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อิม่บุญ สักการะ ไหว้พระ 5 วดัดัง จังหวดัเพชรบุรี 

สายบุญต้องไป ไหว้พระ 5 วดั ขอพรเสริมสิริมงคล ชมศิลป์เมืองเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

อิม่บุญ 5 วัดดังขึน้ช่ือเมืองเพชรบุรี 

ดเขาวงั - ขึ้นรถรางชมความอลงัการของ “เขาวงัพระนครคีรี” โบราณสถานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของจงัหวดั 

วดัข่อย - ชมความงดงามของ พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ ท่ีมีการน างานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชร 

วดัพระพุทธไสยาสน์ - พระนอนท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของไทย เป็นพระประจ าวนัเกิดของผูท่ี้เกิดในวนัองัคาร 

วดัมหาธาตุวรวิหาร – ขอพรดา้นคงกระพนัชาตรีและแคลว้คลาด 

วดัก าแพงแลง - ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมปราสาทโบราณแบบขอม 

เมนูไฮไลท์ เป็ดลุยไฟ ณ ร้านบ้านริมน ้า 

คาเฟ่ชิกๆ ถ่ายรูปห้องสมุดสไตล์ลอฟต์ท่ี แถมฟรี !  เมนูชาปังเย็นจั้มบ๊ะ ต้องลอง 

เท่ียวส่วนตัวเฉพาะกรุ๊ปท่าน 

บริการเหนือระดับ รับ - ส่ง ถึงหน้าบ้านด้วยรถตู้ VIP 
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รายการเดินทาง 
07.30 น.   นัดหมายท่าน บริการรับถึงหน้าบ้าน และเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร (จุดรับใน กทม. พื้นท่ีก าหนด) 

  บริการขนม อาหารวา่ง ก่อนเดินทาง  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 น.   น าท่านชมเขาวังพระนครคีรี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) โบราณสถานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของจงัหวดั
เพชรบุรีและกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจ าจงัหวดัน้ีไปโดยปริยาย ชาวบา้นส่วนใหญ่กลบันิยมเรียกกนัติดปากว่า "เขาวงั" มาจนถึง
ปัจจุบนั นกัท่องเท่ียวสามารถขึ้นชมอุทยานประวติัศาสตร์พระนครคีรี (เขาวงั) ไดโ้ดยการเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟ้า (รวม
ค่ารถรางขึ้นอุทยาน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.30 น.   แวะชมพุทธสถานศิลป์หน่ึงเดียวในโลก พระธาตุฉิมพลพีระเศรษฐีนวโกฎิ แห่ง
วัดข่อย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 นาที) เป็นศาสนสถาน หรือ เสนาสนะ ท่ีมี
การน างานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชร หรือ เรียกว่าช่างสิบหมู่ มาเป็นส่วน
ร่วมสร้างอาคาร เพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงามตาม
ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จนเรียกไดว้า่เป็น พุทธสถานศิลป์ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้าน บ้านริมน ้า 

เมนูพเิศษ ! เป็ดลุยไฟ 1 ตัว  
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13.00 น.  ใกลก้นันั้น แวะชม วัดพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) อายกุว่า 400 ปี เป็นพระประธาน ก่ออิฐถือปูนยาวกว่า 
43 เมตร ความสูงจากเศียรถึงฐานบรรทมยาว 15 
เมตร จัดเป็นพระนอนท่ีใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศไทย ในอุโบสถวดัพระพุทธไสยาสน์ มี
อ งค์พ ระนอน เป็ น องค์ป ระธ าน  เป็ นพ ระ
ประจ าวนัเกิดของผูท่ี้เกิดในวนัองัคาร ซ่ึงภายใน
องค์พระนอน ประกอบด้วยห้องถ ้ าจ านวน 11 
ห้อง นอกจากน้ียงัพบพระพุทธรูปองค์เล็กเป็น
จ านวนมากภายในถ ้า แต่ตอนน้ีทางวดัไดปิ้ดทางเขา้ไว ้ไม่อนุญาติให้ผูใ้ดเขา้ไป เน่ืองจากขา้งในไม่มีอากาศ
ให้หายใจเพียงพอ และอีกหน่ึงจุดเด่นของพระนอนท่ีน่ี ท่ีไม่เหมือนท่ีอ่ืน คือ ท่ีเศียรขององค์พระนอน มี
หมอนบรรทมรูปดอกบวัรองพระเศียรอยู ่2 กอ้น 

13.30 น.  น าท่านชม วัดมหาธาตุวรวิหาร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 นาที) เป็นวดัท่ีมี

ความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี มีโบราณสถานท่ี

ส าคญั คือ พระปรางค ์5 ยอด สีขาว  มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

ภายในพระวิหารหลวงมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีดงาม และเป็นท่ีประดิษฐาน

