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 วนัเดนิทาง :  ออกเดนิทาง ทกุวนัเสาร-์อาทติย ์ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรงุเทพฯ – ประจวบฯ – วนอทุยานปราณบรุ ี– สะพานไมบ้งึบวั 

    ลอ่งเรอืคลองเขาแดง ‘กุย้หลนิแหง่ประจวบครีขีนัธ’์ – จดุชมววิเชาแดง – ถนนคนเดนิ 

06.00 คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย จากนัน้ออกเดนิทางสู ่จ.ประจวบครีขัีนธ ์

บรกิารเครือ่งดืม่อาหารวา่งระหวา่งเดนิทาง   

10.30 เดินทางสู่ ‘วนอุทยานปราณบุรี’  (228 กม.) สถานที่ท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ธรรมชาต ิทีน่อกจากจะมชีายหาดบรรยากาศสวยงามและสงบ

เงียบ เดนิเล่นบนสะพานไมต้ามเสน้ทางเสน้ทางศกึษาระบบนิเวศป่า

ชายเลนเป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทางเดินร่มรื่นมีพันธุ์ไม ้

หลายชนดิ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านสู่ ‘ทุ่งสามรอ้ยยอด’ (44 กม.) ทุ่งน ้าจืด มีบัวสายพันธุ์ต่างๆ 

ขึน้อยู่ในพื้นที่ไม่ต ่ากว่า 1,000 ไร่ ไม่ว่าจะเป็นบัวหลวง บัวเผื่อน บัว

ผัน บัวสาย รวมถงึพชืน ้านานาพันธุ ์อยา่ง กก ออ้ ธปูฤาษี เหนือบงึบัวมี

สะพานไมท้อดยาวโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูงตระหง่านและผืนป่าเขยีวขจี 

ทีน่ี่ยังเป็นแหล่งดูนกนานาชนิด เชน่ นกกาน ้า นกอโีกง้ นกกระสาเช่น 

เป็นตน้  

14.30 เดนิทางสู ่‘หมู่บา้นเขาแดง’ (38 กม.) น าท่านลงเรอืทอ้งถิน่ (ล าละ 6 

ท่าน) ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝ่ังของล าคลองคลองเขาแดง ‘กุย้

หลนิแห่งประจวบครีขัีนธ์ทีม่วีวิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่เรยีกว่าสมบูรณ์ 

สามารถเห็น ภเูขาทีส่วยงามแปลกตาของอทุยานแหง่ชาตเิขาสามรอ้ย

ยอดไดอ้ย่างชัดเจน จากนัน้น าท่านเดนิขึน้สู่ ‘จุดชมววิเขาแดง’ (320 

เมตร / 30 นาท)ี จุดชมววิเขาแดงอยู่บรเิวณทีท่ าการอุทยานแห่งชาติ

เขาสามรอ้ยยอด ประทับใจกับทัศนียภาพ 360 องศาโดยรอบๆไดอ้ยา่ง

สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นววิเขาสามรอ้ยยอด ชายหาดสามพระยา  และ

หมูบ่า้นชาวประมงคลองเขาแดง   

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ทีร่า้นอาหารทอ้งถิน่   
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ทีพ่กั : THE GREEN BEACH RESORT หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

วนัทีส่องของการเดนิทาง (2) ลอ่งเรอือา่วสามรอ้ยยอด – หาดแหลมศาลา – ถ า้พระยานคร  

        วดัเขากะโหลก – กรงุเทพฯ 

 เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 หลังอาหารเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด (8 กม.) น า

ทา่นลอ่งเรอืสูอ่า่วแหลมศาลา เดนิทางขึน้สู ่"ถ ้าพระยานคร" (Unseen 

Thailand) ภายในถ ้ามีหลายคูหา มีหนิงอกหินยอ้ยเป็นเชงิชัน้หลืบ

ม่าน บางสว่นก็หยดยอ้ยลงมาเป็น รูปร่าง ต่างๆงามแปลกตา ระหว่าง

ทางมบี่อน ้ากรุดว้ยอฐิดนิเผารูปสีเ่หลี่ยมคางหมู กวา้ง 1 เมตร ลกึ 4 

เมตร เรียกว่า "บ่อพระยานคร" จุดเด่นของถ ้าก็คือ พลับพลาแบบ

จตรุมขุ ชือ่วา่ "พระทีน่ั่งคหูาหาสน"์ ซึง่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอม เกลา้เจา้อยูห่ัว โปรดใหส้รา้งขึน้ พระที่

