
 

 

เชียงใหม่บินตรงหวัหิน AIR ASIA 
ล่องเรือเข้าถํ-าพระยานคร ดาํนํ-าเกาะทะล ุ8 วนั ; คืน 

วนัแรก เชียงใหม่  หวัหิน  พระที5นั 5งคหูาคฤหาสน์ ถํ>าพระยานคร  พระมหาธาตเุจดียภ์กัดีประกาศ
ชายหาดบางสะพาน  

!".!! น. คณะพรอ้มกนัที2สนามบนิเชยีงใหม ่  
!>.?! น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเชยีงใหม ่โดยสายการบนิ Air Asia 
CC.!! น. เดนิทางถงึสนามบนิหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
เที5ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (R) 
บ่าย พาทา่นลอ่งเรอืเขา้ “ถํ>าพระยานคร” ตั Nงอยู ่อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์เป็นถํNาขนาดใหญ่ บน

เพดานถํNามปีลอ่งใหแ้สงสวา่งลอดเขา้มาได ้จดุเดน่ของถํNาพระยานครที2ทาํใหเ้ป็นที2รูจ้กัของนกัทอ่งเที2ยว 
คอื  พระที2นั 2งคหูาคฤหาสน์  ที2ตั Nงอยูภ่ายในถํNาเป็นพลบัพลาแบบจตุรมขุ โดยจะยิ2งมคีวามงดงามยิ2งขึNน
ในชว่งเวลาที2แสงอาทติยส์อ่งลอดผา่นจากปลอ่งของถํNาลงมากระทบกบัพระที2นั 2งแหง่นีN เป็นภาพที2เหน็
แลว้ดั 2งตอ้งมนตส์ะกด พระที2นั 2งสรา้งขึNนในสมยัรชักาลที2 5 คราวเสดจ็ประพาสเมื2อวนัที2 20 มถุินายน 
พ.ศ. 2433 ถํNาพระยานครเป็นฝีพระหตัถข์องพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ขจรจรสัวงศ ์ทรงสรา้งขึNนใน
กรงุเทพฯ แลว้สง่มาประกอบทหีลงั  

   
ชมความงดงามของ “พระมหาธาตเุจดียภ์กัดีประกาศ” พระมหาธาตุเจดยีท์ี2สรา้งขึNนเพื2อน้อมเกลา้
น้อมกระหมอ่มถวายเป็นพระราชกุศลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ภมูพิลอดุลยเดช เนื2องในโอกาสที2
พระองคท์รงครองราชยเ์ป็นปีที2 50 พรอ้มกบัเคารพสกัการะพระพทุธกติสิริชิยั พระพทุธรปูปนูปัNนปิด
ทองขนาดใหญ่ เพื2อเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ ..... เดนิทางถงึที2พกั ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (2) 
ที5พกั Sunrise,green sea view หรือเทียบเท่า 
 
วนัที5สอง  ดาํนํ>าเกาะทะล ุวดัห้วยมงคล  อทุยานราชภกัดิa   ตลาดนํ>าสามพนันาม  นอนหวัหิน 
เช้า  บริการอาหารเช้า (b)  ที5พกั Check out  
 “ดาํนํ>าเกาะทะล ุเกาะสิงห”์ ดาํนํNาชมปะการงันํNาตืNนที2หมูเ่กาะบางสะพานน้อย เกาะทะลุยงัอุดมสมบรูณ์

ไปดว้ยธรรมชาตทิี2สวยงาม มชีายหาดขาว ทะเลสวยนํNาใส และมจุีดเดน่คอืมชีอ่งทะลุขนาดใหญ่อยูท่ี2
บรเิวณหวัเกาะซึ2งนกัทอ่งเที2ยวที2มาเที2ยวทุกทา่นจะนิยมไปถ่ายภาพที2ชอ่งทะลุ ทะเลเกาะทะลุมปีลา
สวยงามและปะการงัหลากหลายชนิดอาศยัอยู ่มทีั Nงปะการงัแขง็และปะการงัอ่อนเชน่ ดอกไมท้ะเล 
ปะการงัเขากวาง ปะการงัผกักาด ฝงูปลาสวยงาม ปลาการต์นู ปลาผเีสืNอ ปลานกแกว้ หอยมอืเสอื  และ



สนุกสนานกบัการใหอ้าหารปลากบัมอืทา่นเอง เรอืทอ่งเที2ยวที2 พรอ้มอุปกรณ์ในการดาํนํNาตืNนครบชดุมี
ทั Nงแวน่ตาดาํนํNาทอ่หายใจและเสืNอชชูพีที2ไดม้าตราฐาน 

   
เที5ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ แบบปิกนิก (i) 

