปล่อยให้ไฟมอด โดยปล่อยทิ้งไว้ 10 ถึง 12 ชั่วโมง

   การผลิตโอ่งมังกรจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนกว่าจะได้มา
ซึ่งโอ่งมังกรภาชนะใส่น้ําที่มีชื่อเสียงโด่งดังของราชบุรี 

1  การเตรียมดิน นําดินเหนียวที่มีคุณสมบัตินํามาหมักเพื่อให้ดิน
อ่อนตัวทั่วถึงกัน
2  การขึ้นรูป แบ่งการปั้นเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน ส่วนท้อง 
และส่วนปากโอ่ง
3  การทุบโอ่ง ช่างทุบตบแต่งโอ่ง เพื่อให้โอ่งนั้นเรียบ และได้รูป
ทรงที่ดี
4  การเขียนลายโอ่ง โดยเฉพาะการติดลายมังกรถือว่าเป็นส่วน
สําคัญมากเพราะโอ่งจะสวยสะดุดตามากน้อยขึ้นอยู่กับลายนี้

1

2

กระบวนการผลิตโองมังกรกระบวนการผลิตโองมังกร  สถานที่ถายภาพประกอบ : 

เร่ืองศิลป (เร่ืองของโอง)
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รูปร่างมังกรอย่างคร่าวๆ ใช้
ปลายหวีขีดเป็นตัว และใช้ซี ่
หวีตกแต่งเป็นส่วนหนวด นิ้ว
และเล็บ สําหรับเกล็ดมังกรใช้
สังกะสีที่ตัดปลายหยักไปมาบน
ตัวมังกร  และเน้นส่วนลูกตา
ของมังกรให้มีความนูนเด่นออก
มา โดยทั่วไปมังกรที่วาดจะมี
เพียง 3 เล็บ หรือ 4 เล็บ แต่ถ้า
เ ป็ น โ อ่ ง มั ง ก ร สํ า ห รั บ
พระมหากษัตริย์มังกรจะมี 5 เล็บ
ซึ่งโอ่งแต่ละใบช่างผู้ชํานาญจะ
ใช้เวลาการเขียนลายประมาณ
10 นาท ีถ้าเป็นลายแบบนูนต่ํา
ใช้เวลามากกว่านั้น

 ลวดลายมังกรอยู่คู่และสร้างช่ือเสียงให้โอ่งราชบุรี 
ลวดลายมังกรที่ใช้ติดอยู่ที่โอ่ง ยังเป็นเสมือนการเสริมบารมี โดย
ชาวจีนเชื่อว่า มังกรเป็นสัตว์มงคลตามเทพนิยายจีน เป็นเทพเจ้า
แห่งพลังความดีงามและเป็นสัญลักษณ์พลังอํานาจความย่ิงใหญ่ 

จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่างป้ันเลือกนํามาเป็นลวดลายที่ปรากฏบนโอ่ง 
โดยมีทั้งแบบลายเส้นธรรมดาและแบบลายนูนต่ํา
 โดยการวาดลายมังกรจะต้องใช้ความประณีตและ
ชํานาญของช่างเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญ ทําให้โอ่ง
มีความสวยงามสะดุดตา การวาดลวดลายมังกรโดยไม่มีแบบร่าง 
ใช้ดินเหนียวผสมดินขาว เรียกว่าดินติดดอกโอ่ง ช่วงติดลายจะ
ใช้ดินติดดอกเป็นเส้นเล็กๆ ป้ายติดไปที่โอ่งสามตอน เพื่อเป็นการ
แบ่งโอ่งออกเป็นสามช่วง คือ ช่วงปากโอ่ง ตัวโอ่งและเชิงล่างของ
โอ่งแต่ละช่วงจะติดลายไม่เหมือนกัน ช่างเขียนลายจะใช้ดินสี
นวลนี้ปาดด้วยมือเป็นเส้นเล็กๆ รอบตัวโอ่ง นิยมเขียนลายดอกไม ้ 
หรือลายเครือเถา ส่วนลายมังกรจะปาดเนื้อดินด้วยหัวแม่มือเป็น

ลวดลายมังกรลวดลายมังกร
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 เถาฮงไถ นับวาเปนโรงงานโองโรงแรกๆ ที่มีชื่อเสียงเกา
แกที่อยูคูกับราชบุรีตั้งแตป พ.ศ.2476 จากพื้นฐานความชํานาญ
งานศิลปดานการปนโองมาสูแนวคิดงานเคร่ืองปนเซรามิคแนว
อารตท่ีมีช่ืออันดับตนๆ ของเมืองไทย และสงออกขายยังตางประเทศ
จากความคิดสรางสรรคจินตนาการที่แตกตางจากเดิมๆ ใหมีดไีซน
ท่ีรวมสมัย บางช้ินมีสีสันสะดุดตา เปดกวางทางไอเดียการออกแบบ
งานเซรามิคแนวอารต

 บริเวณดานหนาโรงงานมีการตกแตงสวนดวยงาน
เซรามิคไวตามจุดตางๆ สรางแลนดมารกดึงดูดใหนักทองเที่ยว
แวะเวียนเข้ามาเดินเล่นและถ่ายรูปโดยเฉพาะกับ “ไอ้จ ุด” 

ประติมากรรมสุนัขสีขาวตัวใหญ่ ด้านในโรงงานสามารถชม
ขั้นตอนการผลิตทั ้งการปั ้นและเขียนลวดลาย  นอกจากนี้ยังมี
รานกาแฟ รานขายของที่ระลึกที่ทําเปนเซรามิค เชน แกวกาแฟ 

