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วนัแรก กรงุเทพฯ – วนอทุยาน ปราณบุรี – อทุยานแหง่ชาตกิยุบุรี – ถนนคนเดนิเมอืง
สามอา่ว 

07.00 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนดัหมาย  โดยมีเจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก เรื่องสัมภาระ 
บรกิารอาหารเชา้ (1) 

07.30 ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ปราณบุร ีจ. ประจวบคีรขีนัธ์ ด้วยรถตู้ปรับอากาศอากาศ  
จากนั้นเดินทางสู่วนอุทยาน ปราณบุรี  “มหัศจรรย์ป่าคนสร้าง พลิกฟื้นนากุ้งร้าง
เป็นป่าชายเลน อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ให้ฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้าง บน
พื้นที่กว่า 786 ไร่บริเวณปากแม่น้ าปราณบุรี เป็นป่าชายเลนที่จัดว่ามีพรรณไม้ป่า
ชายเลนที่หลากหลาย มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เดินชม ซึ่งจะได้เห็นพรรณ
ไม้แต่ละจุดที่เปลี่ยนไปตามลักษณะพื้นที่ รวมทั้งยังมีโอกาสชมปูทะเล และนก ที่มี
อยู่มากในพื้นที่ไปพร้อมกัน 

 
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั (2) ณ ครวัชาวเลปากน้ าปราณ  เจ้าเด็ดเจ้าดัง ต้องไปใช้ชิม 

อาหารทะเลสดอร่อย รสชาติดี 

ดูกระทิง อิงกะเธอ  
เดนิทางวันที ่13-15 เม.ย. / 14-16 พ.ค. 2564

โดยรถตู ้(Van) 
Code 

EZDSC_194 
EZDSC_184 

 



 

 

 

 

บ่าย  เดินทางสู่ อ าเภอกุยบุรี น าท่านเข้าสู่ อุทยานแหง่ชาตกิยุบุรี ความอุดมสมบูรณ์
ของผืนป่าตะวันตก ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า 
“ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องท าให้ป่านั้นมีอาหารเพียงพอ” เต็มไปด้วยสัตว์
ป่านานาชนิด ทั้งช้างป่า กระทิง วัวแดง และหมาใน มีการสร้างโป่งเทียมให้สัตว์ป่า 
สร้างฝายชะลอน้ าหรือแปลงหญ้า เพื่อเป้นแหล่งน้ าและแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า 
น าท่านส่องสัตว์ ผจญภัยในป่ากว้าง ชมช้างป่า ตัวเป็นๆ ที่นี่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุก
ทั้ง ช้างป่า กระทิง วัวแดง เป็นต้น ใครที่เป็นสายดูนกที่นี่ก็มีนกป่าหายากให้ได้ชม
อีกด้วย  เราสามารถสามารถเที่ยวชมรอบๆ ของทางอุทยาน และสามารถพบเห็น
สัตว์ป่าได้ตามเส้นทาง ทั้ง วัวแดง เก้งหม้อ กระทิง โดยเฉพาะช้าง ซึ่งถือเป็นไฮไลท์
ของที่นี่ทีเดียว ท าให้กุยบุรีจึงได้รับฉายาว่าเป็น “ซาฟารเีมอืงไทย” 

 
 จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

ประจวบแกรนด์   

19.00 น าท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดนิ เมอืงสามอา่ว ประจวบคีรีขีนธ์ ชมวิวสะพาน



สราญวิถี เรียบชายหาดทะเลอ่าวประจวบฯ โซนของกินมากมายหลากหลายให้
ท่านเลือกชิม ช้อป ชิว  

อสิระรบัประทานอาหารค่ า ณ ถนนคนเดนิ ตามอธัยาศยั  

 
 ที่พัก โรงแรมประจวบแกรนด์  (Prachuap Grand Hotel) พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 

วนัที่ 2 ประจวบฯ –  อทุยานวทิยาศาสตรพ์ระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ – พระมหาธาตเุจดยี์
ภกัดปีระกาศ – ชมุพร – จุดชมววิเขามทัรี 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น าคณะท่านชม อุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ ที่นี่เป็นสวรรค์ของ
คนที่รักวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ริมทะเลอ่าวหว้ากอ ต าบลคลองวาฬ เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ ภายในมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า อาคารดาราศาสตร์ หาดหว้า
กอ รถจักรไอน้ าโบราณ และ อนุสาวรีย์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เมื่อก่อน หว้ากอ 
เป็นชื่อหมู่บ้าน ในต าบลคลองวาฬ ซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่ พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้ทรงค านวณไว้ว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนที่นี่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ทั้งยังเสด็จพระราชด าเนินมา



ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ ที่แห่งนี้พร้อมพระราชโอรส พระราชธิดา ข้าราช
บริพาร ตลอดจนทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชาวต่างประเทศได้มีโอกาสร่วมชม
ปรากฎการณ์ครั้งนี้ด้วย ต่อมาในปี พ.ศ.2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
จัดตั้งเป็นสถานศึกษา เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสนองนโยบายการกระจายโอกาสในการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีดาราศาสตร์ อวกาศ และสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชนทั่วประเทศ ภายในอุทยานฯ แห่งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มการเรียนรู้ด้วยกัน 
ได้แก่ พิพิธภณัฑส์ตัวน์้ าหวา้กอจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ าที่หลากหลายสมจริงตาม
ระบบนิเวศของแหล่งน้ าอุโมงค์ปลา ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกใต้น้ า นอกจากนี้ 
อาคารดาราศาสตร์ และ อวกาศ ภายในจดัแสดงนิทรรศการทางด้านดารา
ศาสตร์ อวกาศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนนิทรรศการเกี่ยวกับพระ
ราชประวัติและพระอัจฉริยภาพแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 4 และสวนผเีสือ้มผีีเสื้อพันธุ์พื้นเมืองให้ชมมากกว่า 20 ชนิด บรรยากาศ
ภายในสวนร่มรื่น ซึ่งจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อครบทั้ง 4 ระยะ 
นอกจากนี้ยังมีศาลาแห่งชีวิตและมีตัวอย่างผีเสื้อที่เก็บรักษาไว้ให้ได้ศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีรถจกัรไอน้ า “บอลดว์นิ”หมายเลข 226 ความส าคัญของหัวรถ
จักรไอน้ าคันนี้ ยังมีตรา “ปปร” และ “รพ.” ปรากฏอยู่เป็นสัญญลักษณ์ เนื่องจาก
หัวรถจักรคันนี้ ได้เคยใช้ท าการลากจูงขบวนรถพระที่นั่ง ของพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี เสด็จไปประกอบพระ
ราชพิธีเปิดสะพานพระราม 6 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2469 

 



เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหารครัวฟ้าทะลายโจร, คลองวาฬ 

บ่าย น าท่าน ค้นหาความหมายของเลข 5 และเลข 9 บนยอดเขาธงชัย ที่ วัดทางสาย 
หรอืวัดเขาธงชยั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.)  เป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตเุจดยี์
ภกัดปีระกาศ  เจดีย์ที่มีความสวยงามอลังการ ด้วยการไล่ระดับ 5 ชั้น เจดีย์สีทอง
อร่ามอีก 9 ยอด อีกทั้งยังสามารถชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสุดงามได้อีก
ด้วย วัดนี้สร้างขึ้นในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เป็นอีก
ความหมายว่าท าไมเจดีย์ถึงมี 9 ยอด ส่วน 5 ชั้น นั้นหมายถึง ขันธ์ 5 ตามหลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนา 

 
 น าท่านเดินทางสู่ จ. ชุมพร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  น าชม จุดชมวิวเขา

เจา้เมอืงหรอื จดุชมววิเขามทัรี เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สามารถชมวิวของชุมพร 
ได้แบบ 360 องศา  มองเห็นชุมชนปากน้ าชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพร 
โดยเฉพาะใน ยามเย็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์งดงามมาก ด้านบนจุดชมวิวเขามัทรี 
มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลาลักษณะคล้ายกับท่านั่งขององค์จตุ
คามรามเทพมองออก ไปที่ชายทะเลชุมพรด้านขวาเป็นหาดภราดรภาพ มองจาก
บนเขาเห็นชุมชนปากน้ าชุมพรและชายหาดปากน้ าชุมพรเป็นชุมชนขนาด ใหญ่
เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือประมง บริเวณจุดชมวิวมีร้านกาแฟพร้อมระเบียงชมวิว



ให้ได้ชมทัศนียภาพอีกด้วย 

 
ค่ า อสิระให้ทา่นรบัประทานอาหารค่ า ณ รา้นอาหารโรตีฟารีดา ใหท้า่นเลอืกเมนตูาม

อธัยาศยั  ร้านเด็ดของเมืองชุมพรที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้ ราคาไม่แพง  เมนูแนะน า 
“โรตีมะตะบะไก่” แป้งกรอบนอกนุ่มใน ไส้แน่นทะลัก หอมกลิ่นเครื่องเทศครบรส 
“ข้าวหมกไก่” ทุกโต๊ะต้องสั่ง เนื้อไก่นุ่ม ข้าวหอมเครื่องเทศ ยกนิ้วให้เลย ** 

  
 ที่พัก โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตาม

อัธยาศัย 

 
  

 

 



