
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัเดนิทาง :  ออกเดนิทาง ทุกวนัเสาร์-อาทิตย์  
 

วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ – ประจวบฯ – วนอุทยานปราณบุรี – สะพานไม้บึงบัว 
    ล่องเรือคลองเขาแดง ‘กุ้ยหลนิแห่งประจวบครีีขนัธ์’ – จุดชมววิเชาแดง – ถนนคนเดนิ 
06.00 คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

บริการเคร่ืองด่ืมอาหารวา่งระหวา่งเดินทาง   
10.30 เดินทางสู่ ‘วนอุทยานปราณบุรี’  (228 กม.) สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ธรรมชาติ ท่ีนอกจากจะมีชายหาดบรรยากาศสวยงามและสงบเงียบ เดิน
เล่นบนสะพานไมต้ามเส้นทางเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนเป็น
ระยะทางยาวกวา่ 1 กิโลเมตร ทางเดินร่มร่ืนมีพนัธ์ุไมห้ลายชนิด 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านสู่ ‘ทุ่งสามร้อยยอด’ (44 กม.) ทุ่งน ้าจืด มีบวัสายพนัธ์ุต่างๆ ข้ึนอยู่

ในพื้นท่ีไม่ต ่ากวา่ 1,000 ไร่ ไม่วา่จะเป็นบัวหลวง บัวเผ่ือน บัวผัน บัวสาย 
รวมถึงพืชน า้นานาพันธ์ุ อย่าง กก อ้อ ธูปฤาษี  เหนือบึงบัวมีสะพานไม้
ทอดยาวโอบล้อมด้วยภูเขาสูงตระหง่านและผืนป่าเขียวขจี  ท่ีน่ียงัเป็น
แหล่งดูนกนานาชนิด เช่น นกกาน ้า นกอีโกง้ นกกระสาเช่น เป็นตน้  

14.30 เดินทางสู่ ‘หมู่บ้านเขาแดง’ (38 กม.) น าท่านลงเรือทอ้งถ่ิน (ล าละ 6 ท่าน) 
ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝ่ังของล าคลองคลองเขาแดง ‘กุ้ยหลินแห่ง
ประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่า
ชายเลนท่ีเรียกว่าสมบูรณ์ สามารถเห็น  ภูเขาท่ีสวยงามแปลกตาของ
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดไดอ้ย่างชดัเจน จากนั้นน าท่านเดินข้ึนสู่ 
‘จุดชมวิวเขาแดง’ (320 เมตร / 30 นาที) จุดชมวิวเขาแดงอยู่บริเวณท่ีท า
การอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประทบัใจกบัทศันียภาพ 360 องศา
โดยรอบๆไดอ้ยา่งสวยงาม ไม่วา่จะเป็นวิวเขาสามร้อยยอด ชายหาดสาม



 

 

พระยา  และหมู่บา้นชาวประมงคลองเขาแดง   
ค ่า บริการอาหารค ่า ท่ีร้านอาหารทอ้งถ่ิน   

ที่พกั : THE GREEN BEACH RESORT หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) ล่องเรืออ่าวสามร้อยยอด – หาดแหลมศาลา – ถ า้พระยานคร  
        วดัเขากะโหลก – กรุงเทพฯ 
 เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 หลงัอาหารเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด (8 กม.) น าท่าน

ล่องเรือสู่ อ่าวแหลมศาลา เดินทางข้ึนสู่  "ถ ้าพระยานคร"  (Unseen 
Thailand) ภายในถ ้ ามีหลายคูหา มีหินงอกหินยอ้ยเป็นเชิงชั้นหลืบม่าน 
บางส่วนก็หยดยอ้ยลงมาเป็น รูปร่าง ต่างๆงามแปลกตา ระหวา่งทางมีบ่อ
น ้ ากรุดว้ยอิฐดินเผารูปส่ีเหล่ียมคางหมู กวา้ง 1 เมตร ลึก 4 เมตร เรียกว่า 
"บ่อพระยานคร" จุดเด่นของถ ้ าก็คือ พลบัพลาแบบจตุรมุข ช่ือว่า "พระท่ีนั่งคูหาหาสน์" ซ่ึงพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอม เกลา้เจา้อยูห่วั โปรดให้สร้างข้ึน พระท่ีนัง่คูหาคฤหาสน์ นบัเป็นเคร่ืองเชิดชูอยา่งยิ่งของถ ้าพระยา
นคร และกลายเป็นสัญลกัษณ์ตรา ประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ในปัจจุบนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารสู่ อ.ปราณบุรี น าท่านสู่ ‘วัดเขากะโหลก’ (21 กม.) ตั้งอยูใ่น

อ าเภอสามร้อยยอดใกลก้บัปราณบุรี ก่อนถึงหาดเขากะโหลก เป็นอีกวดั
หน่ึงท่ีมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม มีพระวหิารสีทองอร่ามตาและ
ลวดลายของพระวิหารและก าแพงท่ีรายลอ้มสวยงาม บรรยากาศร่มร่ืน
สงบ เป็นธรรมชาติมองเห็นภูเขาของสามร้อยยอดอยู่รอบด้าน สมควร
แก่เวลา เดินทางกลบัแวะ ระหวา่งทางแวะช้อปป้ิงของฝากกลบับา้นมากมายท่ีจ. เพชรบุรี เช่น ขนมหมอ้แกง 
น ้าตาลสด ลูกชุบ หรือผลิตภณัฑจ์ากไมต้าล ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

18.00 กลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให้ มคัคุเทศก์มีอ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคญั  
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ารถน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
2. โรงแรมท่ีพกั 1 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
3. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ  
4. มคัคุเทศกน์ าเท่ียว   
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  



 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน, น าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงินมา 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงิน

ค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ี
ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 
 
 


