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วนัแรก  กรุงเทพฯ  – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ ำ - เขำธงชยั                                                      (B/L/D) 

06.30 น.  พรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ ปัม้ ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร ์(กรณีกรุป๊เหมา เจา้หนา้ที่ไปรบัถงึหนา้บา้นท่าน)  โดยมเีจา้หนา้ที ่ 

                    คอยตอ้นรบัและอ านวย ความสะดวก ตดิแทก็ผูกกระเป๋า พรอ้มบริการเคร่ืองดื่ม ใหท้กุท่านไดส้ดชื่น ก่อนออกเดนิทาง 

07.00 น.  พรอ้มออกเดนิทางสู่ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์“เที่ยว FIN ปลอดภยั สไตล ์New Normal” โดยรถตูป้รบัอำกำศ  

VIP มำตฐำน ท ำควำมสะอำด ฆ่ำเช้ือ ทกุวนั 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ดว้ยอำหำรกล่อง 

 

 

 

 

 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรเฉียวโอชำริมทะเล 

บ่ำย น าคณะเที่ยวชม พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ำ มที ัง้ปลาทะเลปลาน า้จดืและปลาน า้กร่อย อโุมงคป์ลาใตน้ า้พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ทีม่ที ัง้ปลา

ทะเล ปลาน า้จดืและปลาน า้กร่อยมอีโุมงคป์ลาใตน้ า้ 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เขำธงชยั เพื่อสกัการะ พระพทุธกิตติสิริชยั มหำเจดียภ์กัดีประกำศ 9 ยอด  และ อนุสรณ์สถำนกรม

หลวงชุมพรเขตอดุมศกัด์ิ อนังดงามทีศ่กัดิ์สทิธ์ิเพือ่ความเป็นสริิมงคล พรอ้มถ่ายภาพบา้นกรูดทีง่ดงามเป็นทีร่ะลกึ 

 จากนัน้คณะเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั บำ้นกลำงอำ่วบีช รีสอรต์ หรือ เทียบเท่ำ  เชญิท่าน ลงทะเบยีน เพือ่รบักุญแจหอ้งพกั/ท าภารกิจ 
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ส่วนตวั / ว่ายน า้ในสระ มสีระว่ายน า้ 4 สระ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ  หอ้งอำหำรบำ้นเขียวซีฟู๊ ด 

วนัที่สอง ด ำน ้ำเกำะทะล ุ– เกำะสงิห ์– เกำะสงัข ์                                                                               (B/L/D) 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรีสอรต์ 

 น าคณะเดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรือบา้นคลองลกึ ก่อนน าท่านลงเรือเดนิทางสู่ เกำะสงัข ์ สมัผสัความงามของโลกใตน้ า้และผจญ

ภยัไปในทอ้งทะเล ด าน า้ชมปะการงัหลากพนัธ ์ดอกไมท้ะเลหลากชนิด  พรอ้มฝูงปลาทะเลหลากสสีนัแปลกตา  

    

 

 

 

 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนัดว้ยอำหำรกล่องบนเรือ 

บ่ำย น าคณะเดนิทาง ด ำน ้ำดูปะกำรงั ณ เกำะทะล ุ อกีจดุทีม่ปีะการงัสวยงาม โดยเฉพาะเหลา่ปลาการตู์น พรอ้มพสูิจนท์ีม่าของ   

เกาะทะลุ  บนัทึกภำพใส่แผ่นฟิลม์ 
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ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของรีสอรต์ 

ท่ีพกั  บำ้นกลำงอำ่วบีช รีสอรต์ หรือ เทียบเท่ำ   

วนัที่สำม วดัหนองหอย - วดันำหูกวำง - วดัโบสถเ์หรียญบำท-ของฝำกเมืองเพชร – กรุงเทพฯ                           (B/L/-) 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของท่ีพกั 

 หลงัจากนัน้ อสิระพกัผ่อน/เลน่น า้ชายหาด 

10.00 น. คณะท าการเช็คเอาทอ์อกจาก บา้นกลางอ่าว บชี รีสอรต์    

น าคณะเดนิทางสู่ “วดัอำ่งสุวรรณ”  หรือทีช่าวบา้นเรียกกนัว่า  “วดัหนองหอย” ในอ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธอ์าจดู

เป็นวดัราษฎรธ์รรมดา ๆ ทัว่ไปแต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงที่อุโบสถของวดันี้ งดงามเป็นเอกลกัษณ์หนึ่งเดียวของไทยเพราะเป็น   

โบสถไ์มท้ีท่  ามาจากตน้ตาล 

 

 

 

 

