โปรแกรมศึกษาดูงาน » ประจวบคีรีขันธ์ » หาดบ้านกรูด » หาดชะอา
เขาสามร้อยยอด-ด้าน้าชมปะการัง-เกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์-หาดบ้านกรูด
เขาธงชัย-อุทยานราชภักดิ-์ หาดชะอ้า-ซือของฝาก-ตลาดน้าอัมพวา
(3วัน 2คืน)

วันแรกของการเดินทาง
__.__ น.
__.__ น.

คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้ าหน้ าที่เมืองแปะพาเที่ยวคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารว่างและเครื่ องดื่มบนรถ

วันที่สองของการเดินทาง
06.00 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.
15.00 น.
18.00 น.

จุดนัดหมาย – ประจวบคีรขี ันธ์

เขาสามร้อยยอด-ด้าน้าชมปะการัง-เกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์

เช้ าวันใหม่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ “เมื องทองเนื ้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสดหาดเขาถ้า งามล้า
น้าใจ” ให้ ทา่ นปฏิบตั ภิ ารกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้ า (มื ้อ1) ณ ร้ านอาหาร
นาท่านลงเรื อสู่ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้ อยยอด ในสมัยก่อนมีเรื อสาเภาจีนแล่นผ่านและประสบกับ
ลมพายุจนเรื ออับปางคนบนเรื อที่รอดชีวิ ต 300 คนจึงเรี ยกว่า"เกาะสามร้ อยรอด"ต่อมาเพี ้ยนเป็ น "เขา
สามร้ อยยอด" พร้ อมสัมผัสความงามของโลกใต้ ทะเลดาน ้าชมปะการังหลากพันธุ์ พร้ อมฝูงปลาทะเล
หลากสีสนั แปลกตา
บริการอาหารกลางวัน (มื ้อ2) อาหารบุปเฟ่ ต์บนเรื อ
นาท่าน ดาน ้าชมปะการังน ้าตื ้น เกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์ เป็ นเกาะขนาดเล็กอยูใ่ กล้ ๆกันเป็ นชาย
ภูเขาและสวนมะพร้ าวซึง่ คงสภาพสวยงามอุดมสมบรูณ์ น ้าทะเลสีสวยและมีปะการังน ้าตื่นสีสวย
นาท่านเดินทางกลับขึ ้นสูฝ่ ั่ง ถึงฝั่งนาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั บางสะพานรี สอร์ ท หรื อเทียบเท่า
บริการอาหารเย็น (มื ้อ3) ณ รี สอร์ ท ในรูปแบบสังสรรค์สนุกสนานกับการร้ องคาราโอเกะและกิจกรรม
สันทนาการต่างๆมากมายจากทีมงานหลังจากนันพั
้ กผ่อนตามอัธยาศัย
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วันทีส่ ามของการเดินทาง
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
14.00 น.

16.00 น.
18.30 น.

เขาธงชัย-ศาลกรมหลวงชุมพร-อุทยานราชภักดิ์-หาดชะอ้า

บริการอาหารเช้ า (มื ้อ4) ณ รี สอร์ ท หลังอาหารเตรี ยมตัวเช็คเอ้ าท์
นาท่านกราบสักการะ พระพุทธกิติสิริบนเขาธงชัย สร้ างขึ ้นเพื่อน้ อมเกล้ าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบห้ ารอบ ทังเป็
้ นที่ตงของ
ั้
พระตาหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นับว่าเป็ นจุดชมวิวที่ดีที่สดุ ของอาเภอบางสะพาน
บริการอาหารกลางวัน (มื ้อ5) ณ ร้ านอาหาร
นาท่านชม อุทยานราชภักดิ์ เป็ นอุทยานที่สร้ างขึ ้นด้ วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ย์ และเพื่อ
เป็ นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคณ
ุ สมเด็จพระมหากษัตริ ย์แห่งสยาม7 พระองค์และนาท่านถ่ายรูป
เป็ นที่ระลึก
นาท่านเดินทางเข้ าสูที่พัก โรงแรมไอบิสสไตล์หรื อเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัยอิสระกับการเล่นน ้า
ที่ ชายหาดชะอา
บริการอาหารเย็น (มื ้อ6) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัยหรื อท่องราตรี หาดชะอา

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง
07.00 น.
09.00 น.

