
 

 

#เทีย่วสุขใจไปเพชรบุรี เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์วัร ์ 
 

ชมววิปลายแหลมหลวง-วัดถ า้เขาหลวง-ร้าน ณ โรงนาคาเฟ่-โครงการช่ัวหัวมัน- 
ร้านกาแฟบ้านร้อยปี-พระราชวังบ้านปืน-ช้อปป้ิงตลาดน า้กวางโจว 

 

06.30 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

07.30 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจังหวัดเพชรบุรี จงัหวดัท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหวา่ง
ทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดัเพชรบรุแีละสถานที่ทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รอื
มคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

10.00 น. น าทา่นเดินทางถงึ จ.เพชรบุรี น าท่านเดินทางสู่จุดชมววิหาดทรายเมด็แรก ปลายแหลมหลวง ตัง้อยู่
ในเขต อ.บา้นแหลม และยงัเป็นท่ีตัง้ของชมุชนแหลมผกัเบีย้ หาดแหง่นีถื้อเป็นหาดท่ีมีความเป็นธรรมชาติสงู
มีทัง้ทะเลและป่าไมใ้นที่เดียวกนั ท าใหบ้รเิวณหาดปลายแหลมหลวงนีมี้จดุถ่ายภาพสวยงามและไดช่ื้อวา่
เป็นจดุเริม่ตน้ของทรายเม็ดแรกแหง่ทอ้งทะเลอา่วไทย ใหท้า่น
ไดถ้่ายรูปสกัครู ่ก่อนน าทา่นเดินทางสูวั่ดถ า้เขาหลวง ตัง้อยู่
ในเขต อ.ทา่ยาง บนเขาหลวงเป็นภเูขาขนาดเลก็ มีหินงอกหิน
ยอ้ยสีสนัสวยงาม ถือเป็นถ า้ใหญ่และส าคญัที่สดุของเมือง
เพชร ภายในถ า้ประดิษฐานพระพทุธรูปฉลองพระองคอ์นั
ส าคญั ไฮไลทข์องการมาเท่ียวถ า้เขาหลวง คือการไดช้ม
แสงอาทิตยท่ี์สอ่งลงมาจากปลอ่งแสงของเพดานถ า้ลงมาสูพื่น้ขา้งลา่งคลา้ยกบัมีสปอรต์ไลทส์อ่งลงมาเป็น
ภาพท่ีอศัจรรยแ์ละงดงามมาก ซึ่งลกัษณะของล าแสงจะแตกต่างกนัไปตามสภาพอากาศในแตล่ะฤดู ใหท้า่น
กราบสกัการะบชูา จากนัน้น าทา่นแวะถ่ายรูปท่ีร้าน ณ โรง

นาคาเฟ่ และอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  กบัเมนู
หลากหลายทัง้อาหารและเครื่องด่ืมรอ้นเยน็ป่ัน ของหวาน เบ
เกอรี่ อาหารทานเลน่หรอือาหารจานเดียว ท่ีน่ีเป็นคาเฟ่ท่ี
ตกแตง่ในสไตลแ์บบโรงนาออกแบบเก๋ทนัสมยั มีทางเดินเป็น
บนัไดทอดยาวไปสูท่อ้งทุง่นาเขียวขจีและตน้ตาลโตนดซึง่เป็น
เอกลกัษณข์องเมืองเพชร ทา่นสามารถหามมุถ่ายรูปไดห้ลากหลายมมุ 

บา่ย น าทา่นเดินทางสูโ่ครงการช่ังหวัมันตามพระราชด าริ ตัง้อยูใ่น อ.ท่ายาง จ. เพชรบรุ ีเกิดขึน้จากความเอา  
พระทยัใสข่องพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช รชักาลท่ี 9  ท่ีทรงมีตอ่เกษตรกรในการท่ีจะ
พฒันาสง่เสรมิอาชีพเกษตรกรรมใหป้ระสบความส าเรจ็และสามารถเลีย้งดตูวัเองและครอบครวัไดอ้ยา่ง
ยั่งยืน เนือ้ท่ีภายในโครงการกวา้งไกลตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา เดิมสภาพโดยทั่วไปแหง้แลง้ ปัจจบุนัได ้จดัสรร
ท าการเกษตรเป็นอยา่งดี มีทัง้แปลงพืชเศรษฐกิจท่ีปลกูหลายชนิด อาทิ สบัปะรด มะนาว มะพรา้ว รวมทัง้ 



 มนัเทศ นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจในพืน้ท่ี ก็ยงัมีการปลกูไม้
ผล พืชไร ่และพืชผกัต่างๆ อาทิ แกว้มงักร ชมพูเ่พชร กลว้ย 
ฟักทอง กะเพรา โหระพา พรกิ ฯลฯ  มีแปลงปลกูขา้ว ทัง้ขา้ว
เจา้และขา้วเหนียว ปลกูยางพารา โดยทัง้หมดนีจ้ะเนน้ไมใ่หมี้
การใชส้ารเคมี มีฟารม์โคนม ฟารม์ไก่ และแปลงเกษตรท่ี
จดัเป็นสวนสวย ใหท้า่นนั่งรถของโครงการชมพืน้ท่ีรอบ
โครงการพรอ้มรบัฟังค าบรรยาย และใหท้า่นเลือกซือ้สนิคา้จากโครงการในพระราชด าร ิจากนัน้น าทา่นแวะ
พกัเบรกด่ืมกาแฟหรอืถ่ายรูปกบัรา้นท่ีตกแตง่สไตลโ์บราณกบัร้านกาแฟบ้านร้อยปี ตกแตง่ดว้ยไมเ้ก่าและ

ของสะสมโบราณรวมถงึบรรยากาศอนัรม่รื่นของตน้ไมต้า่งๆ สามารถ
ถ่ายรูปสวยๆ ไดห้ลากหลายมมุ จากนัน้น าทา่นเดินทางสูพ่ระราชวังบ้าน
ปืนหรือพระราชวังรามราชนิเวศน ์เป็น  พระราชวงัท่ีมีความงดงามสวย
แปลกตาตามสไตสย์โุรป สรา้งสมยัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 5 มีพระราชประสงคใ์หส้รา้งพระราชวงัแบบยโุรป

สถาปัตยกรรมแบบบารอ็คและอารต์นโูว เพ่ือใชส้  าหรบัแปรพระราชฐานใน
ฤดฝูน ถือวา่เป็นพระราชวงัท่ีงดงามแหง่หนึ่งของไทย ตวัพระต าหนกัจะเนน้
ความทนัสมยัโดยชัน้สองจดัเป็นจดุเด่นของพระต าหนกัเพราะรวมสิ่งน่าชม
ไวห้ลายหลาก ท่านสามารถชมเรื่องราวความเป็นมาและเดินชมภายใน
อาคาร ซึง่การตกแตง่ภายในแตล่ะหอ้งใหมี้รูปลกัษณแ์ตกตา่ง กนัไปทัง้ 
สีสนัและวสัดท่ีุใช ้เช่น บรเิวณโถงบนัไดใชโ้ทนสีเขียว หอ้ง เสวยใชโ้ทนสี

เหลือง ตกแตง่ช่องประตดูว้ยเหลก็ดดัแบบอารต์น ู โวและประดบัผนงัดว้ยแผ่นกระเบือ้งเคลือบสีเหลืองสด 
ตดักรอบดว้ยกระเบือ้งเขียวเป็นช่องๆ ตามแนวยืน โดยกระเบือ้งประดบัผนงัมีลวดลายนนูเป็นรูปสตัวแ์ละ
พรรณพืชตา่งๆ แทรกอยูเ่ป็นระยะ หอ้งพระบรรทมใชโ้ทนสีทอง โดยตกแตง่เสาในหอ้งดว้ยแผน่โลหะสีทอง
ขดัเงาดนุลาย หวัเสาเป็นภาพเขียนแจกนั ดอกไมห้ลากสี บนพืน้ครึง่วงกลมสีทองดสูง่างาม จากนัน้น าทา่น  
เดินทางสูต่ลาดน า้กวางโจว ตัง้อยูใ่นเขต อ.หนองหญา้
ปลอ้ง ซึง่มีความพิเศษตรงท่ีเป็นตลาดน า้แหง่เดียวในโลกท่ี
ตัง้อยูบ่นน า้ตกกวางโจว ทา่มกลางบรรยากาศแหง่ป่าไมท่ี้
อดุมสมบรูณ ์ถือวา่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่ใหมข่องเมือง
เพชรเลยก็วา่ได ้ใหท้า่นเดินเลน่หรอืเลือกซือ้ของกินของฝาก
จากเมืองเพชรท่ีชาวบา้นตา่งพากนัพายเรอืน าของมาวางขายกนัอยา่งคกึคกั มีทัง้อาหารและสินคา้อื่นท่ีราคา
เป็นมิตร ท่ีชาวบา้นท ามาขายเองผลติเองพรอ้มทัง้เดินหามมุสวยๆ เพ่ือถ่ายรูปเก็บภาพประทบัใจ เช่น ซุม้ตน้
ไผแ่ละน า้ตกกวางโจว 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบักรุงเทพ    

19.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุทา่นโดยสวสัดิภาพ 

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



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    ทุกวันเสำร์และวันอำทติย์ ตลอดเดือน มกรำคม-มีนำคม 2564 

 2,3 ม.ค./ 9,10 ม.ค./ 16,17ม.ค./ 23,24 ม.ค./ 30,31 ม.ค.2564 

 6,7 ก.พ./ 13,14 ก.พ./ 20,21 ก.พ./ 26,27,28 ก.พ.2564 

 6,7 มี.ค./ 13,14 มี.ค./ 20,21 มี.ค./ 27,28 มี.ค.2564 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ทา่นละ 1,299.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก่์อนเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูบ้สัปรบัอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมทา่นละ 1 ขวด 
 คา่อาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    

วงเงินทา่นละ 500,000 บาท (เง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบใุนกรมธรรม)์ 
 คา่มคัคเุทศกท่ี์จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X คา่ทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ทา่นละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X คา่ใชจ้่ายสว่นตวัและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ค่าอาหารและ
คา่เครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X คา่อาหารส าหรบัทา่นท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X คา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวของชาวตา่งชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบ ุโดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว (หากไมช่  าระตามก าหนด ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลกิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีท่ีมี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 



● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของคา่ทวัร ์
รวมถงึบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมผู้ีเดนิทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา
หรอืเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดินทางทอ่งเท่ียวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่น
บรกิารท่ีขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 
● การจดัท่ีนั่งบนรถบสั (กรณีท่ีคณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล  าดบัการจองและถือเป็นสทิธ์ิขาดของทาง

บรษัิทฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
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● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ท่ีนั่งบนรถมีการจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 

 


