
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Code: EZDCC 131 

4 เมษายน 2563 

พระปรางค ์5 ยอด สีขาว โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ และอยูคู่่เมืองเพชรบุรีมาอยา่งยาวนาน วดัมหาธาตุวรวหิาร 
 พิพิธภณัฑห์นงัใหญ่ท่ีมีหนงัใหญ่อายกุว่าร้อยปี ท่ี วดัพลบัพลาชัย 

  Street art เพชรบุรี ท่ี ชุมชนซอยตลาดริมน ้าเพชรบุรี 
 แหล่งรวมฝีมืองานช่างท่ีปราณีต อ่อนชอ้ยและงดงาม ของช่างชาวเพชรบุรี วดัใหญ่สุวรรณาราม”  

พุทธสถานศิลป์ หน่ึงเดียวในโลก พระธาตุฉิมพลพีระเศรษฐีนวโกฏ ิวดัข่อย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Easy ใจเด็ด สุดคุ้ม ! เมืองเพชรต้องโด้นนน 
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาส  

วนัท่ี 4 เมษายน 2563 
4 เม.ย. กทม.- วดัมหาธาตุวรวหิาร-วดัพลบัพลาชยั- Street art เพชรบุรี-วดัใหญ่สุวรรณาราม-วดัข่อย-กทม. 
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย  โดยมีทีมงานคอยอ านวยความสะดวก  
06.30 น. ออกเดินทางดว้ย รถบสัปรับอากาศ  มุ่งหนา้สู่ จ. เพชรบุรี พร้อมบริการอาหาร(1) พร้อมบริการน ้าด่ืม ท่านละ 1 ขวด บนรถ 

09.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัมหาธาตุวรวหิาร จงัหวดัเพชรบุรี  เป็นวดัท่ีมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะและ
โบราณคดี มีโบราณสถานท่ีส าคญั คือ พระปรางค ์5 ยอด สีขาว  มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ และอยูคู่่เมืองเพชรบุรี
มาอยา่งยาวนาน ภายในพระวิหารหลวงมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีดงาม และเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรุปส าคญั คือ หลวงพ่อ
ศกัด์ิสิทธ์ิวดัมหาธาตุ 

   
 น าท่านชม วดัพลบัพลาชัย เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนเม่ือราวสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย ตั้งอยูก่ลางเมืองเพชรบุรี มีถนนด าเนิน

เกษมตดัผา่นแบ่งเขตวตัออกเป็นสองฝ่ัง โดยฝ่ังหน่ึงนั้นดา้นหลงัวดัอยูติ่ดกบัถนนคลองกระแชง เรียกไดว้่าเป็นแหล่งรวมงาน
ศิลปะชั้นเลิศ ท่ีโดดเด่นเห็นไดจ้ากภายนอกคือปนูป้ันฝีมือช่างเมืองเพชรท่ีมีความละเอียดอ่อนงดงามและยงัคงความสมบรูณ์อยู่
มาก ส่วนดา้นในวิหารเป็นพิพิธภณัฑ์หนังใหญ่ท่ีมีหนงัใหญ่อายกุว่าร้อยปีถูกเก็บรักษาอยา่งดีจดัแสดงให้ไดช้ม 

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

   

 
 น าท่านชม Street art เพชรบุรี  นอกจากท่ีน่ีจะมีของกินอร่อย ของหวานข้ึนช่ือ วดัเก่าโบราณแลว้ ยงัมีความชิคผสมผสานกบั

ความคลาสสิค ท่ี  ชุมชนซอยตลาดริมน า้เพชรบุรี  ชุมชนตึกแถวโบราณท่ีคา้ขายมานานหลายสิบปี  มีภาพวาด Street 
Art  แสนน่ารักตามผนงับา้นเรือน ท่ีสะทอ้นเร่ืองราวของความเป็นชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีน และเป็นอีกจุดท่ีสามารถมาเดิน
ชมวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชร แถมยงัไดถ่้ายรูปกบัภาพวาดสวยๆ อีกดว้ย  

    
 

