
 
 
 

 
 

    เทศกาลชมผเีส้ือ @แก่งกระจาน  
   โดย รถตู้ปรับอากาศ 
      26 – 27 พฤษภาคม 2561 

วนัแรก กรุงเทพ - เขาวงั – พระราชวังบ้านปืน – ล่องแพยาง – ล่องเรือยนต์                        26 พฤษภาคม 2561 
06.30 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย ทีมงาน คอยตอ้นรับดว้ยความยนิดี  
07.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี บริการอาหารว่าง(1) จากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

09.00 น. น าท่านเท่ียวชม เขาวงั หรือ อุทยานประวติัศาสตร์พระนครคีรี เป็นสถานท่ีส าคญัและเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเพชรบุรี 
เพราะเม่ือเขา้สู่เมืองเพชรบุรี ส่ิงท่ีจะไดเ้ห็นโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล  คือ เขาวงั ซ่ึงมีเจดียแ์ละอาคารสีขาวสะอาด เขาวงั
เป็นโบราณสถานตั้งอยูบ่นยอดเขาสูง 3 ลูก อายกุวา่ 150 ปี สร้างสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 
4 ภายในบางส่วนจดัตั้งเป็นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จดัแสดงเคร่ืองราชูปโภคของรัชกาลท่ี 4-5 รูปหล่อ
โลหะส าริด และเคร่ืองกระเบ้ืองของจีน ญ่ีปุ่น และยโุรป เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่พระรามราช
นิเวศน์ หรือ พระราชวงับ้านปืน ตั้งอยูท่ี่ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเพชรบุรี ณ บา้นปืน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  
เป็นพระราชวงัท่ีมีความงดงามสวยแปลกตาตามสไตส์ยโุรปแบบไทยๆสร้างสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 
 
 
 
 

 
12.00 น. เดินทาง บา้นโอบฟ้า รีสอร์ท แก่งกระจาน น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั จากนั้นบริการอาหารกลางวนั(2)  

13.00 น. น าท่านล่องแพยางตามแม่น ้ าเพชรบุรีท่ีทั้งสนุกพร้อมบรรยากาศของ 
วถีิชีวติชุมชน 
 
 
 

16.00 น. ล่องเรือยนตช์มอ่างเก็บน ้ าเข่ือนแก่งกระจานเข่ือนดินแห่งแรกในไทยมีววิสวยงามไม่แพท่ี้อ่ืนๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ
เข่ือน โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตยก์ าลงัตกดิน ทุกท่านเตรียมกลอ้งถ่ายรูปไวใ้หดี้รับรองจะไดภ้าพท่ีสวยงามแน่นอน 
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19.00 น. บริการอาหารค า่ (3) พกัผอ่นตามอธัยาศยั   

วนัที ่2 เขาพะเนินทุ่ง –  แคมป์บ้านกร่าง – ตลาดน า้อมัพวา – กรุงเทพ                                                   27 พฤษภาคม 2561 

04.30 น. ออกเดินทางโดยพาหนะทอ้งถ่ินสู่เขาพะเนินทุ่งจุดชมทะเลหมอกท่ีสวยงามสามารถชมไดต้ลอดทั้งปีถึงแมว้า่จะเป็น
ฤดูร้อนก็ตาม เพราะหมอกดงักล่าวเกิดจากตน้ไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ท่ีคลายก๊าซคาร์บอนไดออ๊กไซต ์ ออกมาแลว้เกิดเป็น
หมอกท่ีสวยงาม ในยามเชา้จะมองเห็นทะเลหมอกสีขาวปกคลุมทัว่หุบเขา เม่ือทะเลหมอกสลายตวัไป แลว้จะมองเห็น 
ผืนป่าดงดิบเบ้ืองล่างเบียดตวักนัแน่นท่ามกลางเทือกเขาสลบัซบัซอ้นกวา้งไกลสุดตา บางคร้ังก็อาจพบนกเงือกบินอยู่
เหนือผืนป่า 
 
 
 
 

 
08.00 น.   บริการอาหารเช้า(แบบกล่อง)(4) จากนั้นเดินทางกลบัสู่จุดชมผเีส้ือแคมป์บ้านกร่าง ท่ีน้ีท่านจะพบผีเส้ือบินวอ่นอยู่

รอบตวัเตม็ไปหมดดงัเมืองในเทพนิยาย ผีเส้ือจะบินสยายปีกโชวสี์สนัเกิดความสวยงามและเกาะกินโป่งกินน ้ าหวาน
อยูแ่ถวบริเวณล าธารมากกวา่ 200 ชนิด บางคร้ังก็อาจพบการอพยพของฝงูผีเส้ือ นบัแสนตวัอยา่งไม่น่าเช่ือ นอกจากน้ี
ยงัพบนกและพืชพนัธ์ุสตัวป่์านานาชนิดอีกดว้ย 
 
 
 
 
 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั(5) ณ รีสอร์ท จากนั้นอ าลาแก่งกระจานเดินทางสู่พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ (วดัข่อย)  
13.00 น. น าท่านเดินทางถึงพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ (วดัข่อย) ศาสนสถานหรือเสนาสนะ ท่ีสร้างข้ึนโดยผสมผสาน

ศิลปะชั้นสูงของสกุลช่างเมืองเพชร พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏินั้นตั้งอยู่จงัหวดัเพชรบุรี อยูใ่กลก้ลบัเขาวงั
ทางด้านทิศตะวนัออก ท่ีน่ีนั้นตวัอาคารจะเป็นทรงส่ีเหล่ียมจตัุรัสมีลกัษณะคลา้ยผา้ยนัต์ท่ีผนังอาคารเต็มไปด้วย
อกัขระพิเศษและประติมากรรมปูนป้ันผีมือสกลุช่างเมืองเพชรนั้นสวยงามสมค าร ่ าลือ ภายในพระธาตุมีพระประธาน 3 
องค์ พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิดา้นซ้ายพระพุทธม่ิงมงคล ตรงกลาง, พระสิวลีมหาลาภร่มเยน็ ทางดา้นขวา มีความเช่ือ
กนัวา่หากผูใ้ดมาสกัการะบูชา จะไดพ้บแต่ความเจริญสมหวงัในหนา้ท่ีการงาน 
 
 
 
 
 

 
19.00 น. 

 
เดินทางถึงกรุงเทพดว้ยความประทบัใจ 



 
 
 

 
 

 

อตัราค่าบริการ ราคา  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 4,900.- 
เดก็อาย3ุ – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 4,900.- 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 800.- 

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป 
ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม ์
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่าโทรศพัท ์
เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เงื่อนไขการช าระเงิน :  

1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 1,000 บาท 

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วยยาประจ าตวั,กลอ้งถ่ายรูป,อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,ชุดวา่ยน ้ า,ชุดเล่นน ้ า กางเกงขาสั้น รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 



 
 
 

 
 

 
หมายเหตุ : 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัรา
แลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกรณีภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

 
 


