
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่องเท่ียว 
ชุมพร – ประจวบคีรีขนัธ ์– เพชรบรีุ 

3 วนั 2 คืน 
 

ชุมชนเมืองเพช็ร ์ อทุยานราชภกัด์ิ  พระมหาธาตเุจดียภ์กัดีประกาศ 

เกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัด์ิ ธนาคารป ูเกาะยอ 

TAT No. 11/05788 

191/2 ซ.สาทร 10 แขวง สีลม เขต บางรกั 
กรุงเทพฯ 10500 
www.arcadiacruisecenter.com 

บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท ์จ ากัด 
 02-2351133 

081-7521013, 081-8102699 

Arcadia Cruise Center @arcadiacruisecente 
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รายการเดินทาง 
ชุมพร – ประจวบคีรีขนัธ ์– เพชรบุรี 

3 วนั 2 คืน  
 

วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – เพชรบรุี – 
ประจวบคีรีขนัธ ์– ชุมพร  

06.00 
เชา้ 

 
เทีย่ง 
บ่าย 
เยน็ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สถานทีน่ดัหมาย 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 
ชม ชุมชนเมอืงเพช็ร ์
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ชม อทุยานราชภกัด์ิ, พระมหาธาตเุจดียภ์กัดีประกาศ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัท่ี นานา บีช รีสอรท์ หรือ เทียบเท่า     

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
ชุมพร 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บ่าย 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
กิจกรรมด าน ้าต้ืน เกาะจระเข ้
รบัประทานอาหารกลางวนับนเรือ 
กิจกรรมด าน ้าต้ืน เกาะง่ามใหญ่ และ เกาะง่ามน้อย 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัท่ี นานา บีช รีสอรท์ หรือ เทียบเท่า     

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
ชุมพร – ประจวบคีรีขนัธ ์– 

เพชรบรุี – กรงุเทพฯ  

เชา้ 
 
 

เทีย่ง 
บ่าย 
เยน็ 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
แวะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัด์ิ   
เดนิทางสู ่ธนาคารป ู
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ธนาคารปมูา้ เกาะยอ 
แวะเชค็อนิ Café de field 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรกของการเดินทาง   กรงุเทพฯ – ท่องเท่ียวชมุชนเมืองเพช็ร ์– พระมหาธาตเุจดียภ์กัดีประกาศ 
 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ บรเิวณนดัพบ เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัทา่น เพือ่น าทา่นออกเดนิทาจากกรุงเทพฯ  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 
09.30 น. ร่วมรายการพเิศษกบัโครงการคดิถงึชุมชน “ชุมชนเมืองเพช็ร อ าเภอเมอืงเพช็ร จงัหวดัเพชรบุร ีสมัผสัวถิี

ชีวิต เรียนรู้วฒันธรรมของชุมชนศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร ที่สืบทอดกันมานับร้อยๆ ปี ท าความรู้จ ัก
ชาวเมืองเพชรบุรีที่มากด้วยไมตรีจิต เปิดโลกทางประวตัิศาสตร์ที่มีชีวิต พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
หน่วยงาน อพท. ร่วมกบัชุมชนจดัเตรยีมพเิศษใหทุ้กทา่นภายใตโ้ครงการชื่อว่า “คิดถึงชุมชน” พาท่านเดนิ
เที่ยวเมืองเพ็ชร์ แวะ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ชมพระปรางค์ 5 ยอด พร้อมสักการะ 
พระพุทธรูปประธานทรงราชาภรณ์ และ หลวงพ่อศกัดิส์ทิธิ ์วดัมหาธาตุ จากนัน้เดนิต่อไปยงั บ้านสะสม
ผลงาน มิตร ชยับญัชา ซึ่งเจา้ของบา้นหลงันี้ เป็นผูช้ื่นชอบผลงานการแสดงของมติร ชยับญัช เดนิต่อไป
ยงั วดัพลบัพลาชยั สรา้งขึน้สมยักรุงศรอียุธยาตอนปลาย เป็นแหล่งรวมงานศลิปะชัน้ครูของศลิปินเมอืง
เพช็ร ์ร่วมสนุกกบักจิกรรม ตอกกระดาษลายหนังใหญ่ ระหว่างทางแวะชมิ ข้าวแช่ ของเมอืงเพช็รแ์บบ
ดัง้เดมิที่ ถ่ายรูป สตรีทอารต์เมืองเพช็ร์ ชุมชนตลาดรมิน ้าเป็นย่านการคา้ของเมอืงเพช็ร ์ภาพวาดสตรที
อารต์ต่างๆ ตามก าแพงหลายงาน เป็นผลงานจากความรว่มมอืร่วมใจของศลิปินชาวเพชรบุร ี 

 

