
 

“สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟสุดหรู SRT PRESTIGE เที่ยวเพชรบุรี” 

วันเดียวกเ็ที่ยวได้...จาก “สถานีรถไฟธนบุรี” สถานีตน้ทางแห่งแรกของรถไฟสายใต้ 

สู่ปลายทาง “สถานีรถไฟเพชรบรุี”  

 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทางโดย: รถไฟเพรสทีจปรับอากาศ (โบกีเ้ฉพาะคณะ) + รถตู้ปรับอากาศ 

เดินทาง  

 

 

Trip Highlight 

 สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟหรู SRT Prestige ขบวนชุดเกียรติยศรถไฟไทย (โบกี้
เฉพาะคณะ)  
 ชมอุทยานพระนครคีรี สัญลักษณ์ประจ าเมืองเพชร 
 จิตรกรรมฝาผนังอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ที่วัดใหญสุ่วรรณาราม 
 พิเศษ! เมนูคลายร้อน  “ข้าวแช่ต ารับเมืองเพชรดั้งเดิม” 
 บริการอาหาร 3 มื้อตลอดการเดินทาง 

Prestige Class 6,600. -        
บาท/ท่าน 

Premier Class 
บาท/ท่าน 



 

 



 

 



 

โปรแกรมการเดินทาง 
สถานีรถไฟธนบุรี – สถานีรถไฟเพชรบุรี – อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี – พระราชวังบ้านปืน –  

วัดใหญ่สุวรรณาราม – กรุงเทพฯ  

06.30 น. คณะพร้อมกันที่ สถานีรถไฟธนบุรี เจ้าหน้าที่บริษัท บายนาว จ ากัด คอยให้ต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกในการเช็คอิน พร้อมแจกชุดเพื่อสุขอนามัยของท่าน Travel Safety Kit ไว้ส าหรับท่านละ 1 ชุด  
หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยหรือถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

  

 

 

 

 สถานีรถไฟธนบุรี หรือ เดิมเรียกว่า สถานีรถไฟบางกอกน้อย ตั้งอยู่บนถนนรถไฟ แขวงศริราช เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ บริเวณตลาดรถไฟ (แห่งใหม่) มีความส าคัญในฐานะเคยเป็นสถานีต้นทางแห่ง
แรกของรถไฟสายใต้ และสายตะวันตก สถานีรถไฟบางกอกน้อย เปิดเมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2446 โดย
มีสถานีต้นทางอยู่สถานีรถไฟบางกอกน้อย ปลายทางไปที่สถานีรถไฟเพชรบุรี 

 และสถานีรถไฟธนบุรี ยังเป็นสถานที่อ้างอิงถึงในวรรณกรรมเรื่อง “คู่กรรม” ประพันธ์โดยทมยันตี ที่
เป็นฉากจบและสถานที่เสียชีวิตของโกโบริ พระเอกในเร่ือง 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ขบวนรถไฟที่ยกระดบัเดินทางแบบใหม่กับรถพิเศษคือ รถไฟ SRT Prestige รถไฟระดบัเฟิร์สคลาส (ไม่เปิดให้บริการ
ทั่วไป) มีลักษณะต่างจากรถไฟทั่วไป คือ ขบวนรถนี้ดัดแปลงมาจากรถโดยสารปรับอากาศเจอาร์-เวสที่ญี่ปุน่มอบให้ไทย 
ปรับแต่งเปน็ชุดขบวนรถพิเศษเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว ประชมุสัมมนาย่อย ไปทุกจุดหมายปลายทางทั่วประเทศ SRT 
Prestige เป็นรถโดยสารชุดใหมส่ีน ้าเงนิคาดทอง ภายในตกแต่งด้วยวัสดุไม้และไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเหลืองทอง ท าให้ทั้ง
ขบวนรถมีความแวววาวของสีทอง เบาะทีน่ั่งท าจากวัสดุที่ให้ความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง” 



 

พิเศษเพรสทีจ กรุงเทพฯ – เพชรบุรี (ที่นัง่ปรับอากาศแอร์ทุกที่นั่ง) 
หมายเหตุ: ที่นั่งให้บริการแบบจองก่อนมีสิทธิ์เลือกที่นั่งก่อน 

07.30 น. ล้อหมุนออกจาก สถานีรถไฟธนบุรี มุ่งตรงสู่สถานีรถไฟเพชรบรุ ีด้วย รถไฟ SRT Prestige แบบที่นั่ง 
Prestige Class และ Premier Class ต่อพ่วงกับขบวนรถธรรมดา สถานปีลายทางหลังสวน (ที่นั่ง
ปรับอากาศแอร์ทุกที่นั่ง)  สัมผสัประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟอิสระให้ท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัย (ใช้เวลาในเดินทางประมาณ 4 ชม.) พร้อมบริการอาหารเช้าให้ท่าน 

 
08.30 น. บริการอาหารเช้าบนรถไฟ:  

 ขนมจีบแป็ะเซียะ แป้งนุ่ม เสิร์ฟพร้อม 
 ซาลาเปาโบราณ"กู่หลงเปา" ไส้หมูไข่เค็ม และ ไส้ถั่วหวาน
งา 

 ข้าวหมูแดง หรือ ข้าวหน้าเป็ด  พร้อมบริการเครื่องดื่ม ชา 
กาแฟ น ้าดื่ม และน ้าผลไม้ 

 ระหว่างทาง อิสระตามอัธยาศัยทัศนาทิวทัศน์สองขา้งทาง และนี่
คือเสน่ห์ของการนั่งรถไฟในระดบั See Level สังสรรค์กับเพื่อน
ร่วมทาง ครอบครัว หรือคนรักของท่านตามอัธยาศัย 

11.20 น.  ถึง สถานีรถไฟเพชรบุรี ตั ้งอยู ่ที่อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
จากนั ้นบริการน าท่านเที ่ยวภายในเมืองเพชรบุรีด้วย รถตู้ปรับ
อากาศ ตลอดทั้งวัน 

11.45 น.   สถานที่ท่องเที่ยวแรก เราพาทุกท่านแวะเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือ เขาวัง ที่เรา
คุ้นเคยกัน เขาวังเป็นโบราณสถานและสัญลักษณ์ที่ส าคัญประจ าจังหวัดเพชรบุรี  มีเจดีย์ วัดสีขาว กลุ่ม
อาคารที่สวยงามตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 92 เมตร รอต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาให้
แวะเข้ามาท่องเที่ยว มีประวัติว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ค้นพบ
พื้นที่บริเวณยอดเขาดังกล่าว พระองค์ทรงโปรดปรานเป็นอย่างมาก จึงมีรับสั่งให้สร้างพระราชวังรองรับ
การเสด็จแปรพระราชฐานมีทั้งพระราชวัง เจดีย์ วัด โดยกระจัดกระจายกันไปตามพื้นที่ต่างๆบนยอดเขา 
ซึ่งระหว่างทางเดินจะมีการปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงา เย็นสบายตลอดเส้นทางการขึ้นชม ด้านบนจะมีรถราง
ไฟฟ้าที่มีคอยบริการทุกท่าน กลุ่มอาคารดังกล่าวนี้ เป็นงานสถาปัตยกรรมของตะวันตกแบบนีโอคลาสิก
ผสมผสานกับจีน ที่บริเวณไหล่เขาด้านทิศตะวันออก จะมี วัดมหาสมณาราม รัชกาลที่4 พระองค์ท่าน
เคยใช้วัดแห่งนี้เป็นที่ประทับ คร้ังทรงผนวช ที่ยอดเขาด้านทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของ วัดพระแก้ว หรือ 
วัดพระแก้วน้อย - เจดีย์แดง ปรางค์จัตุรมุข ทาสีแดงทั้งองค์ - โบสถ์ มีสัดส่วนงดงาม และมีหน้าบันได
เป็นลวดลายปูนปั้น รูปตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งเป็นตราประจ ารัชกาล พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ 



 

