
PTT Debenture Club ชวนท่่านเลีียบเลีาะอ่่าวไท่ย 
เรียีนรี้�คุณุคุา่วฒันธรีรีมแลีะวถิีที่�อ่งถีิ�นท่ี�สะท่�อ่นคุวามคุดิ 
สรี�างสรีรีค์ุด�านอ่าหารีขอ่งชุมชนตัั้�งแตั้่อ่ดีตั้จนถึีง
ปััจจุบัน เยือ่นเมือ่ง "เพชรีบุรีี" หรืีอ่ "พริีบพรีี" เมือ่ง
ปัรีะวัตั้ิศาสตั้รี์ท่ี�ถี้กเปัรีียบให�เปั็น "อ่ยุธยาท่ี�ยังมีชีวิตั้" 
ด�วยเพรีาะมีวัดวาอ่ารีามในสมัยอ่ยุธยาอ่ย้่มาก ซึ่ึ�งมี
คุวามงดงามท่ั�งสถีาปััตั้ยกรีรีม จิตั้รีกรีรีมฝาผนัง แลีะ
ลีวดลีายปัน้ปัั� นสกุลีช่างเมอื่งเพชรี ตั้ลีอ่ดจนวฒันธรีรีม 
การีท่ำาอ่าหารีแลีะขนมหวานท่ี�ขึ�นชื�อ่ขอ่งเมือ่งเพชรีบุรีี 
นอ่กจากนั�นยังสัมผัสเสน่ห์ขอ่ง "ปัรีะจวบคุีรีีขันธ์" 
ชมคุวามอั่ศจรีรีย์ขอ่งชีวิตั้สัตั้ว์ปั่ า ณ "อุ่ท่ยาน 
แห่งชาติั้กุยบุรีี" ผืนป่ัาท่ี�อุ่ดมสมบ้รีณ์ด�วยฝ้งกรีะทิ่ง 
แลีะช�าง อ่ีกท่ั�งยังได�รี่วมกิจกรีรีมกับเชฟชุมชนท่ี�นำา
ขอ่งดี จ.ปัรีะจวบคุีรีีขันธ์มาปัรีะกอ่บอ่าหารี สรี�างสรีรีคุ์
มื�อ่อ่รี่อ่ยให�ท่่านได�ลีิ�มลีอ่ง เปั็นการีตั้่อ่ยอ่ดตั้�นทุ่นท่าง
วัฒนธรีรีมท่ี�เตั้็มไปัด�วยกิจกรีรีมท่ี�สนุกแลีะได�คุวามรี้�

DAY 1
28 พฤศจิกายน 2565
กรีุงเท่พฯ-เพชรีบุรีี-วัดใหญ่่สุวรีรีณารีาม-
วัดเกาะแก�วสุท่ธารีาม-กลีุ่มศิลีปัะปั้นปัั� น-
อุ่ท่ยานแห่งชาตั้ิกุยบุรีี                       
06.00 น.

07.00 น.

09.00 น.

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

พบ่กัันที่่� โรงแรมรอยััลปร๊�นเซส หลานหลวง 
เจ้้าหน้าที่่�สุุขนิยมที่ัวร์์พร์้อมต้้อนร์ับ่และอำนวย
ความสุะดวกั บ่ร์ิกัาร์ม้�อเช่้าที่่�ห้องอาหาร์โร์งแร์ม

ออกัเดินที่างสุ่่ จ.เพชรบุุร ี(ใช่้เวลาเดินที่าง 2 ช่ั�วโมง)

นำช่ม วัดใหญ่่สุวรรณาราม พร์ะอาร์ามหลวงช่ั�นต้ร์่
ช่นิดวร์วิหาร์ เดิมช่้�อว่า วัดน้อยปัักัษ์์ใต้้ เปั็นวัดเกั่าแกั่
และสุำคัญที่่�สุร์้างข้�นในสุมัยกัร์ุงศร์่อยุธยา เปั็นแหล่ง
ร์วมฝีีม้องานช่่างที่่�ปัร์าณี่ต้อ่อนช่้อยและงดงาม

