
 

 

#เทีย่วสุขใจไปเพชรบุรี เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์ัวร ์ 
 

ชมวิวปลายแหลมหลวง-วัดถ า้เขาหลวง-ร้าน ณ โรงนาคาเฟ่-โครงการชั่วหวัมัน- 
ร้านกาแฟบ้านร้อยปี-พระราชวังบ้านปืน-ชอ้ปป้ิงตลาดน ้ากวางโจว 

 

06.30 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกล่องและน า้ดื่ม 

07.30 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจังหวดัเพชรบุรี จงัหวดัที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหว่าง
ทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดัเพชรบรุีและสถานท่ีท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รือ
มคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

10.00 น. น าท่านเดินทางถึง จ.เพชรบุรี น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก ปลายแหลมหลวง ตัง้อยู่
ในเขต อ.บา้นแหลม และยงัเป็นที่ตัง้ของชมุชนแหลมผกัเบีย้ หาดแห่งนีถื้อเป็นหาดที่มคีวามเป็นธรรมชาติสงู
มีทัง้ทะเลและป่าไมใ้นท่ีเดียวกนั ท าใหบ้รเิวณหาดปลายแหลมหลวงนีม้จีดุถา่ยภาพสวยงามและไดช้ื่อวา่
เป็นจดุเริ่มตน้ของทรายเมด็แรกแห่งทอ้งทะเลอา่วไทย ใหท้า่น
ไดถ้่ายรูปสกัครู ่ก่อนน าท่านเดินทางสู่วดัถ า้เขาหลวง ตัง้อยู่
ในเขต อ.ท่ายาง บนเขาหลวงเป็นภเูขาขนาดเล็ก มีหินงอกหิน
ยอ้ยสีสนัสวยงาม ถือเป็นถ า้ใหญ่และส าคญัที่สดุของเมือง
เพชร ภายในถ า้ประดิษฐานพระพทุธรูปฉลองพระองคอ์นั
ส าคญั ไฮไลทข์องการมาเที่ยวถ า้เขาหลวง คือการไดช้ม
แสงอาทิตยท์ี่ส่องลงมาจากปล่องแสงของเพดานถ า้ลงมาสู่พืน้ขา้งล่างคลา้ยกบัมีสปอรต์ไลทส่์องลงมาเป็น
ภาพท่ีอศัจรรยแ์ละงดงามมาก ซึง่ลกัษณะของล าแสงจะแตกตา่งกนัไปตามสภาพอากาศในแต่ละฤดู ใหท้่าน
กราบสกัการะบชูา จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรูปท่ีร้าน ณ โรง

นาคาเฟ่ และอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  กบัเมนู
หลากหลายทัง้อาหารและเครื่องดื่มรอ้นเย็นป่ัน ของหวาน เบ
เกอรี่ อาหารทานเล่นหรืออาหารจานเดียว ท่ีนี่เป็นคาเฟ่ที่
ตกแตง่ในสไตลแ์บบโรงนาออกแบบเก๋ทนัสมยั มีทางเดินเป็น
บนัไดทอดยาวไปสู่ทอ้งทุ่งนาเขียวขจีและตน้ตาลโตนดซึ่งเป็น
เอกลกัษณข์องเมืองเพชร ท่านสามารถหามมุถา่ยรูปไดห้ลากหลายมมุ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่โครงการชั่งหวัมันตามพระราชด าริ ตัง้อยูใ่น อ.ท่ายาง จ. เพชรบรุี เกดิขึน้จากความเอา  
พระทยัใส่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช รชักาลที่ 9  ที่ทรงมตี่อเกษตรกรในการท่ีจะ
พฒันาส่งเสรมิอาชีพเกษตรกรรมใหป้ระสบความส าเรจ็และสามารถเลีย้งดตูวัเองและครอบครวัไดอ้ย่าง
ยั่งยืน เนือ้ที่ภายในโครงการกวา้งไกลตัง้อยู่ทา่มกลางหบุเขา เดิมสภาพโดยทั่วไปแหง้แลง้ ปัจจบุนัได ้จดัสรร
ท าการเกษตรเป็นอย่างดี มีทัง้แปลงพืชเศรษฐกิจที่ปลกูหลายชนิด อาทิ สบัปะรด มะนาว มะพรา้ว รวมทัง้ 



 มนัเทศ นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจในพืน้ท่ี กย็งัมกีารปลกูไม้
ผล พืชไร ่และพืชผกัต่างๆ อาทิ แกว้มงักร ชมพูเ่พชร กลว้ย 
ฟักทอง กะเพรา โหระพา พรกิ ฯลฯ  มีแปลงปลกูขา้ว ทัง้ขา้ว
เจา้และขา้วเหนียว ปลกูยางพารา โดยทัง้หมดนีจ้ะเนน้ไม่ใหม้ี
การใชส้ารเคมี มีฟารม์โคนม ฟารม์ไก่ และแปลงเกษตรที่
จดัเป็นสวนสวย ใหท้า่นนั่งรถของโครงการชมพืน้ท่ีรอบ
โครงการพรอ้มรบัฟังค าบรรยาย และใหท้่านเลือกซือ้สินคา้จากโครงการในพระราชด าร ิจากนัน้น าท่านแวะ
พกัเบรกดืม่กาแฟหรือถ่ายรูปกบัรา้นท่ีตกแตง่สไตลโ์บราณกบัร้านกาแฟบ้านร้อยปี ตกแต่งดว้ยไมเ้ก่าและ