พระพุทธรุปส าคญั คือ หลวงพ่อศกัด์ิสิทธ์ิ วดัมหาธาตุ เม่ือเขา้มาภายในวดั

จะพบกบั พระวิหาร 

14.00น.  เดินทางถึง วัดก าแพงแลง ปราสาทแบบขอม เป็นเทวสถานของสมยับายน ประกอบดว้ยหมู่ปราสาทหรือ

ปรางค ์5 หลงั สร้างดว้ยศิลาแลง ตั้งอยู่ติดกนัมีซุ้มประตูท่ีเรียกวา่ โดปุระ ทั้ง 2 ดา้นโดยมีปรางคป์ระธานอยู่

ตรงกลาง ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ บนผนังศิลามีร่องรอยงานปูนป้ันให้เห็น เป็นฝีมือของช่างพื้นเมืองในโบราณ 

ก าแพงชั้นนอกจะเห็นการสร้างหินศิลาแลงยกขึ้นวางซอ้นๆ กนั เป็นท่ีมาของช่ือวดันัน่เอง 
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14.30 น. แวะคาเฟ่ห้องสมุดสไตล์ลอฟต์ท่ี ร้านคัดสรร บรรยากาศร้านดูทันสมยั ถ่ายกับมุมหนังสือก็ดูเก๋ไปอีกแบบ 
พเิศษ ! แถมฟรี เมนูขึ้นช่ือของร้าน “ปังเยน็จั้มบ๊ะ” เลือกได ้4 รสชาติ ชาเย็นจั้มบ๊ะ, นมเย็นจั้มบ๊ะ, ชานมจั้มบ๊ะ, โกโก้จั้มบ๊ะ 

 

 

 

   

 

 

 

เม่ือถึงเวลาอนัสมควร แวะซ้ือของฝาก บ้านขนมนันทวรรณ ก่อนเดินทางกลบั กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

18.00 น.  ถึง กรุงเทพมหานคร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

ขอบคุณท่ีให้เกยีรติมัชรูมฯได้ดูแลคนพเิศษเช่นคุณค่ะ 
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อตัราค่าบริการ  

อิม่บุญ สักการะ ไหว้พระ 5 วดั จังหวดัเพชรบุรี 

จ านวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน/บาท 

4 – 5 ท่าน 1,690 

6 – 7 ท่าน 1,490 

8 - 9 ท่าน 1,290 

**เด็กคิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่ 
**เด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ไม่มีค่าบริการ 

อตัราค่าบริการรวม  
✓ รถตู ้VIP พร้อมคนขบั น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ (บริการรับ - ส่ง จากกรุงเทพฯ ในบริเวณท่ีก าหนด) (กรณีท่านไม่ใช้รถ

ตู้ หักค่าบริการออก 2,300 บาท/คัน) 
✓ อาหารทุกม้ือ ตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่ารถน าเท่ียว และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
✓ เจลลา้งมือ หนา้กากอนามยั 
✓ ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ประกนัสูญเสียชีวิต 1,000,000 บาท ประกนัอุบติัเหตุ 500,000 ทั้งน้ีเง่ือนไขเป็นไป

ตามกรรมธรรม ์
✓ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ Vat 7 %  

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุ

ในรายการ 
× มคัคุเทศกน์ าเท่ียว 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 
× Booking ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง 
× กรุณาช าระเป็นจ านวนเต็มของค่าทัวร์หลงัจากที่ทราบว่าพเีรียดที่ท่านต้องการว่างภายใน 2 วัน 
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    กรณียกเลกิการเดินทาง 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีท่ีมี

ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงแล้ว 

• ยกเลกิการเดินทางภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยึดเงิน 50 % ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

• ยกเลกิการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยึดเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
 

หมายเหตุ 

• การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 4 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู)้ 

• รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ , เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง

ประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

• หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการท่ี

ขาดหายไปมาทดแทนได ้

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 

• ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภยัจากธรรมชาติ 

ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 

• เรามีมาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 อยา่งดีเยีย่ม 

• ผูเ้ดินทางและพนกังานขบัรถควรใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

• ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 

• มีการฉีดพ่นท าความสะอาดฆ่าเช้ือบนรถโดยสาร 
  



MUSHROOM 012 
                            จันทร์-ศุกร์ 9.00-19.00 | เสาร-์อาทิตย์ 09.00-18.00  02 105 6255 

 

 
                 e-Commerce No. 0105557025943 

                                  ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/09294            สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 03593  
 

589/124 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้นที่ 22 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มชัรูมทราเวล จำกัด 

 

ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 
เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 
เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ   
จองทวัรต์ดิตอ่ แผนกทวัรบ์รษิทั มชัรมูทราเวล จำกดั 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

02 105 6234 

tour@mushroomtravel.com 

www.mushroomtravel.com 

@mushroomtravel สอบถาม/จอง ทาง Line 
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