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              30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

            กุยบุร ีปราณบุร ีสามรอ้ยยอด  
 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

 ใกล้ๆ ไม่ไปไมรู่.้..ประจวบฯ ไม่ไดม้.ี.แค ่หวัหนิ  
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1) จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565   กรุงเทพฯ – กุยบุรี – ปราณบุรี            
 

06.00 น. ทกุท่านพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดูนงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น.  ออกเดินทางตามเสน้ทางถนนพระรามที่ 2 ลงสูภ่าคกลางตอนลา่ง 
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มและผลไม ้// ทกัทายสนทนาตามประสาคนกนัเอง 
น าท่านชม พระธาตุฉิมพลีเศรษฐีนวโกฐิ ณ วัดข่อย การน างานศิลปะชัน้สงูของช่างเมืองเพชร หรือเรียกว่าช่างสิบหมู ่
มาเป็นสว่นรว่มสรา้งอาคารเพื่อเทิดทนูบชูาพระพทุธศาสนาใหเ้กิดความสวยงามตามความศรทัธาของพทุธศาสนิกชน จน 
เรียกไดว่้าเป็น “พทุธสถานศิลป์” หนึ่งเดียวในโลก โดยพระวชัรวิชญ ์ สิรปัิญโญ ซึ่งในสมยันัน้ยงัเป็นฆราวาสไดม้ีโอกาส
เห็นผา้ยนัตฉิ์มพลีของ วดัท่าไชยศิร ิ อ.บา้นลาด จึงจนิตนาการต่อว่าภาพบนผืนผา้ยนัตเ์สมือนวิมานบนสวรรค ์ แต่หากมี 
โอกาสสรา้งใหเ้ป็นจรงิในปี 2554 ภายในพระธาตปุระดิษฐานพระบรมสารีรกิธาต ุจากนัน้น าท่านชม พระราชวังบ้านปืน 
ตัง้อยู่บรเิวณค่ายรามราชนิเวศน ์ เป็นพระราชวงัที่ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั โปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระ-
เจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟ้ากรมขนุนครสวรรคว์รพินิต ผูบ้ญัชาการทหารเรือ กบัพระเจา้นอ้งยาเธอกรมหลวงด ารงราชานภุาพ 
(พระยศในขณะนัน้)เป็นแม่กองด าเนินการก่อสรา้งพระต าหนกั ถนนและสถานที่ต่างๆ พรอ้มโปรดเกลา้ฯ ให ้คารล์ ดอหร์งิ 
นายช่างเยอรมนั เป็นผูค้ิดเขียนแบบรูปพระต าหนกัตามกระแสพระราชด าริ โดยพระราชประสงคใ์หส้รา้งพระราชวงัแบบ
ยโุรปเพื่อใชส้  าหรบัแปรพระราชฐานในฤดฝูนสถาปัตยกรรมแบบบาโรกและแบบอารต์นโูวตวัพระต าหนกัเนน้ควาทนัสมยั 
อาหารกลางวนัที่ รา้นครวัแจ๋ว 
หลงัอาหารเดินทางสู ่ บ้านรวมไทย อ าเภอกยุบรุี เป็นชมุชนที่ไดม้ีการพฒันาโดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากอทุยานสู่
หมู่บา้นสง่ผลใหเ้กิดรายไดข้ึน้ในชมุชน และเพื่อใหเ้ป็นการทอ่งเที่ยวมีความยั่งยืนชมุชนไดร้ว่มกนัพฒันาโดยปรบัปรุงภมูิ
ทศันพ์ืน้ที่ อนรุกัษต์น้ไมใ้หญ่ แหลง่ตน้น า้ พฒันากลุม่อาชีพเพื่อจ าหน่ายใหน้กัท่องเที่ยว น าท่านนั่งรถทอ้งถิ่นชมบรเิวณ
โดยรอบของหมู่บา้นและทิวทศันอ์นัสวยงามของทุ่งหญา้สีเขียว ที่โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาตะนาวศรี  ลอดอโุมงคต์น้ไมท้ี่ยาว
ที่สดุสวยงามและธรรมชาติสดุๆ สดูอากาศบรสิทุธิ์ใหเ้ต็มปอด....จากนัน้น าท่านไปแอบมอง ฝงูกระทงิ ฝงูชา้งป่า กนัที่
อทุยานแห่งชาตกิยุบรุี สมควรแก่เวลาเดินทางสูอ่  าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ ์
อาหารค ่าที่ รา้นครวัลดัดา 
ที่พกั    ลา อิสลา ปราณบรุี บีช รีสอรท์ (พกั 3 คืน) 
 