น่ังคหูาคฤหาสน์ นับเป็นเครือ่งเชดิชอูยา่งยิง่ของถ ้าพระยานคร และกลายเป็นสญัลักษณ์ตรา ประจ าจังหวัด

ประจวบครีขัีนธใ์นปัจจุบัน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย หลังอาหารสู ่อ.ปราณบุร ีน าท่านสู ่‘วัดเขากะโหลก’ (21 กม.) ตัง้อยู่

ในอ าเภอสามรอ้ยยอดใกลก้ับปราณบุร ีกอ่นถงึหาดเขากะโหลก เป็น

อกีวัดหนึง่ทีม่คีวามสวยงามทางสถาปัตยกรรม มพีระวหิารสทีองอร่าม

ตาและลวดลายของพระวิหารและก าแพงที่รายลอ้มสวยงาม 

บรรยากาศร่มรืน่สงบ เป็นธรรมชาตมิองเห็นภูเขาของสามรอ้ยยอดอยู่

รอบดา้น สมควรแก่เวลา เดนิทางกลับแวะ ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิง

ของฝากกลับบา้นมากมายทีจ่. เพชรบุร ีเชน่ ขนมหมอ้แกง น ้าตาลสด ลูกชุบ หรอืผลติภัณฑจ์ากไมต้าล 

ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

18.00 กลับถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 

การจราจร การล่าชา้ของสายการบนิ และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ไดม้อบหมายให ้มัคคุเทศกม์อี านาจตัดสนิใจ  ทัง้น้ีจะค านึงถงึความเป็นไปได ้ความเหมาะสม 

และผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคัญ  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่รถน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ   

2. โรงแรมทีพ่ัก 1 คนื พักหอ้งละ 2 ทา่น 

3. คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ  

4. มัคคเุทศกน์ าเทีย่ว   

5. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 %  

2. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ และคา่ทปิพนักงานขับรถ ทา่นละ 300 บาท 

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ  

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ  

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวร ์3,000 บาท/ทา่น ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจอง พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน (ที่

สะกดชือ่และนามสกลุภาษาอังกฤษ เพือ่ใชอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ, น าสง่ประกันการเดนิทาง) และหลักฐานโอนเงนิ

มา 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วันท าการ หรอืตามวันเรยีกเก็บเงนิทีร่ะบ ุ(การไมช่ าระ

เงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบ บรษัิทฯ มสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เงือ่นไขการยกเลกิ   

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจ่ายเงนิมัดจ าแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 4,000 

บาท หากแจง้ ระหวา่ง 15-8 วันท าการ กอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลกูคา้จ านวน 40 % 

ของเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วันท าการกอ่นวันเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้

ใหก้ับลกูคา้  

2. กรณีทีม่กีารจองต ่ากวา่ 8 ทา่น บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีลู่กคา้ไดช้ าระไว ้

แลว้ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 4 of 4 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบ

จะตัดชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเที่ยวบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อื่นในราคาและ

ชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตุการณ์ดังกล่าวถอืเป็นเหตุสดุวสิัย และ

เชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตน้ีุมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯ

ยนิดคีนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้ส่งผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คืนเงนิ

ทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนั้น

ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

5. หากลูกคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลูกคา้สมัครใจสละสทิธิ

ในการใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตุสดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ่้ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) 

กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

7. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลด

ความเสีย่งโดยแบ่งสัมภาระและของใชจ้ าเป็นส่วนหนึ่งแยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้

เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋า

เดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความ

รับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

8. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรม์ประกันชีวติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการ

ประกันสขุภาพทุกกรณี เช่น ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่าน

ซือ้ประกันสุขภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผื่อกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ต่างๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความ

จ านงคก์ับเจา้หนา้ทีท่ันท ี

9.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็น

ผูด้ าเนินการทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิที่

บรษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