ไอจุด (ตัวเล็ก) ใหเลือกซื้อ

กิจกรรม DIY : เพนทสีเครื่องปนเซรามคิและใหโรงโองเผาออกมาเปนผลงานของตัวเอง

 แม้ทุกวันนี้โอ่งที่ใช้สําหรับเก็บกักน้ําไว้ใช้ตามบ้าน จะถูกลดบทบาทลงไป ทําให้ธุรกิจ
โรงงานปั้นโอ่งปิดตัวไปมากมาย แต่ด้วยชื่อเสียงในเรื ่องคุณภาพลวดลายที่วิจิตรบรรจง
และงดงามของมังกรที่ปรากฏบนโอ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของโอ่งจากราชบุรี การปั้นโอ่ง
มังกรสืบทอดผ่านหลายชั่วอายุคน หรืออีกนัยหนึ่งโอ่งมังกรเป็นมากกว่าแค่โอ่งใส่น้ํา แต่คือ
ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่ายิ่ง
 ปัจจุบันแม้จะมีโรงโอ่งไม่น้อยปิดตัวลงตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แต่ก็มีโรงโอ่งหลาย
แห่งเช่นกันที่ปรับตัวพัฒนา และเปิดให้เข้าไปเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการปั้นโอ่งเพื่อรักษา
และอนุรักษ์มรดกอันล้ําค่านี้ และนี่คือ 4 โรงงานโอ่งมังกรในหลายโรงงานท่ียังคงสืบทอดงาน
ศิลปะอันทรงคุณค่าเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถศิลป์ ของดีเมืองราชบุร ีได้แก่

ที่ตั้ง กม.101-102 ริมถนนเพชรเกษม ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร. 086-3449191, 086-344 9292

Facebook : Tao Hong Tai Ceramics Factory

เวลาทําการ โดยประมาณ 09.00-17.00 น. 

โรงโองมังกรในปจจุบันโรงโองมังกรในปจจุบัน

เถาฮงไถเถาฮงไถ
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 เรื่องของโองมีการออกแบบรูปทรงของอาคาร วัสดุและ
สีที่ใชบงบอกความเปนดินแดนของโองมังกรราชบุรี ดานในจะมี
วิทยากรนําชมบรรยายใหความรูตาง ๆ  เกี่ยวกับโอง ชมโองเกา
หายากและ “โองมังกรเกาตัว” เปนผลงานชิ้นเอกที่ทําขึ้นเปนพเิศษ
ของโรงโองนี้ ชมการปนโอง การวาดและติดลาย ชมเตามังกร
จําลองสําหรับใชเผาโอง นอกจากนี้ยังมีรานกาแฟ รานขายของที่
ระลึกและของดีจังหวัดราชบุรี รวมทั้งรานอาหารโองขาวโองนําให
บริการอีกดวย

กิจกรรม DIY :  กิจกรรมปนโองจิ๋วและใหโรงโองเผาออกมา
 เปนผลงานของตัวเอง
 กิจกรรมเพนทโองจิ๋ว 
 กิจกรรมเพนทกระเปาผา

โทร. 098-2419148, 094-6834521
Facebook : เรื่องของโอง Pottery Legend

เวลาทําการ : เปดใหเขาชมทุกวัน เวลา 09.30-17.30 น.

คาเขาชม ชาวไทย ผูใหญ 190 บาท เด็ก 100 บาท
ชาวตางชาต ิผูใหญ 380 บาท เด็ก 200 บาท
 การถือกําเนิดของ “เรื่องของโอง” ที่มีขึ้นจาก
แรงบันดาลใจของอาชีพการทําโองท่ีสืบทอดมาตั้งแต
บรรพบุรุษ จาก “เรืองศิลป” โรงงานโองอันเกาแก ที่
ปจจุบันยังคงผลิตงานปนโองดินเผา งานเครื่องเคลือบดิน
เผาและเซรามิคแลว มาสรางสิ่งที่เรียกวา เรื่องของโอง 
ที่เปนเสมือนแหลงรวบรวมความรู ความเปนมาของโอง
มังกรราชบุรีที่สมบูรณแบบ เปนพิพิธภณัฑมีชีวิตที่เปดให
ผูคนทั่วสารทิศเดินทางเขามาสัมผัสเรียนรูผานกิจกรรม
ตางๆ

ที่ตั้ง  กม.108 ริมถนนเพชรเกษม ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

เร่ืองของโองเรื่องของโอง
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 ปจจุบันท่ีโรงโองรัตนโกสนิทร 1 นอกจากทําโอง และ 
เครื่องปนดินเผาตางๆ แลวยังมีการทําเซรามิคมาตรฐานสงออก
อีกด้วย โดยเฉพาะงานเซรามิคขนาดใหญ่ที ่ใช้ในงานจัดสวน
และประดับตกแตงอาคารและโรงแรม ซึ่งเปนเปาหมายที่มุงเนน
การดีไซนที่เขากับสถานที่ ตามความตองการของลูกคา นอกจาก
นี้ยังมีเครื่องปนดินเผาเซรามิคทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ และ
เครื่องเคลือบลายครามหลากหลายรูปแบบ โดยจัดเปนโชวรูมแสดง
สินคาไวบริเวณดานหนาของโรงงาน สามารถซื้อไดทั้งแบบปลีก
และสง เพ่ือไปเปนของฝากของท่ีระลึก
 ที่นี่เปดใหนักทองเที่ยว นักเรียน นักศึกษาหรือผูสนใจ
เขาเยี่ยมชมบรรยากาศจริงภายในโรงโองไดทุกข้ันตอนของการทํา
โองมังกร และเครื่องปนดินเผาจากชางผูชํานาญ ตั้งแต บอหมักดิน 

การขึ้นรูป การเขียนลาย ติดลาย การเคลือบ และตลอดจนการนํา
เขาเตาเผา

กิจกรรม DIY :  กิจกรรมปนโองจิ๋วและใหโรงโองเผาออกมา
เปนผลงานของตัวเองกิจกรรมเพนทโองจิ๋ว

ที่ตั้ง  กม.98 ริมถนนเพชรเกษม  ตําบลโคกหมอ  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี
โทร. 032-334664 , 032-334689 , 032-334690

Facebook : Rattanakosin1-potterthai

เวลาทําการ : เปดใหเขาชมฟรีทุกวันเวลา 08.00-17.00 น.

รัตนโกสินทร 1รัตนโกสินทร 1
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 ปจจุบัน รัตนโกสนิทร เซรามิกค 4 เนนทําเฉพาะเคร่ือง
ปนเซรามิคเปนหลัก แตก็ยังเห็นการนําลวดลายมังกร มาเปน
สัญลักษณที่สําคัญ ติดอยูบนเครื่องเคลือบตางๆ ภาชนะเครื่อง
ใชที่ทําจากเซรามิค โดยจัดแสดงและจําหนวยใหกับผูสนใจ เวลา 
เขาไปเยี่ยมชมโรงงาน จึงเห็นการจัดวางไวในอาคารและบริเวณ
รอบนอกจํานวนมาก ภายในโรงงานสามารถเขาไปเยี่ยมชมสาธิต
การปนและการเขียนลายได นอกจากนี้ยังมีพิพิธภณัฑจัดแสดงโอง
เกาแบบตางที่หาชมไดยากอีกดวย

กิจกรรม DIY : เพ้นท์สีเครื่อง
ปั้นเซรามิคจ๋ิวและให้โรงโอ่งเผา
ออกมาเป็นผลงานของตัวเอง

รัตนโกสินทร เซรามิกค 4รัตนโกสินทร เซรามิกค 4
ที่ตั้ง  กม.94-95 ริมถนนเพชรเกษม  ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร. 032-316792 , 081-9418510

Facebook : บจก.รัตนโกสินทร เซรามิกค 4
เวลาทําการ : ทุกวันต้ังแตเวลา 08.00-17.00 น.

 เรื่องฝมือในการปนโองการผลิตเคร่ืองปนดินเผาไมแพที่
ใด เปนหนึ่งโรงงานโองที่อยูคูกับราชบุรีมาชานาน และนับวาปรับ
ตัวเขากับสมัยการเปลี่ยนแปลงไดอยางดี วันนี้จึงไดเห็นผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เซรามิค” นับวามีหลากหลาย
สไตลรูปแบบที่ไมซําแบบใคร หรือมีความแปลกตาและสีสัน เอาไว
ใหเลือกเปนของตกแตงบานและสวน
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 เรื่องของโองเรื่องของโอง

  รานอาต๋ีโกป รานอาตี๋โกป 

  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรพิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรีี
โทร. 032-321513โทร. 032-321513
      อาคารเก่าสีชมพูสะดุดตา เคยใช้
เป็นศาลากลางจังหวัดมาก่อน สร้างขึ ้นใน
สมัยรัชกาลที ่ 6 จัดแสดงเกี ่ยวกับราชบุรีใน
ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา
ธรณีวิทยา ศิลปะพื้นบ้าน ฯลฯ

 รานกาแฟ ดีคุน
โทร. 032-323630โทร. 032-323630
    หอศิลป์ร่วมสมัยของจังหวัดราชบุรี 
อาคารไม้สถาปัตยกรรมไทยทรงมะนิลา จัด
แสดงงานศิลปะร่วมสมัยและมีร้านกาแฟที
่สามารถเสพงานศิลป์ไปพร้อมๆ กัน

      ร้านอาหารบรรยากาศย้อนยุคสไตล์
ไทย-จีน ตกแต่งด้วยโต๊ะเก้าอี้ไม้ และตู้
เก็บของสะสม มีเมนูเด็ดให้เลือกชิม เช่น 
ติ่มซํา ขาหมูหมั่นโถว บะกุ๊ดเต ๋อาหารไทย 
อาหารเช้าสไตล์ฝร่ัง เค้กโอ่ง กาแฟโบราณ
และชาต่างๆ

      สนุกกับกิจกรรมงานศิลป์การปั้นดิน ปั้นโอ่ง
มังกร ชมนิทรรศการกําเนิดโอ่ง วิวัฒนาการโอ่ง
ชมโอ่งเก่าหายาก และสาธิตการปั้นโอ่ง ตลอดจน
ฝากท้องลิ้มรสอาหารเด็ดที่ “โอ่งข้าวโอ่งน้ํา”

โทร. 098-2419148โทร. 098-2419148

โทร. 091-6041659โทร. 091-6041659

สัมผัส เดินทาง...สัมผัส เดินทาง...

