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กรุงเทพฯ – เพชรบุรี
06.00 น.
พร้อมกันที่ หน้ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู งั ต์
06.30 น.
เดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ
❖ บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม / ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง
เดินทางสูจ่ งั หวัดเพชรบุรนี าชมย่านเก่าที่เปี่ ยมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชุมชนคลองกระแชง เป็ นชุมชนที่ตงั้ อยู่รมิ แม่นา้
เพชรบุรีบริเวณข้างจวนผูว้ ่าราชการจังหวัดไปจนถึงสะพานใหญ่หน้าวัดมหาธาตุ “คลองกระแชง” นัน้ คาดว่ามาจากเรือ
กระแชงที่เป็ นเรือสินค้าเข้ามาสัญจรและจอดอยู่รมิ ฝั่งแม่นา้ เพชรบุรีซ่งึ ในอดีตบริเวณนีค้ งจะเป็ นย่านการค้าที่คกึ คักไม่
น้อย แต่เมื่อการสัญจรทางนา้ ไม่ใช่เส้นทางสายหลักถนนคลองกระแชงจึงเป็ นถนนเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่หลัง วัดพลับพลาชัย
ซึ่งเป็ นวัดเก่าแก่ท่สี ร้างขึน้ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็ นแหล่งรวมงานศิลปะชัน้ เลิศ ที่โดดเด่นคือปูนปั้นฝี มือช่างเมือง
เพชรที่มีความละเอียดอ่อนงดงามและยังคงความสมบูรณ์อยู่มากส่วนด้านในวิหารเป็ นพิพธิ ภัณฑ์หนังใหญ่ท่มี ีหนังใหญ่
อายุกว่าร้อยปี ชุมชนคลองกระแชงจึงนับว่าเป็ นย่านเก่าแก่ท่เี ปี่ ยมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมเหมาะแก่การมาเดินเที่ยว
ชมซึมซับเรื่องราวเล่าขานจากอดีตสูป่ ั จจุบนั
จากนัน้ นาท่านชม วัดเกาะแก้วสุทธาวาส หรือที่ชาวบ้านเรียกกันสัน้ ๆว่า วัดเกาะ เป็ นวัดที่มีโบราณสถานมากมายหลาย
อย่างเช่น เมรุวดั เกาะ วิหาร กุฏิสามห้อง อุโบสถ สิ่งที่โดดเด่น คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณเก่าแก่งดงามที่สดุ แห่งหนึง่
ในเมืองเพชรบุรีและมีคณ
ุ ค่ายิ่งในด้านศิลปะและด้านโบราณคดี วัดเกาะตัง้ อยู่ในชุมชนเก่าอายุกว่า 300 ปี มีความ
หลากหลายทางสถาปั ตยกรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย-จีนหน้าวัดจะเป็ นที่ตงั้ ของศาลเจ้าจีน และมีภาพสตรีทอาร์ท
วาดอยู่บริเวณกาแพงสะท้อนเรื่องราวของวิถีชีวิตคนในชุมชน พักเบรกทานข้าวแช่ป้าเอือ้ น ข้าวแช่สูตรเมืองเพชรหอมเย็น
ชืน่ ใจนั่งกินทีร่ า้ นก็ได้บรรยากาศแบบบ้านๆดีนะ จากนัน้ พาท่านชม วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดที่มีความสาคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ภายในวัดมีโบราณสถานสาคัญคือ พระปรางค์ 5 ยอดสีขาวที่มีความสวยงามโดดเด่น
เป็ นเอกลักษณ์ค่เู มืองเพชรบุรีมายาวนานราว 1,000 กว่าปี ภายในบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุมาแต่อดีตกาล
พระวิหารหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรัชสมัยพระเจ้าอยู่หวั บรมโกศ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังทัง้ ภาพ
ชาดกและเทพชุมนุม หน้าบันประดับด้วยลายปูนปั้น รูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค มีพญาวานรแบกครุฑอยู่อีกชัน้ หนึ่ง
พระวิหารน้อย เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยาเช่นกัน ฐานอ่อนโค้งทรงสาเภา เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทอง
ศิลปะแบบอู่ทอง ปางมารวิชยั
อาหารกลางวันที่ ร้านป้าหยัน อาหารพืน้ บ้านเสน่หส์ ารับไทยสไตล์เพชรบุรี
เดินทางสู่ วัดท่าคอย อาเภอท่ายาง สร้างขึน้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง อายุราว 400 กว่าปี โบราณสถานสาคัญคือ
โบสถ์มหาอุตม์ ซึ่งได้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นสมบัติของโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ลักษณะเป็ นทรง
เรือมีประตูดา้ นเดียวคือทางด้านทิศตะวันออก จากนัน้ ชม สวนตาลลุงถนอม แหล่งเรียนรูภ้ มู ิปัญญาตาลโตนด หรือกลุม่
อนุรกั ษ์และสืบสานตาลโตนด อีกทัง้ ลุงถนอมยังเป็ นผูบ้ กุ เบิกในการปลูกต้นตาล และเป็ นวิทยากรเรื่องต้นตาลหนึ่งเดียว
ของจังหวัดเพชรบุรี เดินเล่น ถ่ายภาพชมสวนได้ตามใจชอบและซือ้ นา้ ตาลสดหรือผลิตภัณฑ์ท่ที าจากนา้ ตาลตะโนดตาม
อัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
19.00 น.
ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดที่ หน้ าคณะครุ ศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
หมายเหตุ
กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
**ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านส่งผลการตรวจ ATK 1 – 2 วัน ก่อนการเดินทาง
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อัตราค่าบริการ (6 ท่าน / 1 ตู้)
@

ท่านละ

2,800.- บาท

อัตรานีร
้ วม

1. รถตูป้ รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท)
5. มัคคุเทศก์ท่เี ข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานีไ้ ม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ

แอลกอฮอล์สเปรย์, Face Shield, จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด

เงือ
่ นไขการจอง

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ / ผูเ้ ดินทางต้องได้รบั วัคฉีดครบตามกฎที่ทาง สธ. กาหนด

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997

Line ID : @chaitour / E-mail : domestic@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