“วดัห้วยมงคล” แวะสกัการะหลวงพอ่ทวด พระนามาภไิธย ส.ก. องคใ์หญ่ที2มขีนาดหน้า
ตกักวา้ง 9.9 เมตร สงู 11.5 เมตร ฐานสงู 3 ชั Nน และไมไ่กลกนัคอืรปูสลกัหลวงพอ่ทวด
แกะจากไมต้ะเคยีนทองขนาดใหญ่ที2เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปสกัการะบชูาดว้ยเชน่กนั 
และบนนีNยงัเป็นจดุชมววิทวิทศัน์ที2ดอีกีมมุหนึ2งของประจวบครีขีนัธ ์ที2เผยใหเ้หน็ววิ
เทอืกเขาตะนาวศรอีนัสลบัซบัซอ้นที2กั Nนพรมแดนระหวา่งไทยกบัเมยีนมาร ์
“อทุยานราชภกัดิa ” จากนั Nนนําทา่นเดนิทางชมอุทยานราชภกัดิ g ที2ตั Nงพระบรมราชานุสาว
รยีข์องพระมหากษตัรยิไ์ทยในอดตี 7 พระองค ์โดยพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย
เดชพระราชทานชื2อว่า “อุทยานราชภกัดิ g" ซึ2งเป็นอุทยานที2สรา้งขึNนดว้ยความจงรกัภกัดี
และเพื2อเป็นการเทดิทนูและประกาศเกยีรตคิณุพระมหากษตัรยิแ์หง่สยาม 
“ตลาดนํ>าสามพันนาม” นําชมและเลือกซืNอขนม ของที2ระลึกที2 ตลาดนํN าสามพัน
นาม ตลาดนํNายคุใหมจ่ะเป็นทมีงาน เดยีวกบัตลาดนํNาอโยธยา มกีลุ่มเรอืพายมสีนิคา้ของ
กนิทุกชนิดประเภทใสเ่รอืพาย ไปมาในสระ ขนาดใหญ่ เพื2อใหผู้ค้นไดส้มัผสัหาซืNอสิ2งของ
ไดก้นิเลน่กนั 
 

 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ ตลาดโต้รุ่งหวัหิน 
ที5พกั Cloud 9 Hotel Hua Hin หรือเทียบเท่าในหวัหิน 
วนัที5สาม  อาหารเช้า  พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั  เวเนเซีย สนามบินRp.Rr-Rt.br 
เช้า  บริการอาหารเช้า (p)  ที5พกั Check out  
 แวะถ่ายรปู  “สถานีรถไฟหวัหิน ” เป็นสถานีรถไฟชั Nน 2 ของทางรถไฟสายใต ้ทางดา้นอาคาร

สถาปัตยกรรมไดร้บัยกยอ่งเป็นอาคารอนุรกัษ์ อาคารสถานีรถไฟ หวัหนิเป็นอาคารครึ2งตกึครึ2งไม ้
อทิธพิลจากสถาปัตยกรรมวคิทอเรยี มรีายละ เอยีด สวยงามประดบัเสา คํNายนั และอื2นๆ ไดร้บัการยก
ยอ่งวา่เป็น สถานีรถไฟที2สวยที2สดุ ในประเทศไทย   

   
นําทา่นชม “พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั” สถานที2ทอ่งเที2ยวที2สาํคญัแหง่หนึ2งของจงัหวดัเพชรบุร ีสรา้ง
ขึNนในสมยัรชักาลที2 6 ตั Nงอยู ่ต.หว้ยทรายเหนือ อ.ชะอาํ จ.เพชรบุร ีพระราชนิเวศน์แหง่นีNเป็นพระราชวงั
ฤดรูอ้นของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั 

เที5ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (t)  
  เหมาะสมแก่เวลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบินหวัหิน 



Rp.Rr น. ออกเดินทางจากสนามบินหวัหิน สายการบิน Air Asia 
Rt.br น. เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

อตัราบริการ  ท่านละ /,112  บาท 
รวม : ตั&วเครื*องบิน ไกด ์รถตูน้าํเที*ยว ที*พกั 2 คืน อาหาร6 มื?อ  ค่าล่องเรือเขา้ถํ?า ค่าเรือกิจกรรมดาํนํ? า ค่ากิจกรรมดาํนํ? า ประกนั

อุบติัเหตุ ฯ  

** ราคานี? คิดราคาตั&วเครื*องบินไป-กลบัไวไ้ม่เกิน 2,500 บาทต่อท่าน  ก่อนจองโปรดเช็คกบัเรา  หากค่าตั&วเกินกว่าที*เรา

กาํหนด ลูกคา้ตอ้งชาํระส่วนต่างค่าตั&วเพิ*มตามจริง เช่น เช็คราคาตั&วได ้3,000 บาท ตอ้งชาํระส่วนต่างเพิ*ม 500 บาท 

*** ค่าทิปไกด ์ท่านละ 200 บาท ตลอดทริป *** 

เงื$อนไขการจอง : มดัจาํท่านละ 4,000 บาท 