วนัที่ 3 ศาลกรมหลวงชมุพรเขตอุดมศกัดิ์ – สะพานไมเ้คีย่ม – สวนตาลลงุถนอม – ของ
ฝาก – กรงุเทพฯ 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 เก็บสัมภาระ อ าลาที่พัก น าท่านสักการะศาลกรมหลวงชมุพรเขตอุดมศกัดิ์ ณ 
หาดทรายรี เป็นศาลกรมหลวงชุมพร ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีลานกว้าง
ด้านหน้า พร้อมการจ าลองเรือรบขนาดใหญ่ มีอาวุธยุทโธปกรณ์เสมือนจริง 
เหมือนเราได้อยู่บนเรือรบทีก าลังแล่นไปบนผืนน้ ากันเลย  อนุสรณ์สถาน
ประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเก่าและ หลังใหม่ ที่สร้างขึ้นบนเนิน
เขา ซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์  ตัวศาลอยู่บนเรือรบ
หลวงพระร่วงจ าลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล จึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาด
ทรายรีได้ชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าวได้อย่างสวยงาม 

 
10.00 จากนั้นเดินทางสู่ สะพานไมเ้คีย่ม สถานทีท่่องเที่ยววิวอลังการที่อยู่ใกล้ตัวเมือง

ชุมพร จะพบกับสะพานไม้ที่ทอดยาวไปในแก้มลิงขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับเกาะกลาง
น้ าเล็กๆ ที่มีน้องไก่รออาหารอยู่ โอบล้อมไปด้วยภูเขา ต้นไม้ ป่าพรุ บรรยากาศ
เงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้อง เสียงไก่ขันที่สอดประสานไปกับสรรรพเสียงของ
ธรรมชาติรอบตัว อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชด าริของ
รัชกาลที่ 9 เป็นแก้มลิงฑรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ าท่วม
ในจังหวัดชุมพร และเดินเล่นที่สะพานชมกวาง ใกล้ๆกับสะพานไม้เคี่ยม เพิ่งเปิดให้



เที่ยวชมเมื่อปี 62 มีความยาว 45 เมตร โครงท าจากปูน พื้นสะพานท าจากไม้เคี่ยม 
ข้ามไปอีกฝั่งจะเป็นศาลา ส าหรับให้อาหารกวางนับร้อยตัว แต่จะออกมาโชว์ตัว
ช่วงเย็นๆ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

 
เที่ยง อสิระให้ทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นน้ ายาปู

สูศ้กึ เลือกสั่งเมนูตามอัธยาศัย  เป็นหนึ่งร้านที่ต้องแวะ
มาโดน เพราะนอกจากชื่อเสียงด้านขนมจีนน้ ายาปูแล้ว 
ยังมีขนมจีนให้เลือกอีกหลากหลาย ทั้งแกงเขียวหวาน
ไก่หรือเนื้อ เมนูทอดมันปลาให้ลิ้มชิมรส **  

14.00 จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะชมต้นตาลที่ “สวนตาลลงุถนอม” ถือได้ว่าเป็น
ต้นไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดเพชบุรีต้องมา สืบสานตาลโตนด หนึ่งเดียวของเมือง
เพชรบุรี แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด หรือกลุ่มอนุรักษ์และสืบสานตาลโตนด 
การปลูกเรียงกันเป็นแถว ภายในพื้นที่กว่า 10 ไร่  และวิถีการท าตาลของชาวบ้าน ที่
นับว่าหาดูยากในเมืองไทย เป็นชุมชนที่โดดเด่นไปด้วยภูมิปัญญาจนถูกยกให้เป็น
หนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเรียนรู้การเก็บน้ าตาลโตนด 
การเคี่ยวน้ าตาล มีการสาธิตท าขนมตาลอร่อยๆ มาให้ได้ชมและชิมกัน 



 
 จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  แวะซือ้ของฝากกลบับา้น ณ รา้นชดิชนก  

18.30 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

*************************************** 

อัตราค่าบริการ ราคา  
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 6,500.- 
เด็กอาย ุ3 – 10  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ (ไม่มี
เตียงเสริม) 

5,200.- 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,800.- 

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชน์ของท่าน
เป็นส าคัญ 

                                - ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานที่เที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

อตัราคา่บรกิารนี้รวม 
    ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม  
 ค่าอาหาร (5 มื้อ)  
 ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอ านวยความสะดวก
ทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่าน
ละ 1,000,000 บาท(หากอายุ  เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่าน ละ 200,000 
บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 



อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม - 
ค่าซักรีดค่า - โทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระเงนิ :  
     1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 3,000 บาท 

2. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 
 

สิง่ทีค่วรน าไปด้วย   ยาประจ าตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุด
สุภาพส าหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย 
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัด
จ าท่านละ 3,000 บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคา
ค่าทัวร์ทั้งหมด 

3. กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอื คา่ทวัร์
ทัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน  6  ท่านขึ้นไป ถ้า
ผู้โดยสารไม่ครบจ านวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 



2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการ
บินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัย
ธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อ
จลาจล ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิด
จากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะ
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ 

8. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

************************************************* 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