 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ชุมชนเมอืงเพช็ร (วดัพลบัพลาชยั)  
บ่าย น าทางเดนิทางเขา้สู่เขตจงัหวดัประจวบฯ ชม อุทยานราชภกัด์ิ พระบรมราชานุสาวรยีพ์ระมหากษตัรยิ์ 7 

พระองค ์ศนูยร์วมจติใจชาวไทย  ก่อสรา้งโดยกองทพับก ตัง้อยูใ่นชยัภูมทิีด่ตีามหลกัฮวงจุย้ ทศิตะวนัตกตดิ
ภูเขาและดา้นหน้าเป็นทะเล ขณะเดยีวกนัผงัการตกแต่งจดัวางยงัท าตามต าราพชิยัสงคราม เกีย่วกบัการตัง้
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ค่ายสร้างเมอืงและวางกระบวนทพัในอดีต ซึ่งเกี่ยวข้องกบัความเชื่อเรื่องดวงชะตาและความมัน่คงของ
ประเทศ ระหว่างทางแวะเช็คอิน จิบกาแฟยามบ่าย Chaai – lay Coffee & Chill ณ คลองวาฬ จากนัน้
เดินทางต่อไปยงัชายหาดบ้านกรูด แวะสกัการะ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ มหาธาตุเจดีย์ ที่
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานชื่อให้ เป็น
สถาปัตยกรรมไทยสมยั กรุงรตันโกสนิทร ์สรา้งขึน้จากแรงศรทัธาของประชาชน เพื่อเฉลมิพระเกยีรตแิละ
ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระองค์ ครองราชย์ครบ 50 ปี  และ ชมวิวพาโนรามา 360 องศา     
ยามบ่ายคลอ้ย ออกเดนิทางต่อไปยงั หาดทุ่งววัแล่น จงัหวดัชุมพร   

 

 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 พกัท่ี นานาบีช รีสอรท์ หรือ เทียบเท่า       
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  กิจกรรมด าน ้าต้ืน หมู่เกาะทะเลชุมพร – เขามทัรี  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
09.00 น.  ออกเดนิทางโดยเรอื จากหน้าหาดทุง่ววัแล่น หรอื ท่าเทยีบเรอื มุ่งหน้าสูท่ะเล อ่าวไทย 

เจา้หน้าทีส่าธติการใชอุ้ปกรณ์ด าน ้าตื้น, หน้ากาก, ท่อหายใจ, การใสเ่สือ้ชชูพี พรอ้มวธิกีารชมปะการงัอย่าง
ถูกวธิ ีปลอดภยัไม่ท าลายปะการงั และ สิง่แวดลอ้ม 

10.00 น. เดนิทางถงึจุดด าน ้าตืน้จุดแรก เกาะจระเข้ ชมปะการงั, ปลาชนิดต่างๆ เดนิเล่นพกัผอ่นบนหาดทรายขาว  
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื พรอ้มออกเดนิทางสูจุ่ดต่อไป  
บ่าย เกาะง่ามใหญ่ บรเิวณหนิเจดยี ์ชมทุ่งปะการงัอ่อน (แหล่งดอกไมท้ะเล) พรอ้มปลาการต์ูน, และ ปลานานา

ชนิด เพลดิเพลนิต่อที่ เกาะง่ามน้อย เกาะที่มลีกัษณะเป็นหนิซ้อนกนัเป็นชัน้ขนาดใหญ่ กระจายอยู่ตาม
แนวเกาะ และไม่สามารถขึน้ไปบนเกาะได้  บรเิวณรอบๆ เกาะจะเป็นจุดด าน ้าที่มคีวามใสสะอาดสามารถ
มองลงไปเหน็ตวัปลาจากบนเรอืได ้ถา้โชคดทีา่นอาจจะไดพ้บกบัยกัษ์ใหญ่ใจดปีระจ าทอ้งทะเล “ฉลามวาฬ” 
ทางตอนใตข้องเกาะเป็นจุดทีเ่รอืหลวงปราบ 741 วางอยู่ใตท้ะเล  ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางกลบัเขา้ฝัง่ 

 ** จุดแวะด าน ้า อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ระดบัน ้า และ ความปลอดภยัเป็นหลกั ** 

 
15.30 น. เดนิทางกลบัถงึฝัง่โดยสวสัดภิาพ   
16.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ เขามทัรี พบกบับรรยากาศสบายๆ ชมพระอาทติยต์กดนิ และ ววิทวิทศัน์แบบ 360 องศา 

พรอ้มสกัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ (พระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรปางมหาราชลลีา) ประทบัทา่นัง่หนัไปทางทะเล  
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 พกัท่ี นานาบีช รีสอรท์ หรือ เทียบเท่า     
 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัด์ิ –  ธนาคารปเูกาะยอ – กรงุเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
08.30 น. เชค็เอ้าท์ และ ออกเดนิทางไปยงั ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ (