กำหนดกำรเดินทำง
จังหวัดเพชรบุรี – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
***********************

เส้ นทำง :

กรุงเทพฯ – เขำวัง - สวิส ชีพ ฟำร์ ม – กิจกรรม Team Building - ไนท์ ปำตี้ – ตลำดเพลิ นวำน
ตลำดน้ำหัวหินสำมพันนำม - ร้ ำนอยู่เย็น หัวหิน บัล โคนี่ - วัดห้ วยมงคล – ซื้ อของฝำก - กรุงเทพฯ

***********************

วันแรกของกำรเดินทำง
06.30

กรุงเทพฯ – เขำวัง - สวิส ชีพ ฟำร์ ม – Team Building - ไนท์ ปำตี้

เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดพบ
เจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษทั เวิล ด์ ไวด์ ฮอลิ เดย์ สฯ คอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกก่ อนออกเดินทำง

07.00

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP สู จ่ งั หวัด เพชรบุรี
อาหารเช้าแบบกล่องและเครื่ องดื่มระหว ่างการเดินทาง

09.30

เดินทางถึง เขำวัง จังหวัดเพชรบุรี โบราณสถานเก ่าแก ่คูเ่ มืองเพชรบุรี อยูบ่ นยอดเขาใหญ่ 3 ยอด
กรมศิลปากรได้ใช้บางส่วนของพระราชวัง บนยอดเขาด้านทิศ ตะวันตกนี้
เป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุตา่ งๆ เชน่ เครื่ องราชูปโภค
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยูห่ ั ว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
รู ปหล่อโลหะสาริ ดและทองเหลืองที่ใช้สาหรับตกแต่งห้องต่างๆ ในพระที่นั่ง เครื่ องกระเบื้อง
ของจีน ญี่ป่ นุ และยุโรป เชิญท่านเก็บภาพบรรยากาศอันประทับใจ

12.00

อาหารกลางวันที่ร้ำนอำหำรเจ๊ กเม้ ง

13.00

หลังอาหารรถโคชนาท่านไปยัง สวิส ชีพ ฟำร์ ม

14.00

เดินทางถึง สวิส ชีพ ฟำร์ ม ฟาร์ มเลี้ยงแกะอีกหนึ่ งเป็ นสถานที่ สาหรับผูท้ ี่รักมุมถ่ายภาพ
สไตล์คนั ทรี วนิ เทจฟาร์ มย้อนยุ คแบบน่ารั กๆ ท่ามกลางฟาร์ มแกะ ทุง่ หญ้า
ภายในมีกจิ กรรมให้รว่ มสนุ กกันอี กหลากหลาย เชน่ ขี่มา้ การให้อาหารแกะ และจุดถ่ายรู ปสวยๆ
เหมาะกับการมาเที่ยวแบบโรแมนติ กอย่างมาก
ภายในมีซมุ้ กิจกรรม แบบงานวัดฝรั่ง ยิงปื น ปาลูกดอก ยิงธนู มีร้านของที่ระลึกจาหน่ายตุ๊ก ตาแกะ
หลากหลายรู ปแบบ เสื้ อยืดที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ที่เกีย่ วกับแกะอีกหลากหลายชนิ ด

15.00

จากนั้นนาท่านไปเช็คอินที่ โรงแรมเดอะ รีเจ้ นท์ ชะอำบีช รีสอร์ ท อยูต่ ิดกับชายหาด
ในชว่ งเย็นร่วม กิจกรรม Team Building เพื่อสร้างความสามัคคีและความร่วมมือในองค์ก ร
หลังจากนั้นแยกย้ายกันไปเล่นน้ าทะเลที่ชายหาด หรื อที่สวิมมิง่ พูลของโรงแรม

19.00

เข้าสู บ่ รรยากาศ ไนท์ ปำตี้ พร้อมอาหารค่าสไตล์บุฟเฟต์ที่โรงแรม
สนุ กสนานเพลิดเพลินกับดนตรี คอมคาราโอเกะ ที่ทุกท่านจะประทับใจ
พักทีโ่ รงแรมเดอะ รีเจ้ นท์ ชะอำบีช รีสอร์ ท ในชะอำ