 

2) อังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565          บึงบัว คลองเขาแดง ถ้ำพระยานคร                
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านไปชลิ..ล่องเรือคลองเขาแดง ชมวิวของภเูขานอ้ยใหญ่ และป่าชายเลนสีเขียวขจีรวมถึงภาพชีวิตวิถีชาวประมง
พืน้บา้นของชาวบา้นที่อาศยัในล าคลองแห่งนี ้
อาหารกลางวนัที่ รา้นยกซด 
หลงัอาหารไปปลอ่ยพลงักนัซะหน่อย น าท่านลงเรือหางยาวที่หาดบางป(ู 10 นาที) ถึงหาดแหลมศาลาเปลี่ยนเป็นเดินเทา้
เพื่อขึน้สู ่ถ ้าพระยานคร (รองเทา้ทีใ่ส่ควรเป็นรองเทา้ผา้ใบ หรือแบบหุม้สน้) เสน้ทางเป็นบนัไดหนิค่อยๆชนัขึน้มีจดุพกัให้
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ชมวิวทะเลกนับา้งเมื่อถึงปากทางเขา้ถ า้ก็จะมีทางใหเ้ดินลงอีกนิดหน่อย ภาพที่เห็นจะท าใหท้่านหายเหนื่อยเลยทีเดียว 
พระทีน่ ั่งคูหาคฤหาสน ์  มีความสวยงามงดงามอ่อนชอ้ยตัง้เด่นเป็นสง่าบนเนนิดินกลางถ า้ สว่นบรเิวณก าแพงถ า้ดา้นขวา
มีพระปรมาภิไธยย่อในรชักาลที่ 5 และรชักาลที่ 7 อีกดา้นมหีินงอกที่มีรูปรา่งคลา้ยกบัเจดยีห์ลายๆยอด นั่งพกัถ่ายรูปหาย
เหนื่อยแลว้เดินทางกลบัเสน้ทางเดิม(ระยะทางเดินไป-กลบั ประมาณ 1 กม.) ลงเรือที่หาดแหลมศาลากลบัสูห่าดบางปู
เดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
อาหารค ่าที่ โรงแรม 

 

