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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  เพชรบุร ี »  หัวหิน  » ชะอ า 
เขาวัง-ถ ้าเขาหลวง-พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน-อุทนยานราชภักดิ ์

                 ตลาดน ้าอัมพวา-วัดหว้ยมงคล-เพลินวานหวัหิน                          (3วนั 2คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                   จดุนดัหมาย- เพชรบรุ ี 

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

วันที่สองของการเดินทาง                            อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) -ถ ้าเขาหลวง                                                            
06.00 น.    เช้าวนัใหม ่ณ จงัหวดัเพชรบรีุ “เขาวงัคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล ้าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม”  

ให้ทา่นปฏิบตัภิารกิจสว่นตวั บริการอาหารเช้า (มือ้1) ณ ร้านอาหาร  
08.30 น. น าท่านชม อุทยานประวตัิศาสตร์พระนครคีรี หรือเขาวัง ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี 

เพราะเม่ือเข้าสู่เมืองเพชรบุรี สิ่งท่ีจะได้เห็นโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล  คือ เขาวงั ซึ่งมีเจดีย์และอาคารสี
ขาวสะอาดเขาวงัเป็นโบราณสถาน เก่าแก่คูเ่มืองเพชรบรีุ  

10.30 น. น าท่านชม ถ า้เขาหลวง เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีส าคญัของเพชรบรีุ เคียงคูก่บัเขาวงั เป็นภูเขาลกูเล็กๆ แต่
ในเขาหลวงนัน้ประกอบด้วยถ า้จ านวนมาก ซึง่ถือเป็นหนึง่ในมรดกล า้คา่ของเพชรบรีุ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น. น าท่านชม สวิส ชีพ ฟาร์ม (Swiss Sheep Farm) ฟาร์มแกะแห่งใหม่ใน "ชะอ า" จังหวัดเพชรบุรี          

พบกับความน่ารักของฝูงแกะ สตัว์เลีย้งลูกด้วยนม ขนฟู หนานุ่มนบัสิบตวั ในบรรยากาศฟาร์มแบบ
สวิส ทา่มกลางหบุเขาแหง่ความรัก ท่ีโอบล้อมคณุด้วยไออุน่สไตล์ฟาร์มแบบยโูรคนัทรี  

17.00 น. น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม ลองบีชชะอ า หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พักผ่อนตามอัธยาศยัหรือ
สนกุสนานกบัการเลน่น า้ทะเลท่ี หาดชะอ า ชายหาดท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงของจงัหวดัเพชรบรีุ   

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ร้านอาหาร  อาหารซีฟู๊ ด  
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วันทีส่ามของการเดนิทาง                 พระราชนเิวศนม์ฤคทายวนั-อุทยานราชภกัดิ-์วดัหว้ยมงคล-เพลนิวาน 

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ โรงแรม  เก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
09.00 น. น าทา่นชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 6 เป็นพระราชวงัฤดรู้อนของ

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั สร้างด้วยไม้สกัทองทัง้หลงั เป็นอาคารแบบเปิดโลง่สองชัน้
ได้รับขนานนามว่า “พระราชนิเวศน์แหง่ความรักและความหวงั” 

10.30 น.      น าท่านชม อทุยานราชภกัดิ์ ซึ่งเป็นอทุยานท่ีสร้างขึน้ด้วยความจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์ และเพ่ือ
เป็นการเทิดทนูและประกาศเกียรติคณุสมเดจ็พระมหากษัตริย์แหง่สยาม 7 พระองค์  

12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร  
13.30 น.      น าทกุท่านนมสัการ หลวงปู่ ทวด ท่ี วดัห้วยมงคล ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ท่ีสดุและ

เร่ืองราวอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อทวด (เหยียบน า้ทะเลจืด) ท่ีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพ 
เล่ือมใสมาเป็นเวลานาน และรู้จกัเป็นอยา่งดี 

15.30 น.     น าท่านชม เพลินวานหวัหิน ปกติจะคุ้นเคยกับในภาพบรรยากาศย้อนยคุแบบเรสโทรจ าลองตลาดของไทย
สมยัโบราณแตต่อนนีเ้พลินวานได้มีการเปล่ียนโฉมใหมก่ลายเป็นภาพท่ีสดใสขึน้เน้นตีมทะเลคลมุโทน
สีน า้เงินฟ้าให้กลายเป็นชายหาดบางแสนในปี พ.ศ. 2500 จากนัน้น าทา่นกลบัท่ีพกั  

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง                                                   วดัเพชรสมทุรวรวหิาร-ตลาดน า้อมัพวา                           

07.00 น.    อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้7) ณ โรงแรม เตรียมสมัภาระเช็คเอ้าท์  
09.00 น.  น าท่านกราบสักการะท่ี วัดเพชรสมุทรวรวิหารเดิมช่ือ "วัดศรีจ าปา"และมีหลวงพ่อบ้านแหลม 

พระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มืองของจงัหวดัสมทุรสงคราม ซึง่มีความศกัดิส์ิทธ์ิเป็นท่ีเล่ือมใสของคนทัว่ไป 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้8) ณ ร้านอาหาร   
13.30 น. น าท่านช็อป ชิม ชิลล์ท่ี ตลาดน า้อมัพวา  น่ีเป็นตลาดน า้ยามเย็นแห่งแรกด้วยเสน่ห์ของบ้านเรือนสอง

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

16.00 น.  บริการอาหารเย็น (มือ้9) ณ ร้านอาหาร    
__.__  น. เดนิทางกลบัถึงบ้านโดยสวสัดภิาพ แล้วทา่นจะประทบัใจอยา่งมิรู้ลืม 
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รายการ  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ   บาท จ้านวนผู้ใหญ่ขั นต ้า 50 ท่าน 

อตัราคา่บรกิารนี รวม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 2 คืน (ชะอ า) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ9 มือ้  
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

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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