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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  ประจวบคีรีขันธ์  » หาดบ้านกรูด »  หาดชะอ า  
      เขาสามร้อยยอด-ด้าน ้าชมปะการัง-เกาะทะล-ุเกาะสงิห-์เกาะสังข-์หาดบ้านกรูด 

        เขาธงชัย-อุทยานราชภักดิ-์หาดชะอ้า-ซื อของฝาก-ตลาดน ้าอัมพวา               (3วนั 2คืน) 

วันแรกของการเดนิทาง                                                         จดุนดัหมาย – ประจวบครีขีันธ ์ 

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น.    ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ  

วันที่สองของการเดินทาง                 เขาสามร้อยยอด-ด้าน ้าชมปะการัง-เกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์                             
06.00 น.    เช้าวนัใหม ่ณ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ “เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสบัปะรด สวยสดหาดเขาถ ้า งามล ้า

น ้าใจ”  ให้ทา่นปฏิบตัภิารกิจสว่นตวั บริการอาหารเช้า (มือ้1) ณ ร้านอาหาร  
08.30 น. น าท่านลงเรือสู่ อทุยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ในสมยัก่อนมีเรือส าเภาจีนแล่นผ่านและประสบกับ

ลมพายจุนเรืออบัปางคนบนเรือท่ีรอดชีวิต 300 คนจึงเรียกว่า"เกาะสามร้อยรอด"ต่อมาเพีย้นเป็น "เขา
สามร้อยยอด" พร้อมสมัผสัความงามของโลกใต้ทะเลด าน า้ชมปะการังหลากพนัธุ์ พร้อมฝูงปลาทะเล
หลากสีสนัแปลกตา 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) อาหารบปุเฟ่ต์บนเรือ   
13.00 น. น าทา่น ด าน า้ชมปะการังน า้ตืน้ เกาะทะล-ุเกาะสิงห์-เกาะสงัข์ เป็นเกาะขนาดเล็กอยูใ่กล้ๆกนัเป็นชาย

ภเูขาและสวนมะพร้าวซึง่คงสภาพสวยงามอดุมสมบรูณ์ น า้ทะเลสีสวยและมีปะการังน า้ต่ืนสีสวย   
15.00 น.      น าทา่นเดนิทางกลบัขึน้สูฝ่ั่ง ถึงฝ่ังน าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั บางสะพานรีสอร์ท หรือเทียบเทา่ 
18.00 น.        บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ รีสอร์ท ในรูปแบบสงัสรรค์สนกุสนานกบัการร้องคาราโอเกะและกิจกรรม

สนัทนาการตา่งๆมากมายจากทีมงานหลงัจากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วันทีส่ามของการเดนิทาง                            เขาธงชยั-ศาลกรมหลวงชมุพร-อทุยานราชภกัดิ์-หาดชะอา้                                     

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ รีสอร์ท  หลงัอาหารเตรียมตวัเช็คเอ้าท์   
09.00 น. น าท่านกราบสกัการะ พระพุทธกิติสิริบนเขาธงชยั สร้างขึน้เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสท่ีพระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบ ทัง้เป็นท่ีตัง้ของ
พระต าหนกักรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์นบัวา่เป็นจดุชมวิวท่ีดีท่ีสดุของอ าเภอบางสะพาน  

12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร 
14.00 น. น าท่านชม อุทยานราชภักดิ์ เป็นอุทยานท่ีสร้างขึน้ด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพ่ือ

เป็นการเทิดทนูและประกาศเกียรตคิณุสมเดจ็พระมหากษัตริย์แหง่สยาม7 พระองค์และน าท่านถ่ายรูป
เป็นท่ีระลกึ  

16.00 น. น าท่านเดินทางเข้าสท่ีูพัก  โรงแรมไอบิสสไตล์หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยัอิสระกบัการเล่นน า้
ท่ี ชายหาดชะอ า  

18.30 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม พกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือท่องราตรีหาดชะอ า 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง                                               วดัหว้ยมงคล-ซื อของฝาก-ตลาดน า้อมัพวา                           

07.00 น.    อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้7) ณ ห้องอาหารโรงแรม เตรียมสมัภาระเช็คเอ้าท์  
09.00 น. น าทกุท่านนมสัการ หลวงปู่ ทวดท่ี วดัห้วยมงคล ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ท่ีสดุและ

เร่ืองราวอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อทวด (เหยียบน า้ทะเลจืด) ท่ีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพ 
เล่ือมใสมาเป็นเวลานาน และรู้จกัเป็นอยา่งดี  

11.00 น. น าท่านช็อปปิง้ ซือ้ของท่ีระลึก เช่น สมัปะรด ผ้าโขมพสัตร์ ขนมปังชีสเชคไส้สบัปะรด ผลิตภณัฑ์แปร
รูปอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์จกัสานจากหวาย สบัปะรดกวน  สิ่งเหล้านีล้้วนเป็นของขึน้ช่ือของจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

13.30 น. น าท่านชม ตลาดน า้อัมพวา ภายในตลาดมีทัง้อาหารพืน้บ้านท่ีแม่ค้าและพ่อค้าพายเรือมาขายให้
เลือกซือ้เลือก ชิม กิน เมนเูด็ดท่ีไม่ควร พลาด คือ อาหารทะเลย่าง ปลาหมึกกุ้ ง หอย ป ูท่ีย่างกนัสดๆ 
บนเตาพร้อมน า้จิม้รสแซบ่ 

16.00 น.  บริการอาหารเย็น (มือ้9) ณ ร้านอาหาร    
__.__  น. เดนิทางกลบัถึงบ้านโดยสวสัดภิาพ แล้วทา่นจะประทบัใจอยา่งมิรู้ลืม 
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อตัราคา่บรกิารนี รวม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 2 คืน (ประจวบคีรีขนัธ์,ชะอ า) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ9 มือ้  
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษสา้หรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 จดัหาท่ีดงูานแก่ทา่น 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 

 

รายการ  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ   บาท จ้านวนผู้ใหญ่ขั นต ้า 50 ท่าน 
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