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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  เพชรบุรี  »  ชะอ า  » สมุทรสงคราม 
       วัดห้วยมงคล-อุทยานราชภักดิ-์ช็อปปิ้ง-วัดเพชรสมุทรวรวิหาร-ตลาดน ้าอัมพวา   (2วนั 1 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                 จดุนดัหมาย - เพชรบรุ ี 

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น.    ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ  

วันที่สองของการเดนิทาง                     วัดห้วยมงคล-อทุยานราชภกัดิ-์พระราชนเิวศน์มฤคทายวัน-หัวหิน   
06.00 น.    เช้าวนัใหม ่ณ จงัหวดัเพชรบรีุ “เขาวงัคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล ้าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม”  

ให้ทา่นปฏิบตัภิารกิจสว่นตวั บริการอาหารเช้า (มือ้1) ณ ร้านอาหาร  
08.30 น. น าท่านกราบสกัการะท่ี วดัห้วยมงคล เป็นวดัท่ีประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ท่ีสุดใน

โลกและมีเร่ืองราวอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อทวด (เหยียบน า้ทะเลจืด) ท่ีพทุธศาสนิกชนในภาคใต้ให้
ความ เคารพ เล่ือมใสมาเป็นเวลานาน 

09.30 น. น าท่านชม อุทยานราชภักดิ์ เป็นอุทยานท่ีสร้างขึน้ด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพ่ือ
เป็นการเทิดทนูและประกาศเกียรติคณุสมเดจ็พระมหากษัตริย์แหง่สยาม 7 พระองค์  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น. น าท่านชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ประกอบด้วยหมูพ่ระท่ีนัง่ใหญ่ 3 องค์ ปลกูเรียงรายไปตามแนว

ชายหาด ทุกองค์สร้างอย่างแบบยุโรปสิ่งท่ีน่ายกย่องของสถานท่ีแห่งนี ้ได้แก่ ความตัง้ใจและความ
พยายาม ท่ีจะสร้างท่ีประทบัให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศอย่างแท้จริงโดยปรับให้
เข้ากบัภมูิอากาศของไทยท่ีร้อนชืน้ได้เป็น อยา่งดี สร้างขึน้ด้วยไม้สกัทองทัง้หลงั  

15.00 น. น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั หวัหิน บลเูวฟ บีช รีสอร์ทซิตตี ้หรือเทียบเทา่ (ห้องละ 2 ทา่น) พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ร้านอาหาร  อาหารซีฟู๊ ด พร้อมกบัถ่ายรูปวิวทะเลสวยๆ 
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วันทีส่ามของการเดนิทาง                                        ชอ็ปปิง้-วดัเพชรสมทุรวรวหิาร-ตลาดน า้อมัพวา                                   

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ โรงแรม  เก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
09.00 น. น าท่านซือ้ของฝาก ของท่ีระลึกของจงัหวดัเพชรบุรี เช่น ขนมหม้อแกง น า้ตาโตนด ข้าวเกรียบงา ชมพู่

เพชรสายรุ้ง โดยเฉพาะขนมหม้อแกงขนมขึน้ช่ือของจงัหวดันี ้ห้ามพลาดกนัเลยทีเดียว  
10.30 น.      น าท่านกราบสักการะท่ี  วัดเพชรสมุทรวรวิหารเดิมช่ือ "วัดศรีจ าปา"และมีหลวงพ่อบ้านแหลม 

พระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มืองของจงัหวดัสมทุรสงคราม ซึง่มีความศกัดิส์ิทธ์ิเป็นท่ีเล่ือมใสของคนทัว่ไป 
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร  
13.00 น.      น าท่านช็อป ชิม ชิลล์ท่ี ตลาดน า้อมัพวา  น่ีเป็นตลาดน า้ยามเย็นแห่งแรกด้วยเสน่ห์ของบ้านเรือนสอง

ริมฝ่ังท่ียงัคงความดัง้เดิมไว้เป็นอย่างดี และมีการขายอาหารมากมาย เช่น ขนมไทย อาหารทะเลเผา 
ก๋วยเต๋ียวเรือ ผดัไทย หอยทอด ขนมใส่ไส้ ขนมกล้วย และอ่ืนๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของ
คนชอบทานเลยทีเดียว  

16.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ร้านอาหาร 
__.__  น.  น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 
 

รายการ  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ   บาท จ้านวนผู้ใหญ่ขั นต ้า 50 ท่าน 

 

อตัราคา่บรกิารนี รวม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 1 คืน (เพชรบรีุ) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ6 มือ้  
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
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อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษสา้หรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 จดัหาท่ีดงูานแก่ทา่น 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 
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