
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

บ้านกรูดสุดหรรษา ดูปลาเกาะทะลุ  

โปรแกรมท่องเที่ยว 3 วนั 2 คืน 

 
 
 
07:00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจุดนัดพบ ณ บริษัท เค.วี.เอ็น. คอนสตร๊ักช่ัน จ ากัด  โดยมีทีมงานมคัคุเทศก์ คอย

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกสัมภาระ 
08:00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบุรี โดยรถโคช้ปรับอากาศ VIP 1 ชั้น ระหวา่งการเดินทางสนุกสนานกบั กิจกรรม

สันทนาการพร้อมขอ้มูลท่องเท่ียว จากมคัคุเทศกอ์ารมณ์ดีท่ีมากดว้ยประสบการณ์ 
08:10 น. รับประทานอาหารเช้า บริการแบบ set box (ม้ือที ่1) 
10:00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ถ า้เขาย้อย ตั้งอยูใ่นอ าเภอเขายอ้ย เป็นถ ้าเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัเพชรบุรี โดยมีบนัทึก

ว่าในสมยักรุงศรีอยุธยา พระเจา้อู่ทองเคยเสด็จมาตั้งทพับริเวณถ ้ าแห่งน้ี และในสมยัรัตนโกสินทร์ ขณะท่ี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงผนวชอยู่นั้ น พระองค์ได้เสด็จธุดงค์มาปักกลด
วิปัสสนาท่ีหนา้เขายอ้ย แลว้ทรงยา้ยข้ึนมาประทบันัง่กรรมฐานอยูใ่นถ ้าเขายอ้ยอยูเ่ป็นเวลาหลายคืน ปัจจุบนั
ถ ้าเขายอ้ยเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง-ประวติัศาสตร์ 

11:30 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านแซ่บอหีล ี(ม้ือที ่2) 
12:30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่วัดห้วยมงคล  ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยูใ่น

อ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ แต่เดิมใช้ช่ือว่า “วดัห้วยคต” ตามช่ือหมู่บ้าน ต่อมาทรงได้รับ
พระราชทานนามใหม่จากห้วยคตเป็น “หว้ยมงคล”  หลวงพอ่ทวดองคใ์หญ่ สร้างเพื่อนอ้มเกลา้นอ้มถวายเป็น
พระราชกุศลเน่ืองในวันมหามงคลเฉลิมพนะชนมพรรษาครบ 6 รอบ รวมทั้ ง เผยแผ่และสืบทอด
พระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นท่ีเคารพสักการะบูชาของชาวเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

กรงุเทพฯ – วดัถ ้ำเขำยอ้ย – วดัหว้ยมงคล – บำ้นกรดู อำเคเดีย รีสอรท์ - กิจกรรมรมิชำยหำด  

 

DAY 1 



 

 

 15:30 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์สปา  ซ่ึงเป็นท่ีมีการจัด
ออกแบบผสมผสานให้กลมกลืนกับธรรมชาติ เน้นพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสีเขียว และ
ภายในห้องพกัมีความเป็นส่วนตวั ดา้นหน้าท่ีพกัเป็นชายหาดบา้นกรูด 
ซ่ึงเป็นหาดท่ีสะอาด น ้ าทะเลใส ท่านสามารถเดินไปเล่นน ้ าทะเล
หนา้ท่ีพกัไดเ้ลย และภายในท่ีพกัยงัมีสระวา่ยน ้ าขนาดใหญ่ให้ท่านได้
เล่นน ้า และเพลิดเพลินกบัการท ากิจกรรมภายในท่ีพกั 

16:30 น. ร่วมกิจกรรมริมชายหาดหรรษา โดยทีมงานคุณภาพ พร้อมสนุกสนาน
ไปกบักจิกรรมสันทนาการ 

18:00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านปลาทูซีฟู้ด (ม้ือที ่3) 
20:00 น. ฝันดีราตรีสวสัด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
06:00 น. อรุณสวสัด์ิยามเช้า ชมพระอาทิตยข้ึ์นบริเวณชายหาบา้นกรูด สดใส

ของเชา้วนัใหม่ 
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่4)  
09:00 น. น าทุกท่านข้ึนเรือเพื่อไปด าน ้าดูปะการังเกาะทะลุ เป็นการด าน ้ าต้ืนท่ีหมู่

เกาะบางสะพานนอ้ยจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีเกาะทะลุยงัอุดมสมบูรณ์                  
ไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม มีชายหาดขาว ทะเลสวยน ้ าใส และมีจุดเด่นคือมีช่องทะลุขนาดใหญ่อยูท่ี่บริเวณ
หัวเกาะซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวทุกท่านจะนิยมไปถ่ายภาพท่ีช่องทะลุ ท่านจะไดเ้ห็นฝูงปลาสวยงามและ
ปะการังหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ มีทั้ งปะการังแข็งและปะการังอ่อนเช่น ดอกไม้ทะเล ปะการังเขา
กวาง ปะการังผกักาด ฝงูปลาสวยงาม ปลาการ์ตูน ปลาผเีส้ือ ปลานกแกว้ เป็นตน้  

 
 
 

                                   ชมพระอำทิตยข้ึ์นบำ้นกรดู – ด ำน ้ำเกำะทะลสุดุฟิน แบบเต็มอ่ิม – ไนทป์ำรต้ี์ 

 

DAY 2 



 

 

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั บนเรือ แบบบุฟเฟต์ (ม้ือที ่5) 
13:00 น. นัง่เรือชมบรรยากาศความงามของทอ้งทะเล ฝ่ังอ่าวไทย และด าน ้ าดูฝูงปลา กนัอยา่งเพลิดเพลิน โดยมีทีมงาน

และมคัคุเทศกป์ระจ าเรือ คอยดูแลและใหบ้ริการอยา่งใกลชิ้ด 
16:00 น.          น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์สปา และเตรียมตวัส าหรับงานปาร์ต้ีสังสรรคย์ามค ่าคืน 
18:00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่6) สนุกสนานกบัการร้องเพลง เตน้ เล่นคาราโอเกะไป

กบัไนท์ปาร์ตี ้โดยทีมงานท่ีพร้อมมอบความสุขและความสนุกเตรียมไวร้อส าหรับทุกท่าน  
22:00 น. ฝันดีราตรีสวสัด์ิ  

 
 
 
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่7)  
08:00 น. Check-Out ออกจากท่ีพกั บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์สปา 
09:00 น. น าท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีวัดทางสาย เป็นแหล่งเรียนรู้ในดา้น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม 

ศาสนา และแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดี ปูชนียสถานและปูชนียวตัถุท่ีส าคัญ  ในวดัน้ี 
ประกอบดว้ย  พระพุทธกิติสิริชยั หรือ ท่ีชาวบา้นเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะ
คนัธาระ หนัพระพกัตร์ออกทะเล พระมหาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศ พระมหาธาตุเจดียภ์กั ดีประกาศ หรือ พระ
มหาเจดียเ์กา้ยอด  พระปรางค ์จตุัรมุขสูงสามชั้น สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล พระต าหนกักรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศกัด์ิ ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาปักธงชยั ซ่ึงเป็น จุดชมวิวท่ีสวยงามสามารถมองเห็นชายหาดบา้นกรูด เวิง้อ่าว
และทิวมะพร้าวสุดสายตา  

11:30 น. แวะเท่ียวชม อุทยานราชภักดิ์  เป็นอุทยานประวติัศาสตร์ ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีตั้ง
พระบรมราชานุสาวรียข์องพระมหากษตัริยไ์ทยในอดีตหลายพระองค ์โดยปัจจุบนัมี 7 พระองค ์โดย 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ พระราชทานช่ือว่า “อุทยานราชภกัด์ิ" ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีสร้างข้ึนด้วยความ
จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษตัริยแ์ห่งสยาม 

13:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านชิดชนก (ม้ือที ่8)  พร้อมชอ้ปป้ิงของฝาก อาหารทะเลแห้ง, ขนมหม้อแกง 
และของฝากข้ึนช่ืออีกมากมาย 

14:30 น. เดินทางกลบัมุ่งหน้าสู่ จังหวดักรุงเทพฯ 
18:00 น. เดินทางถึง บริษัท เค.ว.ีเอน็. คอนสตร๊ักช่ัน จ ากดั โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 

      วดัทำงสำย – อทุยำนรำชภกัด์ิ – ชอ้ปป้ิงของฝำก - กรงุเทพฯ 

 

DAY 3 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1


 

 

 
อตัรานีร้วม 
- ค่าทีพ่กั 2 คืน พกัห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP  1 ช้ัน  1 คัน 
- ค่าอาหาร 8 มื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ  
- มัคคุเทศก์ และสตาฟ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
- น า้ด่ืม/น า้แข็ง บนรถระหว่างการเดินทาง  
- ดนตรีคาราโอเกะในงานเลีย้ง 
- ค่ากจิกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ค่าด าน า้ดูปะการัง) 
- ค่าเรือที่น าเทีย่วไปด าน า้  
-ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
- ค่าประกนัอุบัติเหตุ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
- ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิ่ม นอกเหนือจากรายการ 
-ค่ามินิบาร์ในห้องพกั และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
-ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
-ค่าประกนัภัยธรรมชาติ และประกนัชีวติส่วนตัว และประกนัสุขภาพ 
 
 
เง่ือนไขการยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
ราคาทวัร์เม่ือช าระเงินเพ่ือจองทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลกิและไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี 
 
หมายเหตุ 
• การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 6 ท่านขึน้ไป 
• บริษัทฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวสัิยไม่อาจแก้ไขได้ 
• บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
การเมือง จลาจล ประท้วง ค าส่ังของเจ้าหน้าทีรั่ฐ และอ่ืนๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิม่เติมทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
 



 

 

 
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่าน้ัน 
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน า้มันทีไ่ม่คงที ่การ
ปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิม่เติมจากราคาทีก่ าหนดไว้ 
• เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 
 

 
 


