
โปรแกรมประจวบครีีขนัธ์ - ล่องเรือคลองเขาแดง 2 วนั 1 คืน (VAN)

รหัสทวัร์ : WVN0102IAS

 ประจวบฯ, วนอุทยานปราณบุรี, สะพานไมบึ้งบวั, ล่องเรือคลองเขาแดง

‘กุย้หลินแห่งประจวบคีรีขนัธ์’, จุดชมววิเชาแดง

 ล่อง เ รือ อ่าวสามร้อยยอด , หาดแหลมศาลา , ถํ้ าพระยานคร , วัด เขากะโหลก ,

ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน

 โรงแรม 4 ดาว

กาํหนดวนัเดินทาง ราคาท่านละ 3,990.- บาท

กรกฎาคม 3 – 4 / 10 – 11 / 17 – 18 / 24 – 25 31 – 1 ส.ค.

สงิหาคม 7 – 8 / 14 – 15 / 21 – 22 / 28 – 29

กนัยายน 4 – 5 / 11 – 12 / 18 – 19 / 25 - 26



วนัแรกของการเดินทาง (1) กรงุเทพฯ - ประจวบฯ - วนอทุยานปราณบรุี

สะพานไม้บงึบวั - ล ่องเรอืคลองเขาแดง ‘ก ุ้ยหลินแห่งประจวบคีร ีขนัธ ’์

จดุชมวิวเชาแดง - ถนนคนเดิน

06.00 คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย จากนัน้ออกเดินทางสู่ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ บริการเครื่องดื่มอาหารว่าง

ระหวา่งเดนิทาง

10.30 เดินทางสู่ ‘วนอุทยานปราณบุรี’ (228 กม.) สถานที่ท่องเที่ยวเชิง

อนุรกัษ์ธรรมชาติ ที่นอกจากจะมีชายหาดบรรยากาศสวยงามและ

สงบเงียบ เดินเล่นบนสะพานไม้ตามเส้นทางเส้นทางศึกษาระบบ

นิเวศป่าชายเลนเป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทางเดินร่มรื่น

มพีนัธุไ์มห้ลายชนิด

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย นําท่านสู่ ‘ทุ่งสามร้อยยอด’ (44 กม.) ทุ่งน้ําจืด มีบวัสายพนัธุ์ต่างๆ

ขึ้นอยู่ในพื้นที่ไม่ตํ่ากว่า 1,000 ไร่ ไม่ว่าจะเป็นบัวหลวง บัวเผือ่น

บัวผัน บัวสาย รวมถึงพืช น้ํานานาพันธุ์ อย่าง กก อ้อ ธูปฤาษี

เหนือบึงบวัมสีะพานไม้ทอดยาวโอบล้อมด้วยภูเขาสูงตระหง่านและ

ผนืป่าเขยีวขจี ทีน่ี่ยงัเป็นแหล่งดนูกนานาชนิด เช่น นกกาน้ํา นกอโีกง้

นกกระสาเชน่ เป็นตน้

14.30 เดนิทางสู‘่หมูบ่า้นเขาแดง’(38 กม.)นําท่านลงเรอืทอ้งถิน่(ลาํละ 6 ท่าน)

ล่องเรอืชมบรรยากาศสองฝัง่ของลําคลอง คลองเขาแดง ‘กุย้หลนิแห่ง

ประจวบครีขีนัธ์’ ที่มวีวิทวิทศัน์ที่สวยงาม ชมความอุดมสมบูรณ์ของ

ป่าชายเลนที่เรยีกว่าสมบูรณ์ สามารถเห็น ภูเขาที่สวยงามแปลกตา

ของอุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด ไดอ้ย่างชดัเจน จากนัน้นําท่าน

เดนิขึ้นสู่ ‘จุดชมววิเขาแดง’ (320 เมตร / 30 นาท)ี จุดชมววิเขาแดง

อยู่บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประทบัใจกับ

ทศันียภาพ 360 องศาโดยรอบๆได้อย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นววิเขา

สามรอ้ยยอด ชายหาดสามพระยา และหมูบ่า้นชาวประมงคลองเขาแดง

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ทีร่า้นอาหารทอ้งถิน่

ที่พกั : THE GREEN BEACH RESORT หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง

วนัที่สองของการเดินทาง (2) ล ่องเรอือ่าวสามรอ้ยยอด - หาดแหลมศาลา

ถํา้พระยานคร - วดัเขากะโหลก - กรงุเทพฯ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม

08.00 หลงัอาหารเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตเิขาสามรอ้ยยอด (8 กม.) นําท่านล่องเรอืสู่อ่าวแหลมศาลา เดนิทาง

ขึน้สู่ "ถํ้าพระยานคร" (Unseen Thailand) ภายในถํ้ามหีลายคูหา มหีนิงอกหนิยอ้ยเป็นเชงิชัน้หลบืม่าน

บางส่วนกห็ยดยอ้ยลงมาเป็น รปูร่าง ต่างๆงามแปลกตา ระหว่างทางมบี่อน้ํากรุดว้ยอฐิดนิเผารปูสีเ่หลีย่ม

คางหมู กว้าง 1 เมตร ลกึ 4 เมตร เรยีกว่า "บ่อพระยานคร" จุดเด่น

ของถํ้าก็คือ พลับพลาแบบจตุรมุข ชื่อว่า "พระทีน่ั ง่คูหาหาสน์"

ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างขึ้น

พระทีน่ัง่คหูาคฤหาสน์ นับเป็นเครื่องเชดิชูอย่างยิง่ของถํ้าพระยานคร

และกลายเป็นสญัลกัษณ์ตรา ประจาํจงัหวดัประจวบครีขีนัธใ์นปัจจบุนั

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่



บ่าย หลงัอาหารสู่ อ.ปราณบุรี นําท่านสู่ ‘วดัเขากะโหลก’ (21 กม.) ตัง้อยูใ่นอาํเภอสามรอ้ยยอดใกลก้บัปราณบุรี

ก่อนถงึหาดเขากะโหลก เป็นอกีวดัหนึ่งที่มคีวามสวยงามทางสถาปัตยกรรม มพีระวหิารสทีองอร่ามตา

และลวดลายของพระวหิารและกําแพงทีร่ายลอ้มสวยงาม บรรยากาศ

ร่มรื่นสงบ เป็นธรรมชาตมิองเหน็ภูเขาของสามรอ้ยยอดอยู่รอบดา้น

สมควรแก่เวลา เดนิทางกลบัแวะ ระหว่างทางแวะช้อปป้ิงของฝาก

กลบับา้นมากมายที่ จ. เพชรบุรี เช่น ขนมหมอ้แกง น้ําตาลสด ลกูชุบ

หรอืผลติภณัฑจ์ากไมต้าล ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ

18.00 กลบัถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า

อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสายการบนิ และสถานการณ์ในขณะนัน้ เพื่อความเหมาะสม และ

ความปลอดภยัในการเดนิทาง บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้ มคัคุเทศกม์อีาํนาจตดัสนิใจ ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึ

ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมูค่ณะเป็นสาํคญั

อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. มคัคเุทศกนํ์าเทีย่ว

2. คา่อาหารทีร่ะบุในรายการ

3. โรงแรมทีพ่กั 1 คนื พกัหอ้งละ 2 ทา่น

4. คา่รถนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ

5. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม

1. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 %

2. คา่ทปิหวัหน้าทวัร์ และคา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และการชาํระเงิน

1. กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร์ 2,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทําการนับจากวนัจอง พรอ้มส่งสําเนาบตัรประชาชน

(ทีส่ะกดชื่อและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชอ้อกตัว๋เครื่องบนิ, นําส่งประกนัการเดนิทาง) และหลกัฐานโอน

เงนิมา

2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืชําระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วนัทําการ หรอืตามวนัเรยีกเกบ็เงนิที่ระบุ (การไม่

ชาํระเงนิคา่มดัจาํหรอืชาํระไมค่รบ บรษิทัฯ มสีทิธยิกเลกิการจดัหรอืยกเลกิการเดนิทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจําแล้ว ขอสงวนสิทธิ ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ

3,000 บาท หากแจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลกูคา้จาํนวน

50 % ของเงนิทีลู่กคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกว่า 8 วนัทําการก่อนวนัเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ

ใดๆทัง้สิน้ใหก้บัลกูคา้

2. กรณีทีม่กีารจองตํ่ากว่า 8 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้าํระไว้

แลว้ทัง้หมด