ของเพช่ร์บุ่ร์่ไว้มากัมาย โดยเฉพาะภาพจ้ิต้ร์กัร์ร์ม
ฝีาผนังในโบ่สุถ์์เปั็นภาพเที่พชุ่มนุมศิลปัะอยุธยา
ฝีีม้อช่่างเม้องเพช่ร์ ช่มความงดงามของ 
ศาลากัาร์เปัร์่ยญไม้สุักั ซึ่้�งภายในถ์้อเปั็นแหล่งร์วม
งานศิลปั์และคต้ินิยมสุมัยอยุธยา ช่ม วัดเกาะแก้ว
สทุธาราม หร์อ้ วดัเกาะ สุร้์างข้�นในสุมยักัร์งุศร์อ่ยุธยา
ต้อนปัลาย ซึ่้�งวัดแห่งน่�เต้็มไปัด้วยเร์้�องร์าวที่าง
พุที่ธศิลปั์ โบ่ร์าณีที่่�หาช่มได้ยากั ช่มความงามของภาพ
จ้ิต้ร์กัร์ร์มฝีาผนังเข่ยนด้วยสุ่ฝีุ�นผสุมกัาว ม่อักัษ์ร์จ้าร์้กั
ร์ะบุ่ พ.ศ. 2277 บ่อกัปัีที่่�เข่ยนภาพจ้ิต้ร์กัร์ร์มน่� 
ซึ่้�งต้ร์งกัับ่สุมัยสุมเด็จ้พร์ะเจ้้าอย่่หัวบ่ร์มโกัศ

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์กัลางวันที่่�ร์้านพวงเพช่ร์ 
ร์้านเกั่าแกั่ของช่าวเพช่ร์บุ่ร์่ ลองล๊�มช๊มรส 
“ปลาดุกทะเลผััดฉ่่า” อาหารท้องถิ่๊�นที�ต้้องช๊ม

ร่วมก๊จกรรม workshop รักษ์์ ป้�น ศิ๊ลป์ 
งานปูนป้�นเมืองเพชรบุุรี หน้�งในงานช่่างสุิบ่หม่่ 
ที่่�เปั็นมร์ดกัแห่งภ่มิปััญญาสุ้บ่ที่อดมาต้ั�งแต้่อด่ต้
จ้วบ่จ้นปััจ้จุ้บ่ัน เร์่ยนร์่้ลงม้อปัั�นลายปัร์ะจ้ำยาม 
ลายไที่ยพ้�นฐาน ต้ลอดจ้นเร์่ยนร์่้ปัร์ะวัต้ิความเปั็นมา
ของปั่นปัั�นเม้องเพช่ร์บุ่ร์่กัับ่กลุ่มศิ๊ลปะปูนป้�น 
บุ้านอาจารยั์ทองร่วง เอมโอษ์ฐ ศิลปัินแห่งช่าต้ิ
สุาขาที่ศันศลิป์ั (ปัร์ะณีต่้ศิลป์ั-ศลิปัะปัน่ปัั�น พ.ศ. 2554) 
และคร์่ศิลปั์ของแผ่นดิน พ.ศ. 2553 ลองล๊�มช๊มรส 
“ลอดช่องน�ำต้าลข้้น” น�ำเชื�อมเคี่ี�ยัวจากต้าลโต้นด
เมืองเพชรแท้ จ้ากันั�นออกัเดินที่างสุ่่ อำเภอกุยับุุรี 
จ.ประจวบุคี่ีรีข้ันธ ์(ใช่้เวลาเดินที่าง 1.30 ช่ม.)
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INBOUND TRIPUPCOMING 28-30 พฤศจิิกายน 2565
สถานที่่� : เพชรีบุรีี-ปัรีะจวบคุีรีีขันธ์