จัดเป็นงานปูนปั้นที่มีชื่อเสียงชิ้นหนึ่งของเมืองเพชรบุรี - พระสุทธเสลเจดีย์ เป็นเจดีย์หินอ่อน สีเทาอม
เขียว ที่มีประวัติการสร้างอันน่าทึ่ง คือ เมื่อสลักหินอ่อนเป็นชิ้น และประกอบที่เกาะสีชังเสร็จแล้ว ได้รื้อ
น าลงเรือมาประกอบใหม่บนเขาแห่งนี้ ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังพระนครคีรี 
เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ประทับ อันได้แก่ - พระที่นั่งสันถาคารสถาน เป็นหมู่พระที่นั่งขนาดใหญ่ 
ส าหรับต้อนรับแขกเมืองที่มาพักบนพระนครคีรี มีห้องรับ แขกอยู่ตรงกลาง สองข้างเป็นห้องนอน มีมุข
หน้ายื่น - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ปัจจุบัน เป็นพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ และพระที่นั่ง
ปราโมทย์มไหสวรรย์พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดภายในจัดเป็นพิพิธภัณฑ์
แสดงเครื่องราชูปโภค เช่น พระแท่นบรรทม พระฉาย (กระจกเงา) บานใหญ่ เครื่องมุก เครื่องถ้วยชาม 
ตุ๊กตาโลหะฝีมือช่างยุโรป เป็นต้น พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ เป็นที่ประดิษฐานพระแท่นบรรทมใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว – พระที่นั่ง
เวชยันต์วิเชียรปราสาท เป็นปราสาทยอดปรางค์ขนาดย่อม สร้างตามคติที่ว่า การสร้างพระราชวังใหญ่ 
จะต้องมีปราสาท ภายในประดิษฐาน พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลอง
พระองค์แบบที่เคยทรงในการเสด็จออกรับทูตานุฑูต - พระที่นั่งราชธรรมสภา สร้างด้วยศิลปะแบบผสม
ระหว่างไทย จีน และตะวันตก กล่าวคือ มีรูปทรงอาคารคล้าย เก๋งจีน แต่ตกแต่งตามแบบไทยและ 
ตะวันตก - หอชัชวาลเวียงชัย เป็นหอทรงกลมสูงสองชั้น หลังคาโค้งกรุกระจกสร้างขึ้นเป็นที่ศึกษาและ
สังเกตการณ์ ทาง ดาราศาสตรร์วมทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองพชรบุรีได้อย่างน่าประทับใจ 

   

 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านป้าหยัน เพชรบุรี เป็นร้านอาหารไทยตกแต่งร้านสวยหรูนา่นั่ง
ประดับประดาไปด้วยไฟระยิบระยับ ที่มาของชื่อร้านหมายถึง ป้าคนหนึง่ซึ่งขยันท าอาหารให้ทกุคนได้
ทานจงึกลายมาเป็นรา้นป้าหยันจนทุกวันนี้ ร้านแห่งนี้เร่ิมต้นจากความชอบท าอาหารของเจ้าของร้าน 
ภายนอกร้านมีธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นและสวนผัก ส่วนภายในร้านตกแต่งสไตล์ทรอปิคอล ประดับด้วย
ดอกไม้สดพร้อมเฟอร์นิเจอร์งดงาม  

 

 

 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 

14.15 น. หลังจากอิ่มหน าส าราญในมื้อกลางวันกันแล้ว น าท่านเที่ยวชม พระรามราชนิเวศน์ หรือที่คุ้นชื่อกันคือ 
พระราชวังบ้านปืน เป็นพระราชวังส าหรับการพักค้างแรมช่วงหน้าฝนของพระมหากษัตริย์ เมื่อมีการการ
เสด็จพระราชด าเนินไปจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ถูกสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เป็นพระราชวังที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจากตะวันตกแบบบาโรค และ
ผสมผสานด้วยการตกแต่งแบบอาร์ต นูโว ที่ช่วงนั้นก าลังได้รับความนิยมในหลายประเทศ มีจุดเด่นที่
มองเห็นได้อย่างชัดเจนคือ หน้าต่างทุกบาน และเพดาน จะสูงกว่าอาคารปกติท าให้มองดูแล้วรู้สึกยิ่งใหญ่ 
ตระการตา และโอ่อ่า เน้นความทันสมัยไม่เน้นลวดลายปูนปั้น พื้นที่รอบๆจะมีสวนหย่อมและลานน ้าพุ
เป็นการตกแต่งที่สวยงาม ราวกับพระราชวังในต่างประเทศ เมื่อเราเข้ามาด้านในจะพบเลยว่าสวยงามไม่
แพ้ด้านนอก สามารถเดินชมตามห้องที่จัดแสดงไว้ได้ทั้งชั้นล่างและชัน้บน ชั้นล่างจะประกอบไปด้วย ห้อง
รอเฝ้า ห้องเสวย ท้องพระโรงกลาง ห้องเคร่ือง บันไดขั้นชั้น 2 เองก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจ เพราะเป็นบันได
เวียนคู่เข้าหากันเป็นรูปดอกจิกตามสไตล์บาโรค แต่ละห้องจะให้ความรู้สึกและอารมณ์ที่ต่างกัน จากการ
ใช้โทนสีตกแต่งและวัสุที่ใช้ ห้องเสวย จะเป็นโทนสีเหลือง มีเหล็กดัดและศิลปะแบบอาร์ต นูโว ห้องทรง
พระอักษรมีตู้แบบฝังกับผนัง หน้าต่างเป็นกระจกสแตนกลาสที่สวยงาม รวมถึงห้องบรรทมของพระราชินี
ที่ปูพื้นด้วยไม้ ฝาผนังเป็นครึ่งไม้ครึ่งปูน ถูกตกแต่งด้วยรูปในไม้เป็นรูปเรขาคณิต ที่ใกล้ๆกันห้องบรรทม
ของพระราชธิดาและพระราชโอรสก็ตกแต่งในแบบใกล้เคียงกัน อีกจุดที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือ ด้านนอก
พระราชวัง จะมีปืนใหญ่หล่อด้วยส าริดตั้งอยู่ ทั้ง 4 ทิศรอบบ้าน โดยปืนใหญ่แต่ละด้านก็จะมีชื่อเรียกอีก
ด้วยคือ รามสูรคว่างขวาน, ยมบาลจับสัตว์, ลอยชายเข้าวังและ ก าลังเพชรหึง และลานหน้าวังเองก็มี
อนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่เราสามารถมากราบไหว้ระหว่าง
เยี่ยมชมอีกด้วย  

 

 

 

 

 

15.00 น. น าท่านไหว้พระขอพรกันที่ วัดใหญ่สุวรรณาราม หรือที่คนเพชรบุรีเรียกกันว่า วัดใหญ่ พระอารามหลวง
ชั้นตรีชนิดวรวิหาร เดิมใช้ชื่อว่าวัดน้อยปักษ์ใต้ จากหลักฐานต่างๆที่พบภายในวัดท าให้มีการค านวนไว้ว่า
ที่วัดนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา นอกจากนี้วัดใหญ่ยังเป็นรวบรวมช่างที่มีฝีมือดีของเมืองเพชรบุรีไว้
มากมาย พระอุโบสถของวัดมีระเบียงคดรอบและก่ออิฐถือปูนฐานปัทม์ เป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรม
แบบในสมัยอยุธยา ฝาผนังของอุโบสถมีภาพงานเขียนเทพชุมนุม เรียงรายกัน 5 มีความงดงามและ
ทรงคุณค่าทางศิลปะอย่างมาก มีชั้นพระพรหม ยักษ์ ครุฑ ฤาษี และเทวดา ไม่ซ ้าแบบกัน คั่นกลางองค์



 

เทพด้วยลายดอกไม้ พบว่ามีอายุร่วมกว่า 400 ปี เสาและเพดานถูกตกแต่งด้วยลายทองบนพื้นแดง
อย่างวิจิตรงดงาม อาคารศาลาการเปรียญของวัดก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจ เป็นอาคารบ้านเรือนไทย สร้าง
จากไม้ฝาปะกน มุงด้วยกระเบื้องกาบู บานประดับช่อฟ้าใบระกา ติดกระจกสี เป็นศาลาขนาดใหญ่ มีเสา
แปดเหลี่ยมที่เขียนลายรดน ้าเหมือนกันเป็นคู่ๆ ทุกคู่ลายไม่ซ ้ากัน ส่วนภายนอกเดิมฝาผนังเขียนเป็นลาย
ทองทั้งหลัง และยังมีคันทวยหน้าตั๊กแตนสวยงามมาก พร้อมกระจังพรึงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันจะ
เห็นผนังด้านนอกกลายเป็นสีแดง เนื่องจากมีการบูรณะผิดพลาดประตูของศาลาการเปรียญ บานประตู
ประวัติศาสตร์ มีความงดงามและมีชื่อเสียงอย่างมาก ก็คือบานประตูกลางซึ่งอยู่ด้านหน้าของศาลาการ
เปรียญทางทิศตะวันออก ท าด้วยไม้สัก จ าหลักลวดลายกระหนกก้านขด 2 ชั้น ปิดทองประดับกระจก 
กรอบเช็ดหน้าบานประตูท าไว้สวยงาม ตอนบนของบานประตูด้านมีรอยแตก เล่ากันว่าเคยถูกพม่าฟัน 
แต่นักวิชาการให้ความเห็นว่า น่าจะเป็นการท าลายประตูตั้งแต่ครั้งรื้อต าหนักถวายสมเด็จพระสังฆราช
ห้ามพลาดกับการกราบไหว้ขอพรจากพระคันธารราษฎร์  พระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาล
ที่ 5 ทรงอัญเชิญมา ประดิษฐานในโบสถ์แห่งนี้ และมีรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชแตงโมประดิษฐาน
อยู่หน้าพระประธาน  ด้านหลังพระประธาน เป็นพระพุทธรูปที่มีนิ้วพระบาท ๖ นิ้ว เรียกกันว่า “พระหก
นิ้ว” นับเป็นเรื่องแปลกที่เล่าสืบกันมาว่าพระพุทธรูปองค์นี้ช่างตั้งใจที่จะ  สร้างให้มี ๖ นิ้ว (มองเห็น
เฉพาะพระบาทขวา ส่วนพระบาทซ้ายเป็นท่าขัดสมาธิอยู่ใต้พระชานุ) อันเนื่องมาจากพระพุทธรูปในวัด
เขายี่สาร มีนิ้วพระบาทรวมกันได้ ๙ นิ้ว เมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปที่วัดใหญ่สุวรรณาราม ช่างจึงได้สร้าง
ให้มีนิ้วพระบาทเกินมา ๑ นิ้ว ต านานเรื่องนี้ไม่มีข้อพิสูจน์ แต่ถ้าเกิดจากความบังเอิญนับว่าเป็นความ
บังเอิญที่ประจวบเหมาะกันมากเพราะวัดเขายี่สารอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งอยู่ติดกับจังหวัด
เพชรบุร ีทั้ง ๒ วัดห่างกันประมาณ ๒๘.๕ กิโลเมตร โดยมีอ าเภอบ้านแหลมคั่นอยู่  

 

 

 

 

 
 

15.40 น. น าท่านเดินทางไป สถานีรถไฟเพชรบุรี เพื่อขึ้นรถไฟเดินทางกลับกรุงเทพ 

15.54 น. ขบวนรถไฟออกเดินทางจากสถานรีถไฟเพชรบุรี สู่ กรุงเทพฯ ด้วย รถไฟ SRT Prestige สัมผสั

ประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 



 

17.30 น.   บริการอาหารเย็นบนรถไฟ:  

 พิเศษ! เมนูคลายร้อน  “ข้าวแช่ต ารับเมืองเพชรดั้งเดิม” 
 ข้าวแกงกระทง ป้าน้อย อาหาร Signature Dish พร้อม
บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ น ้าดื่ม และน ้าผลไม ้

20.20 น. เดินทางถึง สถานีกรงุเทพฯ (หวัล าโพง) โดยสวัสดิภาพ พร้อม

ความประทบัใจ 

__________จบรายการ__________ 

หมายเหตุ: รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะ

ค านึงถึงประโยชน์ของทา่นเปน็ส าคัญ เงื่อนไขเปน็ไปตามที่บรษิัท

ก าหนด 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

อัตราค่าบริการ 

          แผนผังที่นัง่รถไฟ SRT Prestige แบบ Prestige Class 
 

 
                 

                          อัตราค่าบริการ 

 
 

แผนผังที่นั่งรถไฟ SRT Prestige แบบ Premier Class 

 

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่หรือเด็ก ราคาต่อท่าน / บาท 

ที่นั่ง Prestige Class (รถครัวเย็น) หมายเลข 21-45 6,600. - 

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่หรือเด็ก ราคาต่อท่าน / บาท 

ที่นั่ง Premier Class (รถครัวร้อน) หมายเลข 1-20 6,900. - 



 

อัตราค่าเดินทางนีร้วม 
 รถไฟ SRT Prestige ที่นั่ง Prestige Class & Premier Class ไป-กลับ เส้นทาง สถานีรถไฟธนบุรี - สถานี

รถไฟเพชรบุร ี// สถานีรถไฟเพชรบุรี - สถานีชุมทางบางซื่อ โดยพ่วงหัวรถไฟไปกับขบวนรถไฟธรรมดา สถานี
ปลายทางสถานีหลังสวน ขบวนที่ 255 (ไป) - ขบวนที่ 262 (กลบั)  

 รถตู้ VIP ปรับอากาศ ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุร ีตามรายการ พร้อมคนขับที่ช านาญทางเป็นอย่างดี 
 อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น และ อาหารเช้า + อาหารเย็น บนรถไฟ 
 พิเศษ! เมนูคลายร้อน  ข้าวแช่ต ารับเมืองเพชรดั้งเดิม 
 บริการน ้าดื่มท่านละ 2 ขวด 
 ของสมนาคุณ Hygiene Travel Kit เช่น หนา้กากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์ ฯลฯ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 มัคคุเทศก์ พนักงาน คนขับรถ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าทีท่ี่ค่อยให้บริการท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 

ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 
500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ารถ หรือ ค่าตั๋วเคร่ืองบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดนิทางมาทีจุ่ดนัดพบ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก

การเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) 
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวต่างชาติที่ต้องช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
 ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ส าหรับค่าบริการ 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

• กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 50% หลังจากที่ท าการจองภายใน 48 ชั่วโมง จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ ์

• กรุณาช าระเงินยอดส่วนที่เหลอื ก่อนวันเดินทางอยา่งน้อย 15 วันท าการ 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร:์ 

1. ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจ าไปมัดจ ายานพาหนะทันที 
ดังนั้นจากภาระดงักล่าวทีมงานจึงขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดข้ึนจริงจากผู้จอง 



 

2. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี
ใดๆ 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิน้ 
 

กรุณาส่งข้อมูลของผู้เดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ (ส าคัญมาก) ดงันี้  
1. เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขพาสปอร์ต ของแต่ละทา่น เพื่อท าประกันการเดินทาง 
2. ชื่อ-นามสกลุ (นาย-นาง-น.ส.-ด.ช.-ด.ญ.) เพื่อท าประกันการเดินทาง 
3. วัน เดือน ปีเกิด เพื่อท าประกันการเดินทาง 
4. ข้อจ ากัดเรื่องอาหาร ผู้เดินทางท่านใดไม่กินอาหารอะไร ประเภทไหน 
5. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้สะดวก ของตัวแทนครอบครัว 

 

หมายเหตุ 

• กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 

• กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหนา้ที่แนะน า ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

• บริษัทสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากมีผู้ร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที่บริษัทก าหนดรายการและราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ 
จะค านงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญทีส่ดุ 

• บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

• เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