วันทีส่ องของกำรเดินทำง

ตลำดเพลิ นวำน - ตลำดน้ำหัวหินสำมพันนำม - ร้ ำนอยู่เย็น หัวหิน บัล โคนี่
วัดห้ วยมงคล – ซื้ อของฝำก - กรุงเทพฯ

07.00

อาหารเช้าที่โรงแรม

08.30

ชว่ งเช้านาท่านไปยัง ตลำดเพลิ นวำน ตลาดเก ่าที่สร้างขึ้นมาใหม ่ จาลองให้คล้ายคลึง
กับการอยูใ่ นยุค พ.ศ.2499
ทางเข้ามีไม้และสังกะสี ปิดอยู ด่ า้ นหน้า เมือ่ เดินทางเข้าไปในตลาดเพลินวานจะพบกับตัวอาคาร
ของตลาด เป็ นอาคารไม้ มี 2 ชัน้ ตกแต่งด้วยของเก ่าๆ ทาให้บรรยากาศดูยอ้ นยุค
ภายในตลาดเพลินวานมีการจาหน่ายสิ นค้า หลากหลาย เชน่ เสื้ อผ้า อาหาร เครื่ องดื่ม
และของที่ระลึกต่างๆ

10.00

ต่อจากนั้นนาท่านไปยัง ตลำดน้ำหัวหินสำมพันนำม ในบรรยากาศรัตนโกสิ นทร์ ยอ้ นยุ คสมัย
รัชกาลที่ 6 ตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์หั วหิ นแบบใหม ่ เน้นโทนสี ขาวและแดง คล้ายๆ
สถานี รถไฟหัวหิ น อยูบ่ นเนื้ อที่กว ่า 100 ไร่ มีร้านค้าทั้งหมด 193 ร้าน และเรื อขายสิ นค้า 40 ลา
โอบล้อมไปด้วยขุนเขา และติดแหล่งน้ าธรรมชาติ เชน่ "ลาห้วยสามพันนาม" ทาให้มบี รรยากาศ
เย็นสบาย ร่มรื่ น เป็ นธรรมชาติ ให้ทา่ นเลือกชิม เลือกซื้อสิ นค้า เสื้ อผ้า กระเป๋า ของที่ระลึก
รวมทั้งสิ นค้าแฮนด์เมดอีก ด้วย

12.00

อาหารกลางวันที่ร้ำนอยู่เย็น หัวหิน บัล โคนี่ ริ มทะเล เป็ นร้านที่ดดั แปลงมาจากบ้านไม้ไทยโบราณ
ตกแต่งในสไตล์คลาสสิ ก เคยเป็ นสถานที่ในการถ่ายทาละครหลายเรื่ อง อยูร่ ิ มชายหาดทะเล
สามารถรับลมเย็นได้ตลอด
ร้านแบ่งออกเป็ นสองส่วน คือ ส่วนที่นั่งรับประทานอาหารบริ เวณสนามหญ้า
เรี ยงรายด้วยโต๊ะอาหารและทิวทัศน์ ของท้องทะเลรอบด้าน และส่วนตัวบ้านเก ่าที่มกี ารซ่อ มแซม
และอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี เพื่อรักษาสถาปั ตยกรรมในสมัยก ่อนเอาไว้

13.30

จากนั้นนาท่านสู ่ วัดห้ วยมงคล เป็ นวัดที่ประดิษฐานรู ปเหมือนหลวงพอ่ ทวดองค์ใหญ่ที่สุ ดในโลก
หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สู ง 11.5 เมตร ฐานสู ง 3 ชั้น แต่เดิมใช้ชื่อว ่า "วัดห้วยคต"
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยูห่ ั ว ทรงพระราชทานนามใหม ่จาก "ห้วยคต" เป็ น "ห้วยมงคล"
มากว ่าสี่ สิบปี บริ เวณวัดมีรูปสลักหลวงพอ่ ทวดแกะจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่
ให้ประชาชนสักการะบูชาเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล

14.30

นาท่านแวะซื้ อของฝำก ของจังหวัดเพชรบุรี

16.30

เดินทางกลับสู ก่ รุ งเทพฯ

18.30

ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
********************