CREATIVE CULTURE
Gastronomy 

วัดัใหญ่สุุ่วัรรณาราม 

วััดเกาะแก้วัสุุทธาราม

&
“เพชรบุุรี-กุุยบุุรี”
เสุน่่ห์เมืองสุร้างสุรรค์์ แดน่สุวัรรค์์อาหาร
และวััฒน่ธรรมท้องถิ่่�น่ 

นำช่มความอุดมสุมบ่่ร์ณี์ของผ้นปั�าต้ะวันต้กัของ 
อุทยัานแห่งชาต้๊กุยับุุรี ต้ามพร์ะร์าช่ดำร์ัสุของ
ร์ัช่กัาลที่่� 9 ที่่�ว่า “ช่้างปั�าควร์อย่่ในปั�า เพ่ยงแต้่ต้้อง
ที่ำให้ปั�านั�นม่อาหาร์เพ่ยงพอ” ที่่�น่�เต้็มไปัด้วยสุัต้ว์ปั�า
นานาช่นิด ที่ั�งช่้างปั�า กัร์ะที่ิง วัวแดง หมาใน 
นกัปั�าหายากั และอ้�น ๆ อ่กัมากัมาย อ่กัที่ั�งยังม่
กัาร์สุร์้างโปั�งเที่่ยมให้สุัต้ว์ปั�า สุร์้างฝีายช่ะลอน�ำ
หร์้อแปัลงหญ้า เพ้�อเปั็นแหล่งน�ำและแหล่งอาหาร์
ให้กัับ่สุัต้ว์ ที่ำให้กัุยบุ่ร์่ได้ร์ับ่ฉายาว่าเปั็น 
“ซึ่าฟาร์่เม้องไที่ย” ต้่อด้วยก๊จกรรมซาฟารี
ดูสัต้ว์ป่าในผัืนป่ากุยับุุรี ร์ับ่ฟังคำแนะนำและ
เต้ร์่ยมต้ัวช่มสุัต้ว์ปั�า ณี อุที่ยานแห่งช่าต้ิกัุยบุ่ร์่ 
ม่โอกัาสุพบ่เจ้อช่้างปั�า จ้ะลงมาอาบ่น�ำ 
กัินน�ำกัันที่่�บ่่อต้่าง ๆ ในเขต้หน่วยปั�ายาง 

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์ค�ำ เดินที่างสุ่่ที่่�พักั 
Dhevan Dara Beach Villa Kuiburi **** 
หรือเทียับุเท่า (พัก 2 คี่ืน)

DAY 2
29 พฤศจิกายน 2565
วดัเขาช่อ่งกรีะจก-ชมุชนไรีด่นิไท่ย-วดัอ่า่วน�อ่ย

ช่่วงเช่้า ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์เช่้า ณี ห้องอาหาร์โร์งแร์ม

เดินที่างสุ่่ วัดเข้าช่องกระจก ซึ่้�งเปั็นที่่�ปัร์ะดิษ์ฐาน
พร์ะพุที่ธบ่าที่จ้ำลองและพร์ะบ่ร์มสุาร์่ร์ิกัธาตุ้ 
ซึ่้�งร์ัช่กัาลที่่� 9 เสุด็จ้มาที่ร์งปัร์ะกัอบ่พิธ่บ่ร์ร์จุ้เม้�อ
วันที่่� 12 มิถ์ุนายน พ.ศ. 2501 พร์้อมที่ั�งที่ร์งปัล่กั
ต้้นพร์ะศร์ม่หาโพธิ�ที่่�นำมาจ้ากัพทุี่ธคยา เขาช่่องกัร์ะจ้กั
แห่งน่�ค้อสุัญลักัษ์ณี์ของเม้องปัร์ะจ้วบ่ค่ร์่ขันธ์ 

รักษ์์ ป้ั้� น่ ศิ่ลปั้์ 

วััดเขาช่่องกระจก 



ลีงท่ะเบียน
• ต้ั�งแต้่วันน่�ถ์้งวันที่่� 30 ตุ้ลาคม 2565 
  ปัร์ะกัาศผลผ่้ ได้ร์ับ่สุิที่ธิ�วันที่่� 4 พฤศจ้ิกัายน 2565 
• จ้ำนวนสุิที่ธิ�ผ่้เข้าร์่วมกัิจ้กัร์ร์ม 14 สุิที่ธิ� 
  (ผ่้ถ์้อหุ้นกั่้ ปัต้ที่. และผ่้ต้ิดต้าม 1 คนต้่อ 1 สุิที่ธิ� 
  ร์วม 28 คน)

