
 
 

 รหัสโปรแกรม : 21114 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท 2 วัน 1 คืน 

ชุมชนบ้านถ้้าเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี 

กลุ่มตลาดองค์กรยอดเยี่ยม อันดับที่ ๒ 

 



ร่มเงาของต้นจามจุรีใหญ่ริมน ้าในชุมชนบ้านป่าที่เงียบสนิท ริมแม่น ้าเพชรบุรีของชุมชนเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติ ต้นไม้ และสายน ้าในอ้าเภอแก่งกระจาน ที่นี่แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจและโฮมสเตย์          

ไว้บริการ มีกิจกรรมการเรียนรู้มากมายผ่านรูปแบบกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ รักษาผืนป่า ปั้นกระสุนเมล็ดพันธ์ โดยมีต้นไม้                    

เป็นศูนย์กลาง ภายใต้จุดเริ่มต้นจากโครงการธนาคารต้นไม้ เป็นตัวเชื่อมโยงในส่วนร่วมดูแลอนุรักษณ์ธรรมชาติเพ่ือความมั่นคง

ในอนาคต 

ไฮไลต์ 

- ล่องแพไม้ไผ่เล่นน ้าในแม่น ้าเพชร 

- ยิงกระสุนเมล็ดพันธ์ปลูกป่าธนาคารต้นไม้ 

- ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ถ่านไม้ ไข่เค็มใบเตย และทองม้วนสดตาลโตนด 

- กิจกรรมปั้นลูกกระสุนเมล็ดพันธ์ต้นไม้ส้าหรับปลูกป่า 

- นั่งเรือยางชมวิวสองฝั่งแม่น ้าเพชรบุรี 

วันแรก  กรุงเทพฯ – บ้านถ้้าเสือโฮมสเตย์ - ท้าทองม้วนสด – ปั่นกระสุนเมล็ดพันธ์ - ล่องเรือยางชมวิว  

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายสถานีบริการน ้ามัน ปตท.  (ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนาม                    

กีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอ้านวยความสะดวก

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ SET BOX (มื อที่ 1) 

 



09.00 น. เดินทางถึงชุมชนบ้านถ ้าเสือโฮมสเตย์ 

10.00 น. ท้าขนมทองม้วนตาลโตนดรับประทานสดๆ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ชุมชน (มื อที่ 2) 

13.00 น. ปั่นลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์ไม้ส้าหรับปลูกป่า 

 

14.00 น. ล่องเรือยางชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น ้าเพชรบุรี 

17.00 น. เล่นน ้าพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ชุมชน (มื อที่ 3) 

จากนั น น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม 

พักท่ี พักโรงแรม Harmony Resort Kaeng Krachan หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่สอง บ้านถ้้าเสือโฮมสเตย์ – ธนาคารต้นไม้ – ปั้นไข่เค็ม - ชมแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์หรือสวนผลไม้ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที่ 4) หลังจากนั นให้ทุกท่าน Check Out 

08.00 น. เดินทางกลับไปยังชุมชนบอกเล่าเรื่องราวธนาคารต้นไม้พร้อมรับต้นไม้ไปปลูกป่าชุมชน กิจกรรมยิงหนังสติ๊ก

เพ่ือปลูกป่าชุมชน 



09.00 น. ปั้นไข่เค็มพอกใบเตยและน้ากลับบ้าน 

 

10.30 น. ชมแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์หรือสวนผลไม้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ชุมชน (มื อที่ 5) 

13.00 น. จบกิจกรรมชุมชน เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

16.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราค่าบริการนี้รวม 

เดินทางทุกวันหยุด 
เสาร์ - อาทิตย์ 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยว 

28 - 29 พฤศจิกายน 2563 3,900.- 600.- 
5 - 6, 12 - 13, 19 - 20, 26 - 27 
ธันวาคม 2563 

3,900.- 600.- 

2  -  3 , 9 - 10, 16 - 17, 23 - 24,                  
30 - 31 มกราคม 2564 

3,900.- 600.- 

6  -  7 , 13 - 14, 20 - 21, 27 - 28 
กุมภาพันธ์ 2564 

3,900.- 600.- 



หมายเหตุ : ก้าหนดการโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของกิจกรรมได้ ขึ นอยู่กับ                     

ตามสถานการณ์ในท้องถิ่น ที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่ารถตู้น้าเที่ยว VIP ตลอดโปรแกรม 

 ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามมื อที่ระบุในรายการ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานค่อยบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 ค่ากิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 ค่าทิปคนขับรถและไกด์น้าเท่ียว 

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการจอง : 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช้าระเต็มจ้านวน 

 แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 14 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินทั งหมด 

 แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 7 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง อาทิ ค่ารถ

น้าเที่ยว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร คา่ธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ 

 กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า  7 วันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น 

 

 

 

 

 

 



หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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