


 
 
 
 
 

 
 

 

Wowww..ด ำน ้ำดปูะกำรงั จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ด ำน ้ำเกำะทะลุ เกำะสิงห ์เกำะสงัข ์จ.ประจวบฯ 3 วนั 2 คืน 

 
06.00 น . พร้อมกนั ณ จุดนัดพบ ปัม้ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร ์

เจ้าหน้าที่... คอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวก
แก่สมาชิกทุกท่าน พร้อมบริการอำหำรกล่อง (1) และ
เครื่องดื่มเยน็ ๆ 

07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรถตู้ปรบั
อากาศ พร้อมมัคคุเทศก์แนะน าโปรแกรมการเดินทาง 
ระหว่างทางแวะพกัตามปัม๊ต่าง ๆ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอำหำรเฉียวโอชำริมทะเล (2) 

13.00 น.  น าคณะเดนิทางท่องเทีย่วชม พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ ทีม่ที ัง้ปลาทะเล ปลาน ้าจดื และ 

  ปลาน ้ากร่อย อกีทัง้ยงัมอีุโมงคใ์ตน้ ้าทีใ่หญ่และสวยงามมาก 

 
15.00 น.  น าทุกท่านเดนิทางสู่ เขำธงชยั เพื่อสกัการะ พระพทุธกิตติสิริชยั มหำเจดียภ์กัดีประกำศ 9 ยอด  

และ อนุสรณ์สถำนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ  ที่ศักดิส์ ิทธิเ์พื่อความเป็นสิริมงคล พร้อม
ถ่ายภาพบา้นกรดูทีง่ดงามเป็นทีร่ะลกึ 

วนัแรก      กรงุเทพฯ - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ - เขำธงชยั - บ้ำนกลำงอ่ำวบีชรีสอรท์ 



 
 
 
 
 

 
 

 
16.30 น. เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั บ้ำนกลำงอ่ำวบีชรีสอรท์ เชญินักท่องเทีย่วทุกท่านลงทะเบยีนเพื่อรบักุญแจเข้า

หอ้งพกัผ่อน ท าภารกจิสว่นตวั หรอืว่ายน ้าในสระ (มสีระว่ายน ้า 4 สระ) 

 
18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอำหำรบ้ำนเขียวซีฟู๊ ด (3) พร้อมเมนูซีฟู้ดทะเลเผำหลงัรบัประทาน

อาหารเสรจ็ น าคณะเดนิทางกลบัทีพ่กั 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอำหำรของรีสอรท์ (4) 

วนัสอง      ด ำน ้ำเกำะทะลุ - เกำะสิงห ์- เกำะสงัข ์



 
 
 
 
 

 
 

09.30 น. น าคณะเดนิทางสู่ ท่ำเทียบเรือบ้ำนคลองลึก ก่อนน าทุกท่านลงเรอืเดนิทางสู่ เกำะสงัข ์สมัผสัความ
งามของโลกใต้น ้า เพื่อด าน ้าชมปะการงัหลากหลายพนัธุ์ ดอกไม้ทะเลหลากหลายชนิด  พร้อมชมฝงู
ปลาทะเลหลากสสีนัแปลกตา 

 
12.00 น.  รบัประทานอำหำรกล่องบนเรือ (5) 

13.00 น. น าคณะเดนิทางด าน ้าดูปะการงั ณ เกำะทะลุ อกีจุดทีม่ปีะการงัสวยงาม โดยเฉพาะเหล่าปลำกำรต์ูน 
พรอ้มพสิจูน์ทีม่าของเกำะทะล ุสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสูท่ีพ่กั.. 