3) พุธที่ 1 มิถุนายน 2565        เขากะโหลก สปาทราย บ้านทุ่งประดู่ 
 

อาหารเชา้ที่รีสอรท์ 
น าชม วัดเขากะโหลก ตัง้อยู่ในอ าเภอสามรอ้ยยอดก่อนถึงหาดเขากะโหลก เป็นวดัที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม
บรรยากาศรม่รื่นสงบเป็นธรรมชาติ ภายในพระวิหารสีทองประดิษฐานสิ่งศกัด์ิสิทธิ์จ  านวนมากทัง้ กรมหลวงชมุพรฯ  เสด็จ
พ่อ ร.5 หลวงพ่อหว่าง อตุตโม เจา้อาวาสองคแ์รกของวดัเขากะโหลกแห่งนีด้ว้ย ปัจจบุนัวดันีไ้ดร้บัความสนใจจาก
ประชาชนไม่นอ้ยที่มีความศรทัธาในต านานสมบติัจระเขจ้กัรพรรด์ิซึ่งกลายเป็นวตัถมุงคลที่สิ่งศกัด์ิสิทธิ์ของวดัเขากะโหลก 
ชาวบา้นที่น  าไปบชูาต่างบอกว่าโชคลาภเป็นยอด คา้ขายเป็นเยี่ยม 
จากนัน้น าท่านชม ศูนย์การเรยีนรู ้กฟผ. ทบัสะแก เป็นศนูยก์ารเรียนรูด้า้นพลงังานไฟฟ้า และวิถีชีวิตชมุชนทบัสะแกเพื่อ
สรา้งแรงบนัดาลใจเชิงบวก ผา่นการทดลองฝึกปฏิบตัิและการมีสว่นรว่มของชมุชนโดยเริ่มตน้จากจดุเล็กๆ ทกุคนสามารถ
เปลี่ยนแปลงโลกใหด้ีขึน้ได ้
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อาหารกลางวนัที่ รา้นปลาท ู
จากนัน้เดินทางสู ่ วดัอ่างสวุรรณ(วดัหนองหอย) ตัง้อยู่ในอ าเภอทบัสะแก ชมความสวยงามหนึ่งเดียวในโลก โบสถ์ไมต้าล 
โบสถข์นาดใหญ่ท าดว้ยไมต้าลไม่ไดม้ีดีแค่ความแปลก แต่กลบัมีความสวยงามจนน่าทึ่งโดยไมต้าลที่น  ามาสรา้งจะตอ้ง
เป็นตาลที่มีอายไุม่ต ่ากว่า 70-100 ปี เพื่อความแข็งแรงทนทานมีเพียงคานลา่ง และไมเ้ครื่องบนเท่านัน้ ที่ใชไ้มต้ะเคียน
เพราะตอ้งรบัน า้หนกั    เม่ือสรา้งเสรจ็จึงนบัเป็นหนึ่งอนัซนีที่ไม่ควรพลาดของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
เดินทางสูช่มุชนบา้นทุ่งประดู่ชม วัดทุ่งประดู่ เป็นวดัเก่าแก่สรา้งขึน้ราวปี พ.ศ. 2466 ตามที่มีหลกัฐานปรากฏ แต่อาคาร
และสิ่งปลกูสรา้งทัง้ อโุบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ รวมถึงใบเสมารูปรา่งแปลกตาภายในวดันัน้ไดร้บัการบรูณะและปลกู
สรา้งขึน้ใหม่ดว้ยความรว่มแรงรว่มใจของชาวบา้นในแถบนัน้ กราบสงัขารหลวงพ่ออดีตเจา้อาวาสซึ่งรา่งกายไม่เน่าเป่ือย 
จากนัน้น าท่านนั่งรถมอเตอรไ์ซดพ์่วงขา้ง สมัผสัวิถีชีวิตของชาวบา้นทุ่งประดู่ที่ประกอบอาชีพประมง ท านา ท าสวน แต่
ปัจจบุนัมีรายไดเ้สรมิจากการท า สปาทราย หลงัจากเที่ยวชมทั่วหมู่บา้นแลว้เราไปผ่อนคลายความเมื่อยลา้โดยการห่ม
ทรายหรือท าสปาทรายนัน้เอง เม็ดทรายทีน่ีม้ีลกัษณะพเิศษ คอื เป็นทรายคริสตลั ไม่ตดิตวั ไม่เหนยีวตวั ปัดออกไดง้่ายใน
เม็ดทรายมีสารซิลิเกต แคลเซียมคาร์บอเนต ฟอสเฟส ก ามะถนั ฯลฯ ช่วยดูดซบัสารพษิและช่วยในการรกัษาโรคต่างๆ 
เช่น กระตุน้ระบบไหลเวยีนโลหติ  บรรเทาอาการเหนบ็ชา อมัพฤกษ์  ขบัน า้คาวปลา และดูดสารพษิจากร่างกายท าให้
รูส้กึตวัเบาสบาย (จดัเตรียมเสือ้ผา้ส าหรบัท าสปา อาท ิ เสือ้ยืดหรือเสือ้กลา้ม กางเกงขาสัน้ หรือ กางเกงเล กางเกงขา
ใหญ่ๆ เพือ่ใหผ้วิไดส้มัผสักบัทรายมากทีส่ดุ) ไดผ้่อนคลายสบายตวักนัแลว้น าท่านเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
อาหารค ่าที่ รา้นรบัลม 
 
 

4) พฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565   หัวหิน – กรุงเทพฯ  
 

อาหารเชา้ที่รีสอรท์ 
น าท่านกราบสกัการะรูปเหมือนหลวงปู่ ทวดองคใ์หญ่ที่สดุในโลกที่ วดัหว้ยมงคล ท าบญุเสรมิสิรมิงคลขอพรตามอธัยาศยั 
จากนัน้ไปเลือกซือ้ผา้สวยๆกนัที่รา้นผา้โขมพสัตร ์
อาหารกลางวนัที่ รา้นเจ๊เขียวซีฟู๊ ด  
เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะซือ้ของฝากที่ รา้นนนัทวนั / ปลาทหูนา้งอคอหกัของแทจ้ากเมืองแม่กลองไดท้ี่  รา้นแตน 88 
หรือตามความเหมาะสม  
19.00 น.          ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท      
กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
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อตัราคา่บรกิาร   

   

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ  16,900.- บาท 

@ พกัเดี่ยว  เพ่ิม    4,500.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 

  1. รถโคช้ปรบัอากาศ รถทอ้งถิ่น เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ   
  2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
  3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้  
  4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
  5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท) 

  6. มคัคเุทศกท์ี่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 
 

   1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
  2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร,์ ค่าซกัรีด 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ  
  แอลกอฮอลส์เปรย,์ Face Shield, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 
  ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

เงือ่นไขการจอง  โปรดสอบถามเจา้หนา้ที่ / ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บัวคัฉีดครบตามกฎที่ทาง สธ. ก าหนด 
 
 
  
  

 
 
   
 

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997 
Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th 

จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา   09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

