#เทีย่ วสุขใจไปเพชรบุรี เทีย่ วแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
ชมวิวปลายแหลมหลวง-วัดถา้ เขาหลวง-ร้าน ณ โรงนาคาเฟ่ -โครงการชั่วหัวมันร้านกาแฟบ้านร้อยปี -พระราชวังบ้านปื น-ช้อปปิ้ งตลาดน้ากวางโจว
06.30 น.

นัดเวลาพร้อมกันที่จดุ นัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและนา้ ดื่ม

07.30 น.

พร้อมออกเดินทางสูเ่ ขตจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดที่ตงั้ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้ รับอากาศ ระหว่าง
ทางรับฟั งเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือ
มัคคุเทศก์ประจารถ

10.00 น.

นาท่านเดินทางถึง จ.เพชรบุรี นาท่ า นเดิ น ทางสู่ จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก ปลายแหลมหลวง ตัง้ อยู่
ในเขต อ.บ้านแหลม และยังเป็ นที่ตงั้ ของชุมชนแหลมผักเบีย้ หาดแห่งนีถ้ ือเป็ นหาดที่มคี วามเป็ นธรรมชาติสงู
มีทงั้ ทะเลและป่ าไม้ในที่เดียวกัน ทาให้บริเวณหาดปลายแหลมหลวงนีม้ จี ดุ ถ่ายภาพสวยงามและได้ช่ือว่า
เป็ นจุดเริ่มต้นของทรายเม็ดแรกแห่งท้องทะเลอ่าวไทย ให้ทา่ น
ได้ถ่ายรูปสักครู่ ก่อนนาท่านเดินทางสู่วดั ถา้ เขาหลวง ตัง้ อยู่
ในเขต อ.ท่ายาง บนเขาหลวงเป็ นภูเขาขนาดเล็ก มีหินงอกหิน
ย้อยสีสนั สวยงาม ถือเป็ นถา้ ใหญ่และสาคัญที่สดุ ของเมือง
เพชร ภายในถา้ ประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อนั
สาคัญ ไฮไลท์ของการมาเที่ยวถา้ เขาหลวง คือการได้ชม
แสงอาทิตย์ท่สี ่องลงมาจากปล่องแสงของเพดานถา้ ลงมาสู่พนื ้ ข้างล่างคล้ายกับมีสปอร์ตไลท์ส่องลงมาเป็ น
ภาพที่อศั จรรย์และงดงามมาก ซึง่ ลักษณะของลาแสงจะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศในแต่ละฤดู ให้ท่าน
กราบสักการะบูชา จากนัน้ นาท่านแวะถ่ายรูปที่ร้าน ณ โรง
นาคาเฟ่ และอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย กับเมนู
หลากหลายทัง้ อาหารและเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่ น ของหวาน เบ
เกอรี่ อาหารทานเล่นหรืออาหารจานเดียว ที่น่เี ป็ นคาเฟ่ ที่
ตกแต่งในสไตล์แบบโรงนาออกแบบเก๋ทนั สมัย มีทางเดินเป็ น
บันไดทอดยาวไปสู่ทอ้ งทุ่งนาเขียวขจีและต้นตาลโตนดซึ่งเป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองเพชร ท่านสามารถหามุมถ่ายรูปได้หลากหลายมุม

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดาริ ตัง้ อยูใ่ น อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี เกิดขึน้ จากความเอา
พระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสาเร็จและสามารถเลีย้ งดูตวั เองและครอบครัวได้อย่าง
ยั่งยืน เนือ้ ที่ภายในโครงการกว้างไกลตัง้ อยู่ทา่ มกลางหุบเขา เดิมสภาพโดยทั่วไปแห้งแล้ง ปั จจุบนั ได้ จัดสรร
ทาการเกษตรเป็ นอย่างดี มีทงั้ แปลงพืชเศรษฐกิจที่ปลูกหลายชนิด อาทิ สับปะรด มะนาว มะพร้าว รวมทัง้