เสนทางกำ เนิดศิลป ถ่ินราชบุรีเสนทางกำ เนิดศิลป ถิ่นราชบุรี

  สนุก ชิคๆ ไปกับกิจกรรม ปนโองและเพนทโองจิ๋ว และเรียนรูเกี่ยวกับกวาจะสนุก ชิคๆ ไปกับกิจกรรม ปนโองและเพนทโองจิ๋ว และเรียนรูเกี่ยวกับกวาจะ
มาเปนโองจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งเดินทางสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติของมาเปนโองจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งเดินทางสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติของ
สถานที่ทองเที่ยวในยานตัวเมือง พรอมทั้งอิ่มอรอยกับอาหารถิ่นและเมนูที่หามพลาดเมื่อสถานที่ทองเที่ยวในยานตัวเมือง พรอมทั้งอิ่มอรอยกับอาหารถิ่นและเมนูที่หามพลาดเมื่อ
มาเยือนจังหวัดราชบุรีมาเยือนจังหวัดราชบุรี  
วันที่ 1วนัที่ 1

  อุทยานหินเขางูอุทยานหินเขางู
 ชมความสวยงามของ ชมความสวยงามของ
ประติมากรรมภูเขาหินปูนกลางประติมากรรมภูเขาหินปูนกลาง
บึงน้ํ า ท่ีมีสะพานแขวนเป็นบึงน้ํ า ท่ีมีสะพานแขวนเป็น
ไฮไลท์ของการถ่ายภาพ และไฮไลท์ของการถ่ายภาพ และ
มีแนวทางเดินทอดยาวเข้าไปมีแนวทางเดินทอดยาวเข้าไป
ให้ได้เดินชมความสวยงามของให้ได้เดินชมความสวยงามของ
ธรรมชาติธรรมชาติ

1. แวะเมือง...ตะลอนทัวร...ยั่วอาหารถิ่น 1. แวะเมือง...ตะลอนทัวร...ยั่วอาหารถิ่น 
(Eat & Chill in Ratchaburi)(Eat & Chill in Ratchaburi)
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วันท่ี 2วันท่ี 2

  เขาแกนจันทรเขาแกนจันทร  
      สักการะพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ “พระสี่
มุมเมือง” เป็นพระ 1 ใน 4 องค์ ที่รัชกาลที ่9  ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างขึ้นและพระราชทานไปประดิษฐานไว้ ณ เมือง
ต่างๆ 4 เมือง ด้านบนเขาแก่นจันทร์สามารถชมวิวทิวทัศน์เมือง
ราชบุรีมุมสูงได้

  กาดวิถีชุมชนคูบัวกาดวิถีชุมชนคูบัว  
       ตลาดโบราณผสมผสาน
เข้ากับกลิ่นอายวิถีชีวิตชุมชน
ชาวไท-ยวน สามารถเดินเล่น
และช้อปปิ้งกัน ในบรรยากาศ
สบายๆ มาซื ้ออาหารมานั ่ง
ทานไ ด้ที่ โตก ท่ี ไ ด้จัด เต รียม
ไว้ให้พร้อมชมการแสดงทาง
วัฒนธรรมไปด้วย ตลาดเปิดทุก
วันเสาร-์อาทิตย์

  วัดมหาธาตุวรวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร
      สร้างขึ้นสมัยทวารวดี มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงสูง 12 วา
ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ และเป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ

  ตลาดสนามหญาราชบุรตลาดสนามหญาราชบุรีี
 เดิมเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ําแม่กลองที่มีน้ําพุอยู่กลางสนามหญ้าและหอนาฬิกา ซึ่งเป็น
สวนสาธารณะแห่งแรกที่ตั้งอยู่กลางเมือง ปัจจุบันเป็นตลาดที่เป็นแหล่งรวมของอร่อยขึ้นชื่อของเมือง
ราชบุรี
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 Thanks
โทร. 085-0338545โทร. 085-0338545
      ร้านกาแฟสุดชิคบรรยา
กาศริมแม่น้ําแม่กลอง นั่งพัก
ผ่อนสบายๆ ที่เสิร์ฟมาพร้อม
เบเกอรี่อร่อยๆ และมอทิวทัศน์
ลําน้ําแม่กลองอย่างสบายตา

  ชอปปงเคกโอง รานชอปปงเคกโอง ราน
บานขนมบานขนม
โทร. 032-328311โทร. 032-328311
      ร้านบ้านขนมเป็นร้าน
เบเกอร่ีท่ีเปิดมานานร้านหน่ึงใน
ราชบุรี เป็นร้านของฝาก ซื้อ
กลับบ้าน เมนูเด็ดต้องห้าม
พลาดเค้กโอ่งซึ ่งมี 2 รสชาติ 
คือฟรุ้ตเค้กและเค้กแยมลูกตาล 
ที่มีทั้งโอ่งทานได้และโอ่งทาน
ไม่ได้

โทร. 032-730151โทร. 032-730151
      ตั้งอยู่ติดกับ อบต.คูบัว 
แหล่งรวมผ้าทอสไตล์ไท-ยวน
ที่ผสมผสานร่วมสมัยจนกลาย
เป็นผ้าทอที่ ไ ด้รับความนิยม
ใช้และซื้อเป็นของฝาก โดยมี 
“ลายนกคู่กินน้ําร่วมเต้า” เป็น
ลายโบราณและเป็นเอกลักษณ์
ของชาวไท-ยวน

 กวยเตี๋ยวไขคุณแหมม
โทร. 081-9445406โทร. 081-9445406
 ร้าดั้งเดิมของจังหวัด
ราชบุรี เปิดมานานมากกว่า 50 ปี
ขึ้นชื่อด้วยเมนู “ก๋วยเตี๋ยวไข่”  
ใส่ไข่ต้มยางมะตูม หมูแดง ตับ 
ลูกชิ้นปลา โรยหน้าด้วยไข่เจียว
หั่นฝอย กุ้งแห้ง ถั่วลิสง น้ําซุปรส
เปรี้ยวเผ็ดแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยํา

  ชอปปงผาทอคูบัว (สหกรณการเกษตรไท - ยวนราชบุรีจํากัด)ชอปปงผาทอคูบัว (สหกรณการเกษตรไท - ยวนราชบุรีจํากัด)
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  ถถําเขาบินําเขาบิน  
      มุดลอดใตพิภพชมความมหัศจรรยของหินงอกหินยอยที่มีความสวยงามแหงหนึงของ
ประเทศไทย ภายในถํามีการจัดแสงไฟประดับประดาไวตามจุดในกลุมหินงอกหินยอยและทางเดิน 

เพื่อเพิ่มความสวยงามมากย่ิงขึ้น

 โคโรฟลด
โทร. 092-5694791โทร. 092-5694791
    ฟารมเมลอนออแกนิค 
สไตลญี่ปุนดูเรียบงาย สนุกกับ
กิจกรรมปลูกผัก เก็บผลมะเขือเทศ 

ตกแตงตนไม เดินถายรูปเลน 

ยังมีรานอาหารใหลิ้มรสชาติ
ความอรอยของเมลอนหลากหลาย
เมนู และเลือกซื้อของกลับบาน

2. ออกไปเลน-เพนท-ปน (Let’s Play Ratchaburi)

  โรงงานเซรามิค เถา ฮง ไถโรงงานเซรามิค เถา ฮง ไถ
โทร. 086-3441919โทร. 086-3441919
     เดินเที่ยวชมและถ่ายภาพสีสันของเคร่ืองปั้นเซรามิครูปร่าง
สวยสะดุดตา รวมถึงศึกษากรรมวิธีการผลิตเซรามิค ทั้งการปั้น 
ขึ้นรูปทรง เทคนิคการเขียนลวดลาย และลงมือเพ้นท์เซรามิคด้วย
ตัวเอง

 กวยเตี๋ยวโองมังกร  :   โทร. 089-2546456โทร. 089-2546456
 ไอเดียที่นําโอ่งมังกรมาประดับตกแต่งร้าน ทั้งเป็นเตาต้มลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว ทําเป็นโต๊ะใน
ร้านและภาชนะใส่อาหารและนํ้าดื่ม สร้างบรรยากาศและความเป็นราชบุรีได้อย่างดี

 เสนทางทองเท่ียว เลนสนุก เร่ืองของเมืองอารต เติมเต็มความรูนอกหองเรียน
สรางประสบการณ ทั้งกิจกรรม DIY เพนทเซรามิค ลงมือทําเทียนรูปแกะ และ
สนุกสนานไปกับการชมการแสดงแกะเเสนรู และออนเซ็นแชนําพุรอน
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วันที่ 2วันที่ 2
 ตลาดโอะปอย ตลาดโอะปอย

      ตลาดตั้งอยู่ริมน้ําแม่น้ําภาช ีสัมผัสวิถีชีวิตและกลิ่นอายของ
ชุมชนชาวกะเหรี่ยง เดินเลือกซื้ออาหารท้องถิ่นและสินค้าแฮนด์
เมด โดยร้านค้าที่นี่ร่วมใจกันใช้ภาชนะใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ
แทนพลาสติก และพลาดไม่ได้กับการใส่บาตรพระล่องแพ ช่วงเช้า
เวลา 07.30 น. เปิดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ต่อเนื่องวันเสาร์-อาทิตย์

 เดอะซีนเนอรรี่วินเทจฟารม  :  โทร. 081-0007070โทร. 081-0007070
 ฟาร์มสไตล์วินเทจ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสถาปัตยกรรม
หมู่บ้านชาวไร่สไตล์อังกฤษ และกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิ
ให้อาหารน้องแกะ การแสดงแกะ ซุ ้มเกมส์การละเล่นต่างๆ
มากมาย เช่นยิงธน ูยิงเป้า เป็นต้น
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 สวนผ้ึงไฮแลนด  :  สวนผึ้งไฮแลนด  : โทร. 064-9516462โทร. 064-9516462
      ทําเลที่ตั้งบนเนินเขาสูงรายล้อมด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงาม 
ร่มรื่นและใกล้ชิดธรรมชาติ พบกับกิจกรรมต่างๆ ร้านคาเฟ ่ เลี้ยง
ยีราฟ บ่อปลาคาร์ฟบนยอดเขา สไตล์ยุโรป สวนสไตล์ญี่ปุ่น ฯลฯ

 น นําพุรอนโปงกระทิงําพุรอนโปงกระทิง
 ผ่อนคลายกับการนอนแช่นํ้าแร่เพ่ือสุขภาพจากบ่อนํ้าพุร้อนท่ามกลางเทือกเขาตะนาวศรี นํ้าพุร้อน
แห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาแช่น้ําร้อนรักษาผิวกายและสุขภาพดี

 บานหอมเทียน บานหอมเทียน
โทร. 081-9958144โทร. 081-9958144
      ศิลปะสร้างสรรค์เทียนหอมในรูป
แบบต่างๆ  สีส ันแปลกตา  ภายในบ้าน
หอมเทียนตกแต่งด้วยของเก่าสะสมหายาก 
สนุกกับการป้ันเทียนหอมตามจินตนาการ
และด่ืมกาแฟพร้อมทั้งชมวิวธรรมชาติใน
ร้านกาแฟบนยอดไม้

 น นําตกเกาชั้นําตกเกาชั้น
      ธารน้ําตกแห่งเทือกเขาตะนาวศร ีมีน้ําตกด้วยกัน 9 ชั้น ท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ํา  และยังสามารถเดินชมธรรมชาติได้
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 พิพิธภัณฑหนังใหญวัดขนอน พิพิธภณัฑหนังใหญวัดขนอน
 ตัวหนังใหญ่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 อายุกว่า 100 ปี ที่อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ ถูกนํามาจัดแสดงเป็นนิทรรศการอยู่บนเรือนไทยของวัด ทุกวันเสาร์
เวลา 10.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. มีการแสดงหนังใหญ่ให้ชมฟรี

 วัดคงคาราม วัดคงคาราม
 วัดเก่าแก่อีกแห่งของอําเภอ
โพธาราม โดยในโบสถ์มีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังที่มีอายุไม่ต่ํากว่า 250 ปี สวย
ประณีตด้วยฝีมือช่างชั ้นสูง สามารถ
เดินเข้าไปชมและถ่ายภาพได้

วันที่ 1
 โรงงานรัตนโกสินทร เซรามิค 4 : โทร. 032-316792โทร. 032-316792 

      เพลิดเพลินกับการเดินชมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเซรามิค
ที่โชว์ให้ชมและเลือกชิ้นที่ถูกใจ ซึ่งมีมากมายหลายหลายรูปแบบ 
ตลอดจนการเข้าชมขั้นตอนการผลิตอย่างใกล้ชิด

 ชอปปงไชโปว เจ็ดเสมียน ชอปปงไชโปว เจ็ดเสมียน
       ชุมชนแปรรูปไชโป้วที่ทํามา
อย่างยาวนาน และได้รับการยกย่อง
เป็นผลิตภัณฑ์ไชโป้วท่ีมีรสชาติดีที่สุด 
จนกลายมาเป็นของดีของจังหวัดราชบุรี

 สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวย่าน สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวย่าน
ตลาดเก่า ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลาดเก่า ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และชิมอาหารขึ้นชื่อดั้งเดิมของจังหวัดและชิมอาหารขึ้นช่ือด้ังเดิมของจังหวัด
ราชบุรี อาทิ ไก่ย่างบางตาล เต้าหู้ดํา ราชบุรี อาทิ ไก่ย่างบางตาล เต้าหู้ดํา 
ข ้าวแกงกระทง และเด ินเท ี ่ยวในข ้าวแกงกระทง และเด ินเท ี ่ยวใน
บรรยากาศของเมือง Art บ้านโป่งบรรยากาศของเมือง Art บ้านโป่ง

3. ยานของเกา...เอามาเลาใหม 3. ยานของเกา...เอามาเลาใหม 
(Village & Vintage)(Village & Vintage)
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วันที่ 2วันท่ี 2

 พิพิธภัณฑชุมชนสระโกสินารายณ  :   พิพิธภณัฑชุมชนสระโกสินารายณ  :  โทร. 032-302117โทร. 032-302117
       จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองโกสินารายณ ์เป็นเมืองในอดีต สมัยพระเจ้า
ชัยวรมันที ่7 ภายในยังจัดแสดงเกี่ยวกับอารยธรรมเขมรในลุ่มน้ําแม่กลอง

 วัดโพธิ์รัตนาราม
 อุโบสถที่กรุด้วยสแตนเลสท้ังด้านนอกและด้านใน วัดโพธิ์รัตนาราม ก่อตั้งขึ้น
เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที ่2 ชาวบ้านมักเรียก “วัดโพธิ์คู”่ เนื่องจากในสมัยก่อนมีต้นโพธิ์
ขึ้นคู่กันอยู่หลายคู่

 ยานตลาดเกาโพธาราม
      เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที5่ ปัจจุบันยังคงพบเห็น
เรือนไม้เก่าหรือเรือนแถวที่อยู่บริเวณถนนหลักและตามซอยที่เดิน
ทะลุถึงกัน นอกจากเป็นบ้านเรือนยังเป็นร้านค้าต่างๆที่ค้าขายมา
ตั้งแต่ยุคแรก

 ชอปปงเตาหูดํา โพธาราม ชอปปงเตาหูดํา โพธาราม
     ของขึ้นชื่อหาซื้อได้ในตลาดโพธาราม โดยนําเต้าหู้ถั่วเหลือง 
ไปต้มกับเครื่องพะโล้และเครื่องปรุงอื่น ๆ นาน 3 วัน ให้น้ําพะโล้
เข้าเนื้อจนได้รสชาติอร่อยหอมเครื่องเทศ จะนํามาทานเล่น ทําผัด
กะเพรา ยํา แกงหรือต้มตามชอบใจ
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 ไกยางบางตาล ไกยางบางตาล
 บางตาลชุมชนเล็กๆของอําเภอบ้านโป่ง ที่ขายไก่ย่างบริเวณสถานี
รถไฟคลองบางตาลจนมีชื่อเสียงโด่งดังของราชบุร ี ไก่ย่างบางตาล คือ ไก่หมัก
ด้วยกระเทียม พริกไทยดํา และขมิ้นเพื่อให้มีสีเหลือง ปรุงรสด้วยน้ําปลา  และ
คีบด้วยไก่ด้วยไม ้3 ง่ามที่ดูเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่

 ขาวแกงกระทง สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก ขาวแกงกระทง สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก
โทร. 081-0158352โทร. 081-0158352
 เสน่ห์ของข้าวแกงกระทงท่ีทําจากใบตองบริการขายบนรถไฟสถานี
รถไฟหนองปลาดุก ตํานานสถานีรถไฟแรกของการสร้างรถไฟสายมรณะสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ของกองทัพญี่ปุ่น ขายมาหลายสิบปีตั้งแต่ราคากระทง 
1 บาท จนปัจจุบันราคากระทงละ 10 บาท

 Street Arts บานโปง Street Arts บานโปง
     สนุกกับการเดินตามหาภาพวาด Street Arts ที่ซุกซ่อนอยู่
ตามมุมตึก อาคารบ้านเรือนกระจายไปทั่วในตัวอําเภอบ้านโป่ง 
เช่น บริเวณโรงหนังเก่า ท่าบริการรถตู ้ร้านกาแฟ เป็นต้น

 รานบะหม่ีนางงาม (ลิ้มมุยเฮง)  
โทร. 081-8576127โทร. 081-8576127   
      ร้านบะหม่ีเก่าแก่ของอําเภอบ้านโป่ง ที่ชื่อบะหมี่นางงาม เพราะอดีต
ลูกสาวเจ้าของร้าน เป็นนางงามเทพีสวนสามพราน เมนูเด็ด เส้นบะหมี่ เกี๊ยว 
หมูทุบ ซึ่งทําเองทั้งหมด
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 Secret Space  :  โทร. 081-9958343โทร. 081-9958343
      พื้นที่แห่งความลับ เส้นทางสู่เขาวงกตทะลุสู่พื้นที ่ 500 ไร่ที่เป็นแหล่งผลิต
ไม้ใบรายใหญ่อันดับต้นของประเทศ ภายในประกอบไปด้วย ซุปเปอร์มาเก็ตต้นไม ้สวน
แคคตัส แหล่งเรียนรู้พรรณไม้นานาชนิด ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ให้บริการ

 โรงงานรัตนโกสินทร 1  :  โรงงานรัตนโกสินทร 1  :  โทร. 032-334664โทร. 032-334664
      ชมและสาธิตทุกขั้นตอนการทําโอ่งมังกร และ
เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ ตั้งแต ่การขึ้นรูป การติดลาย การ
วาดลวดลาย การเคลือบ การนําเข้าเตาเผา และทดลอง
ปั้นโอ่งจิ๋วด้วยตัวเอง

4. ยอนวิถีถิ่น...สินคาอินเตอร4. ยอนวิถีถิ่น...สินคาอินเตอร
(Local to Experience)(Local to Experience)

 เส้นทางท่องเท่ียวเรียนรู้สร้างประสบการณ์
นอกห้องเรียน ตื่นตาไปกับสถานที่ท่องเที ่ยวซึ่งเป็น
ฐานการผลิตและส่งออกสินค้า ที่มีชื ่อเสียงไปยังต่าง
ประเทศและในประเทศ อาท ิ กล้วยไม ้, โอ่ง , เซรามิค 
,ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า และเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน
ดําเนินสะดวกแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

วันที่ 1วนัที่ 1
 ณ สัทธา อุทยานไทย ณ สัทธา อุทยานไทย

โทร. 032-383333โทร. 032-383333  
     แหล่งเรียนรู้ทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย ผ่าน
เทคโนโลยีทันสมัยและธรรมชาติอันร่มรื ่น มีการจัด
แสดง พระรูปหุ่นขี้ผึ ้ง “สมเด็จย่า” และหุ่นขี้ผึ ้งรูป
บุคคลสําคัญต่างๆ ประติมากรรมพระพุทธรูป หมู่บ้าน
เรือนไทยจําลอง กุฏิพระอรยิสงฆ ์เป็นต้น
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 - บ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด เยี่ยมชมสถานที่ที่รัชกาลที ่5 เคยเสด็จประพาสต้น
และทรงพระราชทานป้าย “เล้า ฮวด เส็ง” ไว้ให้ และพบเพียง 7 ป้ายในประเทศไทย 
และชมบ้านในอดีต เครื่องถ้วยชาม อาหารที่เคยทําถวายรัชกาลที ่5

  - ตลาดนํ้าเหล่าตั๊กลัก ตลาดนํ้าแห่งแรกและดั้งเดิมของอําเภอดําเนินสะดวก - ตลาดน้ําเหล่าตั๊กลัก ตลาดน้ําแห่งแรกและดั้งเดิมของอําเภอดําเนินสะดวก 
บริเวณตลาดเป็นอาคารไม้เก่าดูมีเสน่ห์และมีวิถีชีวิตเรียบง่าย เดินเลือกซื้อสินค้า ชิมบริเวณตลาดเป็นอาคารไม้เก่าดูมีเสน่ห์และมีวิถีชีวิตเรียบง่าย เดินเลือกซื้อสินค้า ชิม
อาหารพ้ืนถ่ิน ชมบ้านศิลปิน และน่ังจิบกาแฟริมน้ํา ตลาดเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์อาหารพื้นถิ่น ชมบ้านศิลปิน และนั่งจิบกาแฟริมน้ํา ตลาดเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์

 อิมปาน ิ :  โทร. 089-6669550โทร. 089-6669550
     ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าที่อิมปาน ิ การประยุกต์ผ้าขาวม้าที่ใช้กันในอดีตของ
คนไทยมาสู่เสื้อผ้าอันทันสมัย ทั้งเสื้อ กางเกง กระเป๋า ซึ่งมีเนื้อผ้าและลวดลายจาก
ผ้าขาวม้า  อันเป็นเอกลักษณ์