 
16.00 น.  คณะเดนิทางกลบัถงึทีพ่กั อสิระพกัผ่อน เล่นน ้า ปัน่จกัรยานตามอธัยาศยั 

18.00 น.  บรกิารอาหารค ่า ณ ห้องอำหำรของรีสอรท์ (6) หลงัอาหารอสิระตามอธัยาศยั 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอำหำรของรีสอรท์ (7) หลงัรบัประทานอาหารพกัผ่อนอสิระ หรอืเล่น
น ้าชายหาด 

10.00 น. อ าลาทีพ่กับา้นกลางอ่าวบชีรสีอรท์ ก่อนน าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัอ่ำงสุวรรณ หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนั
ว่า วดัหนองหอย อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์อาจดเูป็นวดัราษฎรธ์รรมดา ๆ ทัว่ไป แต่ที่
ไม่ธรรมดากต็รงทีอุ่โบสถของวดันี้งดงามเป็นเอกลกัษณ์หน่ึงเดียวของไทย เพรำะเป็นโบสถไ์ม้ท่ีท ำ
มำจำกต้นตำล 

 
12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอำหำรครวัป้ำมำ (8) 

13.00 น. น าคณะเดนิทางสกัการะ หลวงปู่ ทอง วดันำหกูวำง วดัทีช่าวทบัสะแกนับถอืและเชื่อว่าศกัดิส์ทิธิม์าก 
ใหท้่านขอพรเทพทนัใจ และน าคณะเดนิทางสู่ วดัโบสถเ์หรียญบำท ชมศาลาลอตเตอรีท่ีป่ระดบัดว้ย
ลอตเตอรีห่ลายลา้นใบ และโบสถเ์หรยีญบาททีท่ าดว้ยเหรยีญบาท จ านวน 3,700,000 บาท 

วนัสำม      อ่ำงสวุรรณ - วดันำหกูวำง - วดัโบสถเ์หรียญบำท - ของฝำกเพรชบุรี 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

16.00 น. แวะซื้อของฝากที่ จ.เพชรบุรี ที่ ร้ำนชิดชนก หรือ แม่กิมลัง้ เชิญทุกท่านเลือกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง 

อาทเิช่น ขนมหมอ้แกง ทองหยบิ และขนมนานาชนิด ตามอธัยาศยั   สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทาง

กลบักรุงเทพฯ 

19.00 น.  คณะเดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

ตำรำงกำรเดินทำงเหมำกรุป๊ 6 ท่ำนขึ้นไป สำมำรถเดินทำงได้ทุกวนั 
วนัเดินทำง 8 – 9 ท่ำน 6 – 7 ท่ำน พกัเด่ียวเพ่ิม 

3 – 5 กมุภำพนัธ ์2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
6 – 8 กมุภำพนัธ ์2566 6,490.- 6,990.- 2,000.- 
10 – 12 กมุภำพนัธ ์2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
13 – 15 กมุภำพนัธ ์2566 5,990.- 6,490.- 2,000.- 
17 – 19 กมุภำพนัธ ์2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
20 – 22 กมุภำพนัธ ์2566 6,490.- 6,990.- 2,000.- 
24 – 26 กมุภำพนัธ ์2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 



 
 
 
 
 

 
 

26 – 28 กมุภำพนัธ ์2566 6,490.- 6,990.- 2,000.- 
1 – 3 มีนำคม 2566 5,990.- 6,490.- 2,000.- 
4 – 6 มีนำคม 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
7 – 9 มีนำคม 2566 6,490.- 6,990.- 2,000.- 
10 – 12 มีนำคม 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
17 – 19 มีนำคม 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
20 – 22 มีนำคม 2566 6,490.- 6,990.- 2,000.- 
24 – 26 มีนำคม 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
29 – 31 มีนำคม 2566 6,490.- 6,990.- 2,000.- 
1 – 3 เมษำยน 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
4 – 6 เมษำยน 2566 6,490.- 6,990.- 2,000.- 
7 – 9 เมษำยน 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
10 – 12 เมษำยน 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
13 – 15 เมษำยน 2566 8,990.- 9,490.- 3,000.- 
14 – 16 เมษำยน 2566 8,990.- 9,490.- 3,000.- 
15 – 17 เมษำยน 2566 8,990.- 9,490.- 3,000.- 
17 – 19 เมษำยน 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
21 – 23 เมษำยน 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
24 – 26 เมษำยน 2566 6,490.- 6,990.- 2,000.- 
28 – 30 เมษำยน 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
1 – 3 พฤษภำคม 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
4 – 6 พฤษภำคม 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
5 – 7 พฤษภำคม 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
8 – 10 พฤษภำคม 2566 6,490.- 6,990.- 2,000.- 
12 – 14 พฤษภำคม 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
16 – 18 พฤษภำคม 2566 6,490.- 6,990.- 2,000.- 
19 – 22 พฤษภำคม 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 
23 – 25 พฤษภำคม 2566 6,490.- 6,990.- 2,000.- 
26 – 28 พฤษภำคม 2566 6,990.- 6,490.- 2,000.- 

หมำยเหตุ : ค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงค่ำท่ีนัง่และทิปให้ช ำระเป็นเงินสดกบัมคัคเุทศก์หน้ำงำน 

1. ท่ำนท่ีมีควำมประสงค ์เลือกท่ีนัง่บนรถตู้ แถวท่ี 1 หลงัคนขบั เพ่ิม  600 บำท/ท่ำน 

2. แถวท่ี 2 เพ่ิม 300 บำท / ท่ำน หำกไม่ประสงคเ์ลือกท่ีนัง่ทำง บริษทัจะเป็นผู้จดัให้ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

 



 
 
 
 
 

 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม    

- ค่ารถตูป้รบัอากาศมาตรฐานตลอดการเดนิทาง    

- ค่าอาหารทุกมือ้ตามโปรแกรม รวม 8 มือ้        

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามโปรแกรม  

- ค่าทีพ่กั 2 คนื (พกัหอ้งละ 2ท่าน) 

- ค่าเรอืท่องเทีย่วด าน ้าดปูะการงั พรอ้มอุปกรณ์   

- มคัคุเทศกผ์ูช้ านาญบรกิาร       

- ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิคุม้ครองไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัต่าง ๆ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 

      ทปิไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 300 บาทต่อทรปิ  

      ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงื่อนไขกำรจอง 

- มดัจ ำ 3,000 บำท / ท่ำน  ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนวนัเดินทำง 15 วนั 

- จอยทวัรก์รณีท่ีมีกำรจองต ำ่กว่ำ 6 คน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนี้โดยจะคนืเงนิทีลู่กคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมำยเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั  

เงื่อนไขกำรจอง และกำรยกเลิก 
1. กรุณาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางท่องเทีย่ว เงือ่นไข การใหบ้รกิาร และ 
หมายเหตุ ก่อนท าการจองทวัร ์

2. การส ารองทีน่ัง่ ตอ้งแจง้ ชื่อและเบอรโ์ทรตดิต่อ  
3. เมื่อก าหนดวนัเดนิทางแลว้ ตอ้งวางมดัจ า 3,000 ภายใน 3 วนัหลงัจากยนืยนัวนัเดนิทาง 
และสว่นทีเ่หลอืช าระหมดก่อนเดนิทาง 15 วนั 

4. เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ ในกรณียกเลกิการเดนิทางหลงัจากวาง 
มดัจ าจะถูกรบิเงนิมดัจ างวดแรก   

5. ในกรณียกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิ   
ทัง้หมด 



 
 
 
 
 

 
 

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรแ์ละจะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆใน 
กรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัเิหตุ,ภยัธรรมชาต,ิการนดัหยุดงาน,การจลาจล,
หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของบรษิทั 

7. เมื่อท่านถอนตวัก่อนการท่องเทีย่วจะสิน้สุด ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าใชจ่้ายคนื 
ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้   

8. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่ 
เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เป็นตน้ 

9. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื  
เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

10. เมื่อตกลงช าระเงนิเพือ่การเดนิทางกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได ้ 
ยอมรบัในเงือ่นไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 
 

 

 

 

 

 


