
 
 
 

 
 

    เทศกาลชมผีเสื้อ @แก่งกระจาน  
   โดย รถตู้ปรับอากาศ 
      26 – 27 พฤษภาคม 2561 

วันแรก กรุงเทพ - เขาวัง – พระราชวังบ้านปืน – ล่องแพยาง – ล่องเรือยนต์                        26 พฤษภาคม 2561 
06.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงาน คอยต้อนรบัด้วยความยินดี  
07.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี บรกิารอาหารว่าง(1) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

09.00 น. น าท่านเที่ยวชม เขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เปน็สถานที่ส าคัญและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุร ี
เพราะเมื่อเข้าสู่เมืองเพชรบรุี ส่ิงที่จะได้เหน็โดดเดน่เห็นมาแต่ไกล  คือ เขาวัง ซ่ึงมเีจดีย์และอาคารสีขาวสะอาด เขาวัง
เป็นโบราณสถานตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 3 ลูก อายุกว่า 150 ปี สร้างสมัยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
4 ภายในบางส่วนจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จัดแสดงเครื่องราชูปโภคของรัชกาลที่ 4-5 รูปหล่อ
โลหะส าริด และเครื่องกระเบื้องของจนี ญี่ปุ่น และยุโรป เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่พระรามราช
นิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปนื ตั้งอยู่ที่ฝัง่ตะวันตกของแม่น้ าเพชรบุรี ณ บ้านปืน อ าเภอเมอืง จังหวัดเพชรบุรี  
เป็นพระราชวังที่มีความงดงามสวยแปลกตาตามสไตส์ยุโรปแบบไทยๆสร้างสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
 
 
 
 

 
12.00 น. เดินทาง บ้านโอบฟ้า รีสอร์ท แก่งกระจาน น าท่านเข้าสู่ที่พัก จากนัน้บริการอาหารกลางวัน(2)  

13.00 น. น าท่านล่องแพยางตามแม่น้ าเพชรบุรีทีท่ั้งสนุกพร้อมบรรยากาศของ 
วิถีชีวิตชุมชน 
 
 
 

16.00 น. ล่องเรือยนต์ชมอ่างเกบ็น้ าเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนดินแหง่แรกในไทยมีวิวสวยงามไม่แพ้ที่อื่นๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ
เขื่อน โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตยก์ าลังตกดิน ทุกท่านเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้ดีรบัรองจะได้ภาพทีส่วยงามแน่นอน 
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19.00 น. บริการอาหารค ่า (3) พักผ่อนตามอัธยาศัย   

วันที  2 เขาพะเนินทุ่ง –  แคมป์บ้านกร่าง – ตลาดน้่าอัมพวา – กรุงเทพ                                                   27 พฤษภาคม 2561 

04.30 น. ออกเดินทางโดยพาหนะท้องถิน่สู่เขาพะเนินทุ่งจดุชมทะเลหมอกที่สวยงามสามารถชมได้ตลอดทั้งปีถึงแม้ว่าจะเป็น
ฤดูร้อนก็ตาม เพราะหมอกดังกลา่วเกิดจากต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทีค่ลายก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ ออกมาแล้วเกิดเป็น
หมอกที่สวยงาม ในยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกสีขาวปกคลุมทัว่หุบเขา เมื่อทะเลหมอกสลายตัวไป แล้วจะมองเห็น 
ผืนป่าดงดิบเบื้องล่างเบียดตัวกันแน่นท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดตา บางครั้งก็อาจพบนกเงือกบินอยู่
เหนือผืนป่า 
 
 
 
 

 
08.00 น.   บริการอาหารเช้า(แบบกลอ่ง)(4) จากนั้นเดินทางกลับสู่จุดชมผเีส้ือแคมป์บ้านกร่าง ทีน่ี้ท่านจะพบผีเส้ือบนิว่อนอยู่

รอบตัวเต็มไปหมดดังเมืองในเทพนิยาย ผีเส้ือจะบินสยายปีกโชว์สีสันเกิดความสวยงามและเกาะกินโป่งกินน้ าหวาน
อยู่แถวบริเวณล าธารมากกว่า 200 ชนิด บางครัง้ก็อาจพบการอพยพของฝูงผีเส้ือ นบัแสนตัวอย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้
ยังพบนกและพืชพันธ์ุสัตว์ป่านานาชนิดอีกด้วย 
 
 
 
 
 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ณ รีสอร์ท จากนั้นอ าลาแก่งกระจานเดินทางสู่พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ (วัดข่อย)  
13.00 น. น าท่านเดินทางถึงพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ (วัดข่อย) ศาสนสถานหรือเสนาสนะ ที่สร้างขึ้นโดยผสมผสาน

ศิลปะช้ันสูงของสกุลช่างเมืองเพชร พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏินั้นตั้งอยู่จังหวัดเพชรบุรี อยู่ใกล้กลับเขาวัง
ทางด้านทิศตะวันออก ที่นี่นั้นตัวอาคารจะเป็นทรงส่ีเหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะคล้ายผ้ายันต์ที่ผนังอาคารเต็มไปด้วย
อักขระพิเศษและประติมากรรมปนูปั้นผีมือสกุลช่างเมืองเพชรนั้นสวยงามสมค าร่ าลือ ภายในพระธาตุมีพระประธาน 3 
องค์ พระพุทธเศรษฐีนวโกฏิด้านซ้ายพระพุทธมิ่งมงคล ตรงกลาง, พระสิวลีมหาลาภร่มเย็น ทางด้านขวา มีความเชื่อ
กันว่าหากผู้ใดมาสักการะบูชา จะได้พบแต่ความเจริญสมหวังในหน้าที่การงาน 
 
 
 
 
 

 
19.00 น. 

 
เดินทางถึงกรุงเทพด้วยความประทับใจ 



 
 
 

 
 

 

อัตราค่าบริการ ราคา  
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 4,900.- 
เด็กอายุ3 – 10  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 4,900.- 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 800.- 

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม 
 ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน   
 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ และเจ้าหน้าทีบ่รษิัท ฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอบุัติเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป 
ค่าประกันอบุัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ 
เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื อนไขการช่าระเงิน :  

1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า  

2. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง 

สิ งที ควรน่าไปด้วยยาประจ าตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดว่ายน้ า,ชุดเล่นน้ า กางเกงขาส้ัน รองเท้าที่สวมใส่สบาย 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ า 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวรท์ั้งหมด 
5. กรุ๊ปที ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 



 
 
 

 
 

 
หมายเหตุ : 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน ดังกล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกรณีภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบรษิัทฯ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนือ่งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

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

 

 
 
 

 
 