   
 พร้อมอิสระอาหารกลางวนั ระหว่างเดินชม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัใหญ่สุวรรณาราม  หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “วดัใหญ่” เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร เดิม
ช่ือว่า “วดันอ้ยปักษใ์ต”้  เป็นวดัเก่าแก่และส าคญัมากของจงัหวดัเพชรบุรี สร้างข้ึนในสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นแหล่งรวมฝีมืองาน
ช่างท่ีปราณีต อ่อนชอ้ยและงดงาม ของชาวเพชรบุรีไวม้ากมาย โดยเฉพาะภาพ จิตรกรรมฝาผนงัในโบสถเ์ป็นภาพเทพชุมนุม



 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปะอยธุยา ฝีมือช่างเมืองเพชร ดว้ยความงดงามและความเก่าแก่ของท าให้วดัใหญ่สุวรรณรามเคยใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์
เร่ือง สุริโยทยัรวมถึงละครเร่ืองบ่วง และขุนศึกอีกดว้ย 

   
 น าท่านชม พระธาตุฉิมพลพีระเศรษฐีนวโกฏ ิวดัข่อย พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ ตั้งอยูท่ี่ วดัข่อย  เป็นศาสนสถานท่ีมี

การน างานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชร หรือเรียกว่า ช่างสิบหมู่  เป็น พุทธสถานศิลป์ หน่ึงเดียวในโลก สถาปัตยกรรมของ
พระธาตุฉิมพลีฯ ดูแตกต่างเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐี เป็นทรงอาคารส่ีเหล่ียมจตุัรัสมีลกัษณะ
คลา้ยผา้ยนัตท่ี์ผนงัอาคารเต็มไป ดว้ยอกัขระพิเศษ มีพระพุทธรูปประจ าอยู ่4 ทิศ ขนาดฐานยาวดา้นละ 18 เมตร ความสูงจาก
ฐานถึงยอดพระธาตุ 27 เมตร มีจ านวน 3 ชั้น ดา้นชั้นบนสุดเป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ 

    
 จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกของเมืองเพชร ซ่ึงมีของฝากมากมายเพ่ือฝากคนทางบา้น อาทิเช่น ขนมหมอ้แกง, ทองหยบิ 

ทองหยอด ฟอยทอง, น ้ าตาลโตนด ขนมหวานนานาชนิด รวมทั้งของฝากอีกมากมายให้ท่านไดเ้ลือกสรร ไดเ้วลาพอสมควร
เดินทางกลบั 

16.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ยานพาหนะเดนิทาง ไป-กลบั 

 คา่อาหาร( 1 มือ้ ) คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

อัตราค่าบริการ ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่  ราคาทา่นละ 199.- 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 10 ปี   ราคาทา่นละ 199.- 



 
 
 
 
 
 
 
 

 คา่ใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ และเจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวติ (หากอายเุกิน 70 ปีขึน้
ไป คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 50%) คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม์  (ในกรณีเดก็ทารกแรกเกิด ถึง สองปีไม่ได้รับการคุ้มครอง) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีดคา่โทรศพัท์ เป็นต้น 

  คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงนิ 
หากแจ้งภายหลังการช าระเงนิ ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี) 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน :  
1. ส าหรับการจองกรุณาช าระ เตม็จ านวน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนส าหรับผู้เดนิทาง 

ส่ิงที่ควรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั,กล้องถ่ายรูป,อปุกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,  ชดุสภุาพส าหรับเข้าวดั, รองเท้าท่ีสวมใสส่บาย 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์: 
1. การยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยึดมดัจ าท่านละ 199 บาท 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทัง้หมด  
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนั ขอเก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

4. ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 7 วนั ขอเก็บคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

6. เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิ 
ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุ :  
1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน  20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวน ดงักลา่วทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดนิทาง หรือยกเลิกการเดนิทาง 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดย
ทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสดุ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเท่ียวบนิ, การนัดหยดุงาน, การประท้วง, การ
ก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางไปกลบัพร้อมคณะไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม ไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัเดนิทาง 
หรือคืนเงินได้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หม  

 


