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1) เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562                         กรุงเทพฯ – หัวหิน – ประจวบครีีขันธ์  

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต ์
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์  
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 

 เดินทางสู่จังหวัดเพชรบุร ีน าทา่นนั่งรถรางขึ้นสู่เขาวัง ชม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นสถานทีส่ าคัญของเพชรบุร ี
ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี เพราะเม่ือเข้าสู่เมืองเพชรบุรี สิ่งที่จะได้เหน็โดดเด่นแลเห็นมาแต่ไกล  คือ เขาวัง 
มีเจดีย์และอาคารสีขาวสะอาด เขาวังเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 92 เมตร เดิมมีชื่อเรียกว่า  
เขาสมนหรือเขาคีรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทยัที่จะสร้างพระราชวังไว้ส าหรบั 
เสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ใหเ้จ้าพระยาเพชรนิสัยศรสีวัสดิ ์ ปลัดเมืองเพชรบุรีเป็นนายงาน 
ก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ.2403 ทรงพระราชทานนามว่า พระนครคีรี แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว่า”เขาวัง”  
สืบมาจนปัจจบุันนี ้

 อาหารกลางวันที่ ...... 
   

                

                                                                                                 เที่ยววังเก่า ชิมทุเรียนปา่ละอู ช้อปปิง้ตลาดชายแดน        

                   เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์    

ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

  วันเดนิทาง : เสาร์ที่ 22 – อาทิตย์ที่ 23 มิถนุายน 2562 
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เดินทางสู่บ้านป่าละอ ูต าบลหว้ยสัตว์ใหญ่ น าท่านชิมทุเรียนป่าละอขูองดีเมืองประจวบคีรีขันธ์ที่หารบัประทานไม่ง่ายนัก ด้วย
หนึ่งปีจะมีผลผลิตเพียงครั้งเดยีว เป็นทุเรียนหมอนทองที่มีความพิเศษ เนื้อมากเม็ดเล็ก รสหวานพอดีอร่อยกลิ่นหอม ชิมก่อน
แล้วเลือกช้อปตามอัธยาศัย (**หากต้องการจ านวนมากสั่งจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางไว้ก่อนก็ดีนะค่ะ!!!) สมควรแก่เวลา
เดินทางสู่อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  น าท่านแวะสักการะหลวงปู่ทวดที่ วัดห้วยมงคล ซึ่งประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวด
องค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมชื่อ “วัดห้วยคต” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม-
นาถบพิตร ทรงพระราชทานนามใหม่จาก ห้วยคต เป็นห้วยมงคล ซึ่งปัจจบุันใช้เปน็ทั้งชื่อหมูบ่้าน วัด และโรงเรียน 
อาหารค่ า .......... 
ที่พัก โรงแรมประจวบแกรนด ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562      ประจวบ – ด่านสิงขร - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ ด่านสิงขร เปน็ด่านชายแดนระหว่างไทย – พมา่ ซึ่งจะมีสินค้าทั้งของไทยและสินค้าจากพม่าจ าหน่ายโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากทานาคาทั้งแป้ง โลชั่น สบู่ เป็นที่นิยม นอกจากนี้ยังมีงานไม้ ทั้งโต๊ะ เก้าอี้และของใช้อื่นๆราคาไม่แพง 
เลือกดูเลือกชมตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ วัดเขากะโหลก (วัดสุมนาวาส) ตั้งอยู่ในอ าเภอสามร้อยยอด ก่อนถึง
หาดเขากะโหลก เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมมีพระวิหารสทีองอร่ามตา บรรยากาศร่มรื่นสงบเป็น
ธรรมชาติมองเห็นภูเขาของสามร้อยยอดอยู่รอบด้าน ด้านหน้าทางเข้ามียักษ์ 2 ตน เฝ้าหน้าประตูวัด ด้านหลังมีรูปปัน้ของ
พระพิฆเนศ ภายในวิหารประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย อาทิ รูปหล่อรัชกาล 5 กรมหลวงชุมพร และหลวงพ่อหว่าง อุตุตโม 
เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเขากะโหลกแห่งนี้  
อาหารกลางวันที่ ......  
หลังอาหารน าท่านซื้อของฝากเมืองปราณบุรี อาทิ กุ้งแห้ง หมกึแห้ง ปลาแห้ง ปลาเค็ม กะปิ ฯลฯ ก่อนเดินทางกลบั 
18.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  5,700.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  4,400.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

@ พักเด่ียว  เพิ่ม    600.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 

  1.  รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ    2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
  3.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้ 4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
  5.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท)

 6.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์  7.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อัตรานี้ไม่รวม  1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  

    2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 

 
 

เงื่อนไขการจอง  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 10 มิถุนายน 2562 

การยกเลิก  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัที่ 10 มิถุนายน 2562 หักค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 

ช าระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด   

ธ. กรุงไทย สาขา ยานนาวา   ออมทรัพย์  เลขที่  010 – 1 – 30348 - 3 
เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ ส่งแฟ็กมาที่ 0 2211 0119
  

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย  / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour   E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

                                                           จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