11.00 น.

13.30 น.

16.00 น.
__.__ น.

วัดห้วยมงคล-ซือของฝาก-ตลาดนา้ อัมพวา

อรุณสวัสดิย์ ามเช้ า บริ การอาหารเช้ า (มื ้อ7) ณ ห้ องอาหารโรงแรม เตรี ยมสัมภาระเช็คเอ้ าท์
นาทุกท่านนมัสการ หลวงปู่ ทวดที่ วัดห้ วยมงคล ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ที่สดุ และ
เรื่ องราวอิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย์ ของหลวงพ่ อ ทวด (เหยี ย บน า้ ทะเลจื ด ) ที่ พุท ธศาสนิ ก ชนให้ ค วามเคารพ
เลื่อมใสมาเป็ นเวลานาน และรู้จกั เป็ นอย่างดี
นาท่านช็อปปิ ง้ ซื ้อของที่ระลึก เช่น สัมปะรด ผ้ าโขมพัสตร์ ขนมปั งชีสเชคไส้ สบั ปะรด ผลิตภัณฑ์แปร
รูปอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์จกั สานจากหวาย สับปะรดกวน สิ่งเหล้ านี ้ล้ วนเป็ นของขึ ้นชื่อของจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
นาท่านชม ตลาดนา้ อัมพวา ภายในตลาดมีทงั ้ อาหารพื น้ บ้ านที่ แม่ค้าและพ่อค้ าพายเรื อมาขายให้
เลือกซื ้อเลือก ชิม กิน เมนูเด็ดที่ไม่ควร พลาด คือ อาหารทะเลย่าง ปลาหมึกกุ้ง หอย ปู ที่ย่างกันสดๆ
บนเตาพร้ อมน ้าจิ ้มรสแซ่บ
บริการอาหารเย็น (มื ้อ9) ณ ร้ านอาหาร
เดินทางกลับถึงบ้ านโดยสวัสดิภาพ แล้ วท่านจะประทับใจอย่างมิร้ ูลืม
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รายการ
อัตราค่าบริการท่านละ

หมายเหตุ
บาท

จ้านวนผู้ใหญ่ขันต้า 50 ท่าน

อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ 2 ชัน้ VIP
 ค่าที่พกั 2 คืน (ประจวบคีรีขนั ธ์,ชะอา)
 ค่าอาหารตามรายการะบุ 9 มื ้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าของว่างและเครื่ องดื่มบนรถ
 ค่ามัคคุเทศก์และผู้ชว่ ยบริการ
 ค่าคาราโอเกะงานเลี ้ยงสังสรรค์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่ามินิบาร์ ภายในโรงแรม
 ค่าซักรี ด
 ค่าเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการกาหนด

บริการพิเศษส้าหรับท่าน
 ป้ายคณะ
 หมวกกันแดด
 จัดหาที่ดงู านแก่ทา่ น
 กิจกรรมนันทนาการตลอดเส้ นทาง
 ดูแลเอกสารเบิกจ่ายหน่วยงานราชการ

สิง่ ทีค่ วรติดตัวไปด้วย
 ยารักษาโรค
 รองเท้ าสวมใส่สบาย
 อุปกรณ์กนั แดด
 กล้ องถ่ายรูป

เงือ่ นไขการจองทัวร์
 โอนเงินมัดจาล่วงหน้ า 30% ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน ส่วนที่เหลือทังหมดช
้
าระในวันเดินทาง
 โอนเงินมัดจาการเดินทาง ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายวีรพงษ์ บุญยอ เลขที่บญ
ั ชี 4910084789
 กรุณาส่งชื่อ – นามสกุล เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน เพื่อทาประกันภัยเดินทาง
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