การีสำารีอ่งท่ี�นั�ง
• ช่ำร์ะเงินเต้็มจ้ำนวน ภายในวันที่่� 13 พฤศจ้ิกัายน 2565

กรีณียกเลีิกการีเดินท่าง
• ภายในวันที่่� 13 พฤศจ้ิกัายน 2565 : ไม่ม่ค่าใช่้จ้่าย
• ต้ั�งแต้่วันที่่� 14 พฤศจ้ิกัายน 2565 : สุงวนสุิที่ธิ� ไม่ค้นเงินใด ๆ
  ที่ั�งสุิ�นเน้�องจ้ากัได้สุำร์องค่าใช้่จ่้ายล่วงหน้าให้ผ่เ้ดนิที่างแล้ว
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UPCOMING INBOUND TRIP

DAY 3
30 พฤศจิกายน 2565
ถีำ�าเขาหลีวง-สวนตั้าลีลีงุถีนอ่ม-กรีงุเท่พฯ

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์เช่้า ณี ห้องอาหาร์โร์งแร์ม

เดินที่างสุ่่ ถิ่�ำเข้าหลวง (ใช่้เวลาเดินที่าง 1.45 ช่ม.) 
ถ์�ำแห่งน่�เคยเปั็นที่่�เสุด็จ้ปัร์ะพาสุมาต้ั�งแต้่สุมัย
ร์ัช่กัาลที่่� 4 ที่ร์งโปัร์ดถ์�ำเขาหลวงน่�มากั 
โดยที่ร์งบ่่ร์ณีะพร์ะพุที่ธร์่ปัเกั่าแกั่ที่่�ม่มาแต้่โบ่ร์าณี
ภายในถ์�ำ และโปัร์ดเกัล้าฯ ให้สุร์้างบ่ันไดหินลงไปั
ในถ์�ำ ภายในถ์�ำแบ่่งพ้�นที่่�โดยธร์ร์มช่าต้ิ 
ม่พร์ะพุที่ธบ่าที่จ้ำลอง ม่หินที่่�เกัิดจ้ากัน�ำหยด
ลงมาเปั็นร์่ปัเหม้อนเต้่า ถ์�ำเขาหลวงม่ช่าวไที่ย 
ช่าวต้่างปัร์ะเที่ศลงมาเที่่�ยวกัันนานนับ่ร์้อยปัีแล้ว 
ม่บ่ันที่้กัของช่าวยุโร์ปัและภาพปัร์ากัฏในงานพิมพ์
ของอังร์่ ม่โอ นักัธร์ร์มช่าต้ิวิที่ยาช่าวฝีร์ั�งเศสุที่่�
เดินที่างมายังไที่ย ลาว กััมพ่ช่าแล้วกัลับ่ไปัต้่พิมพ์
ไว้เม้�อ พ.ศ. 2407

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์กัลางวัน 
Local Chef Thailand ณ คี่รัวต้าลโต้นด 
ลองล๊�มช๊มรส “ยัำใหญ่่” ใส่สารพัด เมนูโบุราณ
ข้องเพชรบุุรี 