มันเทศ นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจในพืน้ ที่ ก็ยงั มีการปลูกไม้
ผล พืชไร่ และพืชผักต่างๆ อาทิ แก้วมังกร ชมพูเ่ พชร กล้วย
ฟั กทอง กะเพรา โหระพา พริก ฯลฯ มีแปลงปลูกข้าว ทัง้ ข้าว
เจ้าและข้าวเหนียว ปลูกยางพารา โดยทัง้ หมดนีจ้ ะเน้นไม่ให้มี
การใช้สารเคมี มีฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ และแปลงเกษตรที่
จัดเป็ นสวนสวย ให้ทา่ นนั่งรถของโครงการชมพืน้ ที่รอบ
โครงการพร้อมรับฟังคาบรรยาย และให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าจากโครงการในพระราชดาริ จากนัน้ นาท่านแวะ
พักเบรกดืม่ กาแฟหรือถ่ายรูปกับร้านที่ตกแต่งสไตล์โบราณกับร้านกาแฟบ้านร้อยปี ตกแต่งด้วยไม้เก่าและ
ของสะสมโบราณรวมถึงบรรยากาศอันร่มรื่นของต้นไม้ตา่ งๆ สามารถ
ถ่ายรูปสวยๆ ได้หลากหลายมุม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่พระราชวังบ้าน
ปื นหรือพระราชวังรามราชนิเวศน์ เป็ น พระราชวังที่มีความงดงามสวย
แปลกตาตามสไตส์ยโุ รป สร้างสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระราชวังแบบยุโรป
สถาปั ตยกรรมแบบบาร็อคและอาร์ตนูโว เพื่อใช้สาหรับแปรพระราชฐานใน
ฤดูฝน ถือว่าเป็ นพระราชวังที่งดงามแห่งหนึง่ ของไทย ตัวพระตาหนักจะเน้น
ความทันสมัยโดยชัน้ สองจัดเป็ นจุดเด่นของพระตาหนักเพราะรวมสิ่งน่าชม
ไว้หลายหลาก ท่านสามารถชมเรือ่ งราวความเป็ นมาและเดินชมภายใน
อาคาร ซึง่ การตกแต่งภายในแต่ละห้องให้มีรูปลักษณ์แตกต่าง กันไปทัง้
สีสนั และวัสดุท่ใี ช้ เช่น บริเวณโถงบันไดใช้โทนสีเขียว ห้อง เสวยใช้โทนสี
เหลือง ตกแต่งช่องประตูดว้ ยเหล็กดัดแบบอาร์ตนู โวและประดับผนังด้วยแผ่นกระเบือ้ งเคลือบสีเหลืองสด
ตัดกรอบด้วยกระเบือ้ งเขียวเป็ นช่องๆ ตามแนวยืน โดยกระเบือ้ งประดับผนังมีลวดลายนูนเป็ นรูปสัตว์และ
พรรณพืชต่างๆ แทรกอยูเ่ ป็ นระยะ ห้องพระบรรทมใช้โทนสีทอง โดยตกแต่งเสาในห้องด้วยแผ่นโลหะสีทอง
ขัดเงาดุนลาย หัวเสาเป็ นภาพเขียนแจกัน ดอกไม้หลากสี บนพืน้ ครึง่ วงกลมสีทองดูสง่างาม จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ตลาดน้ากวางโจว ตัง้ อยู่ในเขต อ.หนองหญ้า
ปล้อง ซึ่งมีความพิเศษตรงที่เป็ นตลาดนา้ แห่งเดียวในโลกที่
ตัง้ อยู่บนนา้ ตกกวางโจว ท่ามกลางบรรยากาศแห่งป่ าไม้ท่ี
อุดมสมบูรณ์ ถือว่าเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง
เพชรเลยก็วา่ ได้ ให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซือ้ ของกินของฝาก
จากเมืองเพชรที่ชาวบ้านต่างพากันพายเรือนาของมา
วางขายกันอย่างคึกคัก มีทงั้ อาหารและสินค้าอื่นที่ราคาเป็ นมิตร ที่ชาวบ้านทามาขายเองผลิตเองพร้อมทัง้
เดินหามุมสวยๆ เพื่อถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจ เช่น ซุม้ ต้นไผ่และนา้ ตกกวางโจว
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับกรุงเทพ
19.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

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

กำหนดกำรเดินทำง

ทุกวันเสำร์และวันอำทิตย์ ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง ธ.ค.63
29, 30 ส.ค.63 / 5, 6 ก.ย. / 12, 13 ก.ย. / 19, 20 ก.ย. / 26, 27 ก.ย.63
3, 4 ต.ค. / 10, 11 ต.ค. / 17, 18 ต.ค. / 23, 24, 25 ต.ค. / 31 ต.ค.63
1 พ.ย.63 / 7, 8 พ.ย. / 14, 15 พ.ย. / 21, 22 พ.ย. / 28, 29 พ.ย.63
5, 6, 7 ธ.ค. / 10, 11, 12, 13 ธ.ค. / 19, 20 ธ.ค. / 26, 27 ธ.ค.63

อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

1,299.-

บาท

ผู้ใหญ่ตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ
**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์กอ่ นเดินทาง**
อัตรานีร้ วม
✓
✓
✓
✓
✓

ค่ารถตูป้ รับอากาศ นาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
บริการนา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด
ค่าอาหารเช้าและนา้ ดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยจากอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท่จี ะคอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่รวม
X ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ตี อ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ )
X ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์
X ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องดืม่ สั่งพิเศษ เป็ นต้น
X ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทา่ นเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
เงือ่ นไขการชาระเงิน
▪

สาหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทัวร์เต็มจานวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจาก
การจองทัวร์ พร้อมขอสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ดินทาง
▪ กรุณาชาระค่าทัวร์อย่างน้อย 20 วันก่อนวันที่นาเที่ยว (หากไม่ชาระตามกาหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ
เดินทาง)
เงือ่ นไขการยกเลิก
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา (กรณีท่มี ี
การเรียกเก็บมัดจา) โดยทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึน้ จริง

● หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
***กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ***
***ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่จาเป็ น ***
หมายเหตุ
● การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้เดินทางทีเ่ ป็ นผู้ใหญ่ จานวน 8 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้
ปรับอากาศ) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ,
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีท่ที ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือ้ สัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั อาทิ ภัยจาก
ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตา่ งๆ
● การจัดที่น่งั บนรถบัส (กรณีท่คี ณะเดินทางโดยรถบัส) ขึน้ อยู่กบั ลาดับการจองและถือเป็ นสิทธิ์ขาดของทาง
บริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19
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●
●
●
ผังทีน่ ่ังบนรถ

ผูเ้ ดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทางและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้
ที่น่งั บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม
มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

