
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เดินทาง : เมษายน-ธนัวาคม 2564 

ทกุวนัเสาร–์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 



 
 
 
 

เพชรบรุ.ี...ดีจงั (One Day Trip) 

กรงุเทพฯ-เพชรบรุี-วดัถ ้าเขาหลวง-พระนครคีรี-วดัมหาธาตวุรวิหาร-Street Art ตลาดริมน ้า-สปาเกลือ

กงัหนัทอง-ย ุง้เกลือคาเฟ่-กรงุเทพฯ 

05.30 น. บริการรบั-ส่ง ลกูคา้ถึงหนา้บา้น (ในเขต กรงุเทพฯ-ปริมณฑล) เพื่อการเดนิทางที่สะดวกยิ่งขึน้ 

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน ออกเดนิทางดว้ย รถ

ตูป้รบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.เพชรบรุ ี

06.30 น. ออกเดนิทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ ีที่จะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเที่ยวตา่งๆ และดแูลท่านตลอดการ

เดนิทาง ★★พิเศษ...บริการอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

09.00 น. น าท่านเดนิทางถึง วดัถ ้าเขาหลวง ถือเป็นถ า้ใหญ่และส าคญัท่ีสดุในเมืองเพชร ภายในถ า้ประดษิฐาน

พระพทุธรปูฉลองพระองคอ์ันส าคญัยิ่ง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โปรดใหส้รา้ง

ถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไฮไลทข์องการมาเท่ียวถ า้เขาหลวง คอื การไดช้ม

แสงอาทิตยท่ี์ส่องลงมาจากปล่องแสงของเพดาน ถ า้ลงมาสู่พื้นขา้งล่างคลา้ยกบัมีสปอรต์ไลทส่์องลงมา

เป็นภาพที่อัศจรรยแ์ละงดงามมาก ซ่ึงช่วงเวลาที่จะมีแสงส่องลงมาเยอะท่ีสดุ คือประมาณ 09.30-

10.30 น. ซ่ึงลกัษณะของล าแสงจะแตกตา่งกนัไปตามสภาพอากาศในแตล่ะฤด ู

10.00 น. น าท่านเดนิทางถึง พระนครคีรี หรือ เขาวงั ตัง้อยู่บนยอดเขาท่ีมีชื่อว่า “เขาสมณะ” ประกอบดว้ย

ยอดเขาใหญ่ 3 ยอด พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระราชวังพระนคร

คีรีขึน้ในปีพทุธศกัราช 2402  ทรงพระราชทานนามใหม่แกเ่ขาลกูนีเ้ป็น “เขามหาสวรรค”์ โดยมีพระ

ราชโองการโปรดเกลา้ฯใหเ้จา้พระยาศรีสริุยวงศ ์(ช่วง บนุนาค) เป็นแม่กองกอ่สรา้ง พระเพชรพิไสยศรี

สวัสดิ ์(ทว้ม บนุนาค) ปลดัเมืองเพชรบรีุ เป็นนายงานกอ่สรา้ง พระเพชรพิไสยศรีสวัสดิผ์ ูน้ี้เคยไดร่้วม

เดนิทางไปกบัคณะทตูในการเจริญสมัพนัธไมตรีกบัอังกฤษเมื่อปี พ.ศ.2400 เขามหาสวรรค ์ปัจจบุนั

เรียก “เขามไหศวรรย”์ ส่ิงกอ่สรา้งบนยอดเขาทัง้ 3 รวมเรียกว่า “พระนครคีรี” 

11.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ วดัมหาธาตวุรวิหาร เป็นวัดท่ีมีความส าคญัทางดา้นประวัตศิาสตรศิ์ลปะและ

โบราณคด ีมีโบราณสถานท่ีส าคญั คือ พระปรางค ์5 ยอด สีขาว  มีความสวยงามโดดเดน่เป็น

เอกลกัษณ ์และอยู่คู่เมืองเพชรบรีุมาอย่างยาวนาน ภายในพระวิหารหลวงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ี

งดงาม และเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรปูส าคัญ คือ หลวงพอ่ศกัดิสิ์ทธ์ิวัดมหาธาต ุและจากตรงนี ้พา

ท่านเดนิขา้มแม่น า้เพชร ชม Street Art ความชิคผสมผสานกบัความคลาสสิค ท่ีชมุชนซอยตลาด

ริมน ้าเพชรบรุ ีชมุชนตกึแถวโบราณท่ีคา้ขายมานานหลายสิบปี  มีภาพวาด Street Art แสนนา่รกัตาม

ผนงับา้นเรือน ท่ีสะทอ้นเร่ืองราวของความเป็นชมุชนชาวไทยเชื้อสายจีน และเป็นอีกจดุท่ีสามารถมาเดนิ

ชมวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชร แถมยงัไดถ่้ายรปูกบัภาพวาดสวยๆ อีกดว้ย อิสระอาหารอาหาร

กลางวนั  

14.00 น. พาท่านชม สปาเกลือกงัหนัทอง โอท็อปหา้ดาวผลิตภณัฑส์ปาเกลือ โดยแปรรปูเป็นเกลือสปา ใหเ้ป็น

