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Celebrate the re-opening of Amazing Thailand  

Reinvent yourself with Thai wisdom & heritage tours 
 

AMAZING CENTRAL THAILAND 
(January 25 – 30, 2022) |6 Days / 5 Nights 

Bangkok- Ratchaburi - Petchaburi - Huahin - Pran Buri - Khuiburi 

SPECIAL VALUE PACKAGE $1099 
Based on double occupancy | Single supplement + $225 

Includes LAND TOUR PACKAGE + Pre-Tour Test & Go + Thailand Pass Service 

LAND TOUR ONLY        $899  
Tours Programs, Admission Fees, Accommodations, Transportations, Domestic Air 

Tickets, Meals, Tour Guide, and Travel insurance 

PRE-TOUR TEST & GO $230  
Includes PCR Test + One night accommodation + Transfer + Thailand Pass service 
Bazaar Hotel or Similar Hotel 

 

PRE-TOUR TEST & GO   เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู รบัการตรวจ เขา้โรงแรมที่พกัเพ่ือรอผลการตรวจ 
*** หากท่านเดินทางไปไทยล่วงหนา้ที่ผ่านขัน้ตอน Test & Go แลว้ ท่านสามารถเดินทางมา Check in ตอน 13.00 น. ที่โรงแรมและสมทบคณะเพ่ือเดินทางไปงาน Thai 

American Homecoming Welcome Gala Dinner*** 

 
 

DAY 1: กรุงเทพฯ  
เขา้โรงแรมที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ช่วงเย็น ออกเดินทางจากโรงแรมไปชมวิวแม่น า้เจา้พระยายามเย็น จากนัน้เดินทางไปรว่มงานเลีย้งตอ้นรบั Thai American Homecoming 

Welcome Gala Dinner – a night to remember ที่จดัขึน้พิเศษโดย การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อตอ้นรบัคนไทยที่เดินทางมาจาก

ประเทศสหรฐัอเมริกาและแสดงความขอบคณุที่ใหค้วามเชื่อมั่นต่อการมาตรฐานความปลอดภยัในการเปิดรบันกัทอ่งเที่ยวต่างชาติของ

ประเทศไทย ขอเชิญผูเ้ขา้รว่มงานรว่มแต่งกายชดุไทย ผา้ไทย และเพ่ือรว่มถ่ายภาพเป็นที่ระลกึส าหรบัโอกาสพิเศษในครัง้นี ้
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DAY 2: กรุงเทพฯ - ปราณบรีุ 

 

    

 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯไปเย่ียมชม อุทยานราชภักดิ ์ ที่ตัง้พระบรมราชานสุาวรียส์มเด็จพระบรูพกษัตรยิแ์หง่

สยาม 7 พระองค ์ไดแ้ก่ พ่อขนุรามค าแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณม์หาราช สมเดจ็พระ

เจา้ตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัมหาราช 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

 ศูนยศึ์กษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เป็นเสน้ทางเดินศกึษาป่าโกงกางที่นา่สนใจ และไม่ควรพลาด

มาชม เดมิเป็นพืน้ท่ีสมัปทานนากุง้ ต่อมาไดต้ัง้เป็นศนูยเ์รียนรูด้า้นการฟ้ืนฟปู่าชายเลนจากนากุง้รา้งแหง่แรกของประเทศ

ไทย พืน้ท่ีเดินศกึษาธรรมชาติ และหอสงูชมทิวทศันป่์าโกงกาง รวมทัง้วิถีชีวิตชมุชน  

 เขา้ที่พกั อ.ปราณบรุ ี

  

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C


 

www.ThailandHomecoming.org  | CST # 210-9832-40  
 

Tour Services provided by See My Thailand  
Facebook: See My Thailand  
T. 626 281 8151 | Email: info@seemythailand.com  
 

Project Managed by UZA Consulting and Project Management LLC.  
www.uzabiz.com | T.310 905 9493 | Email: contact@uzabiz.com  

 

 

 

DAY 3: ปราณบุรี 

 

 
 

เดินทางไป อ.กยุบรุี 

แวะชม บ้านรวมไทย เป็นหมู่บา้นตน้แบบดา้นการท่องเที่ยวโดยชมุชน และเป็น 1 ใน 30 หมู่บา้นตามโครงการ “ ชุมชน

ท่องเทีย่ว OTOP นวตัวิถี” ของ จ.ประจวบคีรีขนัธ ์ซึง่นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะไดส้มัผสักบัวถีิชีวิตของคนในชมุชน

แบบใกลช้ิด และสามารถรว่มกิจกรรมที่ทางชมุชนไดเ้ตรยีมไวร้องรบั เช่น การรว่มกบักลุ่มแม่บา้นท าน า้ยาลา้งจาน ยาสระ

ผมจากสบัปะรด การท าของใชจ้ากใยสบัปะรด พรอ้มการออกไปสมัผสัธรรมชาติทุง่หญา้ 3,500 ไร ่ทุ่งหญา้สีเขียวขจีที่แบง่

พืน้ท่ีใหช้าวบา้นเขา้มาเก่ียวหญา้ไปใหอ้าหารสตัว ์ 

ทานอาหารกลางวนัแบบพืน้ถิ่นกลางทุ่งหญา้ 

 อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตื่นตากบัการเฝา้ชมอากปักิรยิาของฝงูชา้งป่าและกระทิงภายในเขตอทุยานแห่งชาตกิยุบรุี ซึ่งเป็น

พืน้ท่ีที่มีชื่อเสียงเก่ียวกบักิจกรรมนีม้ายาวนาน และการชมชา้งป่านัน้ตอ้งอยูใ่นบรเิวณจดุชมสตัวป่์า ท่ีเจา้หนา้ที่จดัเตรียม

ใหเ้ท่านัน้ 

 

  

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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DAY 4:  ปราณบุรี - เพชรบุรี 

   

  

   
ออกเดินทางจากปราณบรุีไปยงั วัดใหญ่สุวรรณาราม ชมความคลาสสิกของวดัเก่าแก่ที่เป็นพระอารามหลวงในสมยัของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 และสนันิษฐานไดว้า่วดันีน้่าจะสรา้งขึน้ในสมยักรุงศรีอยธุยาจาก

หลกัฐานตามพระราชหตัถเลขา ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

 ชุมชนถ า้รงค ์เป็นชมุชนเกา่แก่ ชาวต าบลถ า้รงคร์วมตวักนัอนรุกัษ์การด าเนินชีวติทัง้บา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั และการ

ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในเรื่องเก่ียวกบัตาลโตนด ภายในพืน้ท่ีมีจดุท่องเที่ยว ไดแ้ก่ วดัถ า้รงค ์มอีโุบสถลวดลายปนูป้ัน

งดงามฝีมือช่างเมืองเพชร ถ า้รงค ์ประดิษฐาน หลวงพ่อด า เป็นพระพทุธรูปเก่าแก่คูช่มุชน แหล่งเรียนรูภ้มูิปัญญา

ตาลโตนด หรือ สวนตาลลุงถนอม บา้นยีโตนด ท าขนมตาล และเคี่ยวน า้ตาล ซึง่เป็นบา้นทรงไทยหลงัใหญ่ที่มกีลุ่ม

ผูส้งูอายสุานใบตาลเป็นรูปทรงตา่ง ๆ หมู่บา้นสานไผ่ เป็นการน าไมไ้ผ่สานเป็นเครื่องใชน้านาชนิด วดัมว่งงามและ

พิพิธภณัฑข์องเกา่ จดัแสดงเครื่องมือเครื่องใชว้ิถีชวีิตในอดีตของชมุชนนี ้และไดผ้นวกจดัเป็นเสน้ทางขี่จกัรยานท่องเที่ยวที่

จะไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศชมุชน และเรียนรูค้ณุค่าภมูิปัญญาทอ้งถิ่น นกัท่องเที่ยวที่สนใจชมการปีนตาล เคี่ยว

ตาลโตนด การท าอาหารและขนมหวานท่ีใชผ้ลิตผลจากตน้ตาล ชมสวนชมพู่เพชรสพุรรณ 

เดินทางต่อไปยงั เพชรบุรี เขา้ที่พกั 

  

https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-1313678338667631/
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1-108201257466788/
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1-108201257466788/
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DAY 5: เพชรบุรี - ราชบุร ี

   

 

 

ตื่นเชา้ออก เดินทางไปราชบรุีแวะเที่ยว ตลาดโอ๊ะป่อย ตลาดเชา้รมิธาร เปิดเฉพาะเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

ใส่บาตรพระสงฆท์ี่ล่องแพไมไ้ผ่มาตามล าน า้ภาชี ชมิชอ้ปอาหารพืน้ถิ่นและของดีอ าเภอสวนผึง้ อาทิ ชาดาวอินคา เมี่ยง

ถั่วดาวอินคา อัง้หมี่ถ่อง(หรือกินขา้วห่อ) ขา้วแดกงา ขา้วย าสมนุไพร ขนมจีนน า้ยาหยวก ขา้วเหนียวป้ิง ขา้วเหนียวหม ูผดั

ไทย ไก่อบโอ่ง ย าผกักดู ขนมครก ขนมบา้บิ่น ขนมเบือ้ง และสินคา้ผลิตภณัฑข์องชมุชน แวะ ศูนยว์ัฒนธรรมไทยทรง

ด า เรียนรูว้ฒันธรรมและวถีิชวีิตชาวไทยทรงด าหรือลาวโซง่ที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัเพชรบรุี ซึ่งเป็นชาติพนัธุท์ี่อพยพเขา้มา

อาศยัในแผ่นดินไทยมายาวนานกว่า 200 ปีแลว้ เป็นสถานท่ีที่เกบ็รวบรวมภาพชีวติความเป็นอยูใ่นอดีตของชาวลาวโซ่งให้

คนรุน่หลงัไดศ้กึษาผ่านการจดัแสดงเครื่องมือ เครื่องใชต้่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัรวมทัง้รูปแบบบา้นเรือน อกัษรดัง้เดมิ 

รวมทัง้มีการสาธิตการทอผา้และจ าหน่ายสินคา้ที่ระลกึใหแ้ก่นกัทอ่งเที่ยวที่สนใจ  

 เดินทาง เขา้ที่พกั  อ.สวนผึง้ อ.เมือง ราชบุร ี

 

 

  

https://www.facebook.com/ohpoimarket
https://www.facebook.com/ohpoimarket
https://www.facebook.com/2120873318186086/posts/2186662131607204/
https://www.facebook.com/2120873318186086/posts/2186662131607204/
https://www.facebook.com/2120873318186086/posts/2186662131607204/
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DAY 6:   ราชบุรี - กรุงเทพฯ   

 

 

ออกเดินทางจาก อ าเภอสวนผึง้ ไปยงั อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบรุี 

- แวะตลาดน ้าด าเนินสะดวก นั่งเรือพายชมคลอง  

- เยี่ยมชม ณ สัทธา อุทยานไทย บนพืน้ท่ี 42 ไร ่จดัแสดงหุ่นขีผึ้ง้กวา่ 60 รูป อีกทัง้ ไฮไลท ์อาทิ โบสถส์มยัสโุขทยั ถา้

พทุธชาดก และสทัธาถิ่นเรือนไทย เป็นตน้ 

- เยี่ยมชม เร่ืองของโอ่ง เป็นพิพธิภณัฑท์ี่บอกเล่าเรื่องราว การสบืสานวิถีการป้ันโอ่งตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั มีกิจกรรม

Work shop ใหล้กูคา้ไดร้ว่มสนกุเป็นผลงานชิน้เดียวในโลกดว้ยฝีมือของท่านเอง รว่มกจิกรรม แตง่ แตม้ เติม สี วาด

ลวดลายลงบนโอง่จากจินตนาการของท่าน และทานพซิซ่าอบเตาโอ่งที่มีแห่งเดยีวในประเทศไทย 

เดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

   

 

https://www.เที่ยวราชบุรี.com/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%ad-%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80
https://www.เที่ยวราชบุรี.com/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b8%ad-%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80
http://www.nasatta.com/th/
http://www.nasatta.com/th/
http://www.ruangkongong.com/