มาตั้รีการีปั้อ่งกันแลีะด้แลีผ้�เดินท่าง
ในสถีานการีณ์ โคุวิด-19
• สุงวนสุิที่ธิ�กัาร์เข้าร์่วมกัิจ้กัร์ร์มเฉพาะผ่้ที่่� ได้ร์ับ่กัาร์ฉ่ดวัคซึ่่น
  ป้ัองกันัโควดิ-19 ไม่น้อยกัว่า 2 เขม็ ก่ัอนกัาร์ร่์วมกัจิ้กัร์ร์ม
  ไม่น้อยกัว่า 14 วนั หร์อ้เป็ันไปัต้ามมาต้ร์กัาร์ของภาคร์ฐั
  ในช่่วงกัาร์จ้ดักัจิ้กัร์ร์ม โดยสุ่งหลกััฐานกัาร์ฉ่ดวคัซึ่น่ภายใน
  วนัช่ำร์ะค่าเดนิที่างเท่ี่านั�น 
• ผ่้เดินที่างทีุ่กัคนจ้ะต้้องนำสุ่งผลต้ร์วจ้หาเช่้�อโควิด-19 ด้วย 
  Antigen Test Kit หร์้อต้้องม่ ใบ่ร์ับ่ร์องผลกัาร์ต้ร์วจ้ที่่�ม่ผล
  เปั็นลบ่ไม่เกัิน 24 ช่ั�วโมงกั่อนวันเดินที่างให้กัับ่ ปัต้ที่. กัร์ณี่
  พบ่ผ่้เดินที่างม่ผลเปั็นบ่วกั ขอสุงวนสุิที่ธิ�ยกัเลิกักัาร์เดินที่าง 
  ของผ่้ที่่�ม่ผลเปั็นบ่วกั และจ้ะไม่ม่กัาร์ค้นเงินใด ๆ ที่ั�งสุิ�น
  เน้�องจ้ากัได้สุำร์องค่าใช่้จ้่ายล่วงหน้าให้ผ่้เดินที่างแล้ว
• ปัต้ที่. ขอสุงวนสุิที่ธิ�กัาร์เข้าร์่วมกัิจ้กัร์ร์มของผ่้ที่่�ไม่ผ่าน
  เกัณีฑ์์กัาร์คัดกัร์องโควิด-19 (อ้างอิงกัาร์ต้ร์วจ้คัดกัร์อง
  ต้ามนโยบ่ายของภาคร์ัฐในช่่วงกัาร์จ้ัดกัิจ้กัร์ร์ม) 

นำช่ม “สวนต้าลลุงถิ่นอม” แหล่งเร์่ยนร์่้ภ่มิปััญญา
ต้าลโต้นด หร์้อกัลุ่มอนุร์ักัษ์์และสุ้บ่สุานต้าลโต้นด 
ต้ั�งอย่่ที่่� ต้.ถ์�ำร์งค์ อ.บ่้านลาด จ้.เพช่ร์บุ่ร์่ หน้�งเด่ยว
ของจ้ังหวัดเพช่ร์บุ่ร์่ที่่�ม่กัาร์ปัล่กัเร์่ยงกัันเปั็นแถ์ว 
ภายในพ้�นที่่�กัว่า 10 ไร์่ เปั็นพ้�นที่่�ที่่�มากัไปัด้วยต้้นต้าล 
และวิถ์่กัาร์ที่ำต้าลของช่าวบ่้าน ที่่�นับ่ว่าหาด่ยากั
ในเม้องไที่ย เปั็นชุ่มช่นที่่�โดดเด่นไปัด้วยภ่มิปััญญา
ร่วม workshop สนุกกับุก๊จกรรม 
เคี่ี�ยัวน�ำต้าลสด ๆ และทำข้นมต้าล 
ด้วยัฝีีมือท่านเอง

ได้เวลาสุมควร์เดินที่างกัลับ่สุ่่ กรุงเทพฯ 
(ใช่้เวลาเดินที่าง 2.30 ช่ม.)