ผลิตภณัฑโ์อท็อปประจ าหมู่บา้น ท่ีมีคณุสมบัตชิ่วยขดัผิว คราบไคลตา่งๆ ช่วยใหผ้ิวมีความชุ่มชื้น 

กระต ุน้ผลัดเซลลผ์ิวท่ีตายแลว้ออดได ้หาซ้ือเป็นของใชแ้ละของฝากได ้และสามารถใชบ้ริการสปาเกลือ

เทา้ สปาผิว และอ่ืนๆมากมาย 

15.00 น. พาทา่นแวะพกัผ่อนชมวิวท่ี ย ุง้เกลือ คาเฟ่ โดยเป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟท่ีไดด้ดัแปลงมาจากยุง้

เกลือเกา่ ใหบ้ริการทัง้อาหารตามสัง่ กว๋ยเตี๋ยว ขนมจีน ขา้วแช่ ของคาว ของหวาน บราวนี ่น า้แขง็ไส 

ชา กาแฟ และน า้โซดาตา่งๆ สามารถเลือกนัง่ชิลลไ์ดท้ัง้โซน Indoor ร่ม ๆ ไม่รอ้น เพราะมีหนา้ตา่งเปิดรบั

ลมเย็น ๆ ตลอดเวลา มองออกไปก็เห็นวิถีชวิีตคนท านาเกลือ กบัโซน Outdoor นัง่ริมนาเกลือ ชมวิวไป 

180 องศา ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัจดุหมายปลายทาง 

18.30 น. น าท่านส่งถึงหนา้บา้น (ในเขต กรงุเทพฯ-ปริมณฑล) โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้โดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 



 
 
 
 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 1,790 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 

 

Date วันท่ีเดนิทาง   เดือนท่ีเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันเสาร ์(วันแรงงาน) 1 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 2 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันจนัทร ์(วันหยดุชดเชยแรงงาน) 3 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอังคาร (วันฉตัรมงคล) 4 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 8 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 9 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 15 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 22 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพธุ (วันวิสาขบชูา) 26 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 29 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 30 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพฤหัสบดี  

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี) 3  มิถนุายน 2564 

 

1,790.- 

 

VAN 

วันเสาร ์ 5  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 6  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 12  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 19  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 26  มิถนุายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 3  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 4  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 10  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 17  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันศกุร ์ 23  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ (วันอาสาฬหบชูา) 24  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์(วันเขา้พรรษา) 25  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 



 
 
 
 

วันจนัทร ์(วนัหยดุชดเชยวันอาสาฬหบชูา) 26  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอังคาร 27  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพธุ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา.10) 28  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพฤหัสบด ี 29  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันศกุร ์ 30  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 31  กรกฎาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 1  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 7  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 8  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพฤหัสบดี (วันแมแ่ห่งชาติ) 12  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันศกุร ์ 13  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 14  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 21  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 28  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29  สิงหาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 4  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 5  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 11  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 18  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 25  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26  กนัยายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 2  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 3  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 9  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 10  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพธุ (วันคลา้ยวันสวรรคต ร.9) 13  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันพฤหัสบด ี 14  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันศกุร ์ 15  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 16  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 17  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันศกุร ์ 22  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์(วันปิยมหาราช) 23  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 24  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 



 
 
 
 

วันจนัทร ์(วันหยดุชดเชย วันปิยมหาราช) 25  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 30  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 31  ตลุาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 6  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 7  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 13  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 14  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 20  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 21  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 27  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 28  พฤศจิกายน 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 4  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 

(วันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ ร.9) 5  ธันวาคม 2564 

 

1,790.- 

 

VAN 

วันจนัทร ์(วนัหยดุชดเชย) 

(วันคลา้ยวันพระบรมราชสมภพ ร.9) 6  ธันวาคม 2564 

 

1,790.- 

 

VAN 

วันศกุร ์(วันรฐัธรรมนญู) 10  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 11  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 18  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันเสาร ์ 25  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26  ธันวาคม 2564 1,790.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 9 ท่าน ข้ึนไป บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบริการหรือ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 9 ท่าน 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

 น า้ดืม่ ขนม บริการตลอดการเดนิทาง 

 ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยวตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัตศิาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 

 

 



 
 
 
 

อัตราน้ีไมร่วม 

× ค่าธรรมเนยีมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสนิน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดนิทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการใส่ชื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างการ

เดนิทาง 

4. กอ่นการเดนิทาง 5 วัน ลกูคา้ตอ้งท าการส่งโลเคชัน่ท่ีพกัอาศยั มาใหก้บัเจา้หนา้ที่ เพื่อท าการจดัเสน้ทางของรถ

ตูใ้นการรบั-ส่ง 

5. หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามท่ีไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือกอ่นวันเดนิทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลือ่นการเดนิทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดนิทางไม่ถึง

ตามท่ีก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรือมี
การปรบั ราคาค่าน า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดนิทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคญั หรือเกดิเหตสุดุวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้บั บาดเจ็บท่ีนอกเหนอืความรับผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกดิการสญูหายส่ิงของท่ีมีค่า อันเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุั้งหมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