 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรครวัป้ำมำ 

บ่ำย น าคณะเดินทางสกัการะ หลวงปู่ทอง  “วัดนาหูกวาง" วดัที่ชาวทบัสะแกนบัถือและเชื่อว่าศกัดิ์สิทธิมาก ขอพรเทพทนัใจ 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดนิทางสู่ “วดัโบสถเ์หรียญบำท” ชมศาลา ลอ็ตเตอรี่ ทีป่ระดบัดว้ยลอ็ตเตอรี่หลายลา้นใบ และโบสถ์

เหรียญบาท ท าประดบัดว้ยเหรียญบาท จ านวน 3,700,000 บาท 

 ปิดทา้ยวนัพกัผ่อนระหว่างทางแวะซื้อของฝากที ่จ.เพชรบรุี ที ่“รำ้นชิดชนก” หรือ "แม่กิมลงั" ส าหรบัคนทางบา้น เชญิทกุ

ท่านเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืง อาทเิช่น ขนมหมอแกง ทองหยบิ นานาชนิด ตามอธัยาศยั 

19.00 น.  คณะเดินทำงกลบัถงึ ภมิูล ำเนำ โดยสวสัดิภำพ 

 

 

 



                                                                                                             TH FT-PKN-BS001 3D 2N VAN 

 
   5 

 

หมำยเหต ุโปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยทำงบรษิทัฯ จะยึดถอืและค ำนึงถงึควำม

ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคำ้สว่นมำกเป็นส ำคญั 
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อตัรำค่ำบรกิำรและเงื่อนไข 
 

FT-PKN-BS001-ทวัรส์ุดฮปิ_ทรปิสุดมนัส_์ด ำน ้ำดูปะกำรงั_เกำะทะล@ุประจวบคีรขีนัธ ์3วนั2คืน 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
รำคำผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่ำน 

รำคำเด็กอำยุไม่เกนิ 

12 ปี เสรมิเตียง 

รำคำเด็กอำยุไม่เกนิ 12 

ปี ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม

ท่ำนละ 

วนัที่ 7-9 สงิหำคม 63 5,990 5,990 4,990 1,500 

วนัที่ 14-16 สงิหำคม 63 5,990 5,990 4,990 1,500 

วนัที่ 21-23 สงิหำคม 63 5,990 5,990 4,990 1,500 

วนัที่ 28-30 สงิหำคม 63 5,990 5,990 4,990 1,500 

วนัที่ 4-6 กนัยำยน 63 5,990 5,990 4,990 1,500 

วนัที่ 11-13 กนัยำยน 63 5,990 5,990 4,990 1,500 

วนัที่ 18-20 กนัยำยน 63 5,990 5,990 4,990 1,500 

วนัที่ 25-27 กนัยำยน 63 5,990 5,990 4,990 1,500 

วนัที่ 2-4 ตลุำคม 63 5,990 5,990 4,990 1,500 

วนัที่ 9-11 ตลุำคม 63 5,990 5,990 4,990 1,500 

วนัที่ 16-18 ตลุำคม 63 5,990 5,990 4,990 1,500 

วนัที่ 23-25 ตลุำคม 63 5,990 5,990 4,990 1,500 

เดินทำงทกุวนั รำคำเหมำ เพิ่มพกัเดียว 



                                                                                                             TH FT-PKN-BS001 3D 2N VAN 

 
   7 

รำคำเหมำกรุป๊ 6 – 8 ท่ำน/ตู ้ 45,000.- 1,500.- 

 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม 

✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารทกุมื้อตามโปรแกรม (สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ 

✓ ค่าทพีกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2ท่าน กรณีพกั 3 ท่าน เตียงเสริมทีไ่ดอ้าจจะมขีนาดเลก็กว่าเตยีงปรกต ิโดยแต่ละโรงแรมมขีนาดไม่

เหมอืนกนั ) 

✓ มคัคุเทศกผู์ช้ านาญบริการตลอดการเดินทาง 

✓ ประกนัอุบตัเิหตวุงเงนิคุม้ครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  *เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม*์ (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั 

ปญัหาสุขภาพ) 

อตัรำค่ำบรกิำรไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 *** ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่ำนละ 300 บำท ตลอดกำรเดินทำง *** 
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เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ัง่และกำรยกเลกิ 

กำรจอง 

 ส่ง ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจ า 1,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลอืช าระก่อนวนัเดนิทาง 7 วนั  บตัรประชาชนตวัจริงถอืไปในวนั

เดนิทาง 

กำรยกเลกิ  (เงื่อนไขกำรยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตำมพระรำชบญัญติัธุรกจิน ำเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551) 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, 

ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบริการ 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถ

บสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบริการ 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกำล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 

รบกวนอำ่นท ำควำมเขำ้ใจเงื่อนไขในกำรใหบ้รกิำรก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่ำน 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทั

ฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดั

ดา้นภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้

ส่วนมากเป็นส าคญั 

3. ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการ

ได ้

4. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้
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5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

6. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวนี้ 

7. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตุต่าง ๆ 

9. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 
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