วันที่ 2วันที่ 2
  ลองเรือตามเสนทางวิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จ คลองดําเนินสะดวกลองเรือตามเสนทางวิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จ คลองดําเนินสะดวก

โทร. 081-6846383โทร. 081-6846383
   - วัดโชติทายการาม นมัสการหลวงพ่อลพบุรีราเมศร์อาย ุ 800-1,000 ป ี และ
ชมพิพิธภัณฑ์เรือและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นที ่เชื ่อมรอยวิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จ
คลองดําเนินสะดวก
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 วัดปราสาทสิทธ์ิวัดปราสาทสิทธิ์
       ประดิษฐานหลวงพอ
ไตรรัตนโรจนฤทธ์ิ พระพุทธรูป
ซึ่ ง เปนที่ เคารพบูชาของ
ชาวหลักหา และประชาชน
ทั่วไป นับเปนพระพุทธรูป
เกาแกโดยแตเดิมประดิษฐาน
อยู ่ท ี ่ว ัดพนันเชิง จังหวัด
อยุธยา

 ตลาดนตลาดนําหลักหาําหลักหา
     ตลาดนําเกาแกของดําเนินสะดวก ที่ปจจุบัน
กลับมาคึกคักอีกคร้ังในชวงวันเสาร-อาทิตย มีรานคา
ออกมาตั้งรานขายของในวัดและพายเรือขายใน
คลอง ยังสามารถเดินชมเสน่ห์วิถีชีวิตริมคลอง 
บานไม รานคาเกา รานขายยาจี้แซตึ้ง โรงพิมพ
เจริญศิลปการพิมพ ชิมขาวแหงบานปูลอ เปนตน

 - สวนเกษตรแมทองหยิบ ศูนยเรียนรูเกษตรพอเพียง ลองเรือชมสวนผลไม 
ถายรูปบรรยากาศแบบชิวๆ ชิมอาหารและขนมพื้นถิ่น แวะซื้อผลไมสดๆ จากสวน

 ศตวรรษสยาม  :  ศตวรรษสยาม  :  โทร. 083-0679550โทร. 083-0679550
            พิพิธภัณฑมีการจําลองรานคาหองแถว ไลเรียงยาวตั้งแตรานขายยา รานโชวหวย พิพิธภัณฑมีการจําลองรานคาหองแถว ไลเรียงยาวต้ังแตรานขายยา รานโชวหวย 
รานเคร่ืองสําอาง รานทําผม รานหองเสื้อ ฯลฯ ท่ีจัดแสดงขาวของเครื่องใชหายาก และรานเครื่องสําอาง รานทําผม รานหองเสื้อ ฯลฯ ที่จัดแสดงขาวของเครื่องใชหายาก และ
บานเรือนไทย 100 ปท่ีขนยายมาจากกรุงเทพฯ และมาประกอบไวที่น่ีบานเรือนไทย 100 ปที่ขนยายมาจากกรุงเทพฯ และมาประกอบไวที่นี่
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สุดพิเศษ ในวาระครบรอบ 60 ป การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย กับกิจกรรม “ครอบครัว Creative” ออกแบบเสน
ทางทองเที่ยว จ.ราชบุร ี 2 วัน 1 คืน ในแบบครอบครัวคุณเอง 
กติกางาย ๆ เพียง
 

1.  ถายรูปครอบครัวตามสถานท่ีทองเที่ยวใน จ.ราชบุร ีโดยตอง
มีโรงโองหรือโรงงานเซรามิค และโรงแรมใน จ.ราชบุร ี อยูใน
ภาพดวย 

2. โพสตภาพทริปทองเที่ยวลงใน  Facebook ของคุณ บอกเลา
เร่ืองราว พรอมใสแฮชแท็ก #กําเนิดศิลปถิ่นราชบุร ี #สนุกยก
ครัวทัวรราชบุร ีและตั้งสถานะเปน Public (สาธารณะ) 

3. แคปภาพหนาจอทริปทองเที่ยวของคุณ สงเขามาที่ Inbox 

Facebook : ททท.สํานักงานราชบุรี เพ่ือยืนยันสทิธิ์รับของที่
ระลึก “ตุกตาหมอนผาหมโองมังกร” ดวนจํานวนจํากัดสําหรับ 

60 ครอบครัวแรกเทานั้น

 “ สนุกยกครัว ทัวรราชบุรี ” โปรโมช่ันสุดพิเศษจากสถานที่ทองเที่ยว 
โรงแรม รานอาหาร Cafe รานขายของท่ีระลึก ฯลฯ ใน จ.ราชบุรี เพียงสแกน 
QR Code หรือกดรับสิทธิ์ที่ www.เที่ยวราชบุรี.com/สนุกยกครัวทัวรราชบุร ี
แลวนําไปยื่นใชสิทธิ์กับสถานประกอบการที่เขารวมโครงการในระหวางวนัที่ 1 กรกฎาคม - 30 

กันยายน 2563 ผูใชโปรโมช่ันสวนลดยังมีสิทธิ์ลงทะเบียนลุนรับรางวัล Gift Voucher หองพัก
โรงแรมใน จ.ราชบุรีฟร ีประกาศชื่อผูโชคดีทุกวันท่ี 5 ของเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2563 ผาน 

Facebook : ททท.สํานักงานราชบุรี

รีบสแกนรีบสแกน ดวน!ดวน!
มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายมีโปรโมช่ันพิเศษมากมาย
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