ของสะสมโบราณรวมถึงบรรยากาศอนัรม่รื่นของตน้ไมต้า่งๆ สามารถ
ถ่ายรูปสวยๆ ไดห้ลากหลายมมุ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่พระราชวังบ้าน
ปืนหรือพระราชวังรามราชนิเวศน ์เป็น  พระราชวงัที่มีความงดงามสวย
แปลกตาตามสไตสย์โุรป สรา้งสมยัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 มีพระราชประสงคใ์หส้รา้งพระราชวงัแบบยโุรป
สถาปัตยกรรมแบบบารอ็คและอารต์นโูว เพื่อใชส้ าหรบัแปรพระราชฐานใน
ฤดฝูน ถือวา่เป็นพระราชวงัที่งดงามแห่งหน่ึงของไทย ตวัพระต าหนกัจะเนน้
ความทนัสมยัโดยชัน้สองจดัเป็นจดุเด่นของพระต าหนกัเพราะรวมสิ่งน่าชม
ไวห้ลายหลาก ทา่นสามารถชมเรือ่งราวความเป็นมาและเดินชมภายใน
อาคาร ซึง่การตกแต่งภายในแต่ละหอ้งใหม้ีรูปลกัษณแ์ตกตา่ง กนัไปทัง้ 
สีสนัและวสัดทุี่ใช ้เช่น บรเิวณโถงบนัไดใชโ้ทนสีเขียว หอ้ง เสวยใชโ้ทนสี

เหลือง ตกแต่งช่องประตดูว้ยเหล็กดดัแบบอารต์นู  โวและประดบัผนงัดว้ยแผ่นกระเบือ้งเคลือบสีเหลืองสด 
ตดักรอบดว้ยกระเบือ้งเขียวเป็นชอ่งๆ ตามแนวยืน โดยกระเบือ้งประดบัผนงัมีลวดลายนนูเป็นรูปสตัวแ์ละ
พรรณพืชต่างๆ แทรกอยูเ่ป็นระยะ หอ้งพระบรรทมใชโ้ทนสีทอง โดยตกแต่งเสาในหอ้งดว้ยแผ่นโลหะสีทอง
ขดัเงาดนุลาย หวัเสาเป็นภาพเขยีนแจกนั ดอกไมห้ลากสี บนพืน้ครึง่วงกลมสีทองดสูง่างาม จากนัน้น าท่าน  
เดินทางสู่ตลาดน ้ากวางโจว ตัง้อยู่ในเขต อ.หนองหญา้
ปลอ้ง ซึ่งมคีวามพิเศษตรงที่เป็นตลาดน า้แห่งเดียวในโลกที่
ตัง้อยู่บนน า้ตกกวางโจว ท่ามกลางบรรยากาศแห่งป่าไมท้ี่
อดุมสมบรูณ ์ถือวา่เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง
เพชรเลยก็วา่ได ้ใหท้่านเดินเล่นหรือเลือกซือ้ของกินของฝาก
จากเมืองเพชรที่ชาวบา้นต่างพากนัพายเรือน าของมา
วางขายกนัอยา่งคกึคกั มีทัง้อาหารและสินคา้อื่นท่ีราคาเป็นมิตร ที่ชาวบา้นท ามาขายเองผลิตเองพรอ้มทัง้
เดินหามมุสวยๆ เพื่อถา่ยรูปเก็บภาพประทบัใจ เช่น ซุม้ตน้ไผ่และน า้ตกกวางโจว 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพ    

19.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ ส่งทกุท่านโดยสวสัดิภาพ 

********************************************************************************** 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง    ทุกวันเสำร์และวันอำทติย์ ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง ธ.ค.63 
29, 30 ส.ค.63 / 5, 6 ก.ย. / 12, 13 ก.ย. / 19, 20 ก.ย. / 26, 27 ก.ย.63 
3, 4 ต.ค. / 10, 11 ต.ค. / 17, 18 ต.ค. / 23, 24, 25 ต.ค. / 31 ต.ค.63 
1 พ.ย.63 / 7, 8 พ.ย. / 14, 15 พ.ย. / 21, 22 พ.ย. / 28, 29 พ.ย.63 
5, 6, 7 ธ.ค. / 10, 11, 12, 13 ธ.ค. / 19, 20 ธ.ค. / 26, 27 ธ.ค.63 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ท่านละ 1,299.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์อ่นเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
✓ บรกิารน า้ดืม่ท่านละ 1 ขวด 
✓ ค่าอาหารเชา้และน า้ดื่ม ตามที่ระบใุนรายการ 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ  
✓ ค่าประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบใุนกรมธรรม)์ 
✓ ค่ามคัคเุทศกท์ี่จะคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์

X ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัและค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องดืม่สั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารส าหรบัท่านท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

▪ ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษิัทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

▪ กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลิก 

● หากมกีารยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร ์
รวมถงึบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกดิขึน้จรงิ 



● หากมกีารยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเที่ยว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมเีหตยุกเลิกทวัร ์โดยมใิช่ความผิดของบรษิัททวัร ์บรษิัทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็น *** 

หมายเหต ุ

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้เดินทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ทา่นขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา
หรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บรษิัทฯ จะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงนิหรือส่วน
บรกิารท่ีขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษิัทฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดนิทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 
● การจดัที่นั่งบนรถบสั (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล าดบัการจองและถือเป็นสิทธ์ิขาดของทาง

บรษิัทฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
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● ผูเ้ดินทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 

 