ถ์้ง กรุงเทพฯ โรงแรมรอยััลปร๊�นเซส หลานหลวง 
โดยสุวัสุดิภาพ 

อ่ัตั้รีาคุ่าบรีิการี

ผ่้ถ์้อหุ้นกั่้ ปัต้ที่. และผ่้ต้ิดต้าม
(พักัห้องละ 2 คน)

บุ่คคลที่ั�วไปั (พักัห้องละ 2 คน)

พักัเด่�ยว เพิ�มร์าคา

17,900

19,900 

2,500

รีายลีะเอ่ียด คุนลีะ (บาท่)

อ่ัตั้รีาคุ่าบรีิการีรีวม
• ค่าปัร์ะกัันภัยอุบ่ัต้ิเหตุ้ร์ะหว่างกัาร์เดินที่าง ที่่านละ 
  1,000,000 บ่าที่ (เง้�อนไขต้ามกัร์มธร์ร์ม์)
• ค่าภาษ์่หักั ณี ที่่�จ้่าย 3%, ภาษ์่ม่ลค่าเพิ�ม 7% 

อ่ัตั้รีานี�ไม่รีวม
• ค่าใช่้จ้่ายสุ่วนต้ัวนอกัเหน้อจ้ากัที่่�ร์ะบุ่ไว้ ในร์ายกัาร์ 
  เช่่น ค่าอาหาร์และเคร์้�องด้�มที่่�สุั�งเพิ�มเอง ค่าโที่ร์ศัพที่์ 
  ค่าซึ่ักัร์่ด เปั็นต้้น

ช่่วงบ่่าย

18.00 น.ซี่่�โค์รงหมูอบสัุบปั้ะรด

วััดอ่าวัน่้อย

ถิ่ำ�าเขาหลวัง

เปั็นจุ้ดช่มวิวเม้องที่่�ด่ที่่�สุุดอ่กัแห่งหน้�ง มองเห็นไกัล
ถ์้งเขาต้ะนาวศร์่ อ่าวปัร์ะจ้วบ่ฯ เขาต้าม่องล่าย 
เขาล้อมหมวกั ฯลฯ ม่บ่ันได 396 ขั�น ม่ความสุ่ง 
245 เมต้ร์จ้ากัร์ะดับ่น�ำที่ะเล จ้ากันั�นพาช่ม 
ชุมชนไร่ด๊นไทยั เร์่ยนร์่้กัาร์ที่ำไร์่สุับ่ปัะร์ดที่่�ม่มากัถ์้ง 
6 สุายพันธุ์ ม่ร์สุช่าต้ิหอมหวาน workshop 
สนุกสนานกับุการลงมือทำซี� โคี่รงหมูอบุสับุปะรด

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์กัลางวัน 
Local Chef Thailand ณ ชุมชนไร่ด๊นไทยั

เดนิที่างสุ่ ่วดัอ่าวน้อยั นำช่มอุโบ่สุถ์ไม้สุกััที่องที่ั�งหลงั 
ลวดลายไที่ยที่่�วิจ้ิต้ร์บ่ร์ร์จ้งและกัาร์แกัะสุลักัที่่�ละเอ่ยด
ปัร์าณี่ต้ ที่ำให้โบ่สุถ์์ไม้สุักัที่องสุวยงามต้ร์ะกัาร์ต้าเปั็น
อย่างมากั ภายในโบ่สุถ์์ปัร์ะดษิ์ฐานพร์ะพทุี่ธร์ป่ัเพ้�อให้
นกััท่ี่องเที่่�ยวเข้ามากัร์าบ่ไหว้ขอพร์เสุร์มิสุร้์างสุริ์มิงคล 
อ่กัที่ั�งยังม่งานจ้ิต้กัร์ร์มร์อบ่ผนังโบ่สุถ์์ที่่�เกั่�ยวกัับ่
พร์ะพุที่ธศาสุนาที่่�ม่ความสุวยงามน่าปัร์ะที่ับ่ใจ้ 

ก๊จกรรมปล่อยัปู ซ่�งลูกปูสามารถิ่เจร๊ญ่เต้๊บุโต้
ต้่อไปจนเป็นพ่อแม่พันธุ์ ได้ เป็นการคี่ืน
คี่วามอุดมสมบุูรณ์ ให้แก่ธรรมชาต้๊ได้เป็นอยั่างด ี
เดินที่างสุ่่ที่่�พักั Dhevan Dara Beach 
Villa Kuiburi **** หรือเทียับุเท่า

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์ค�ำ ณี ห้องอาหาร์โร์งแร์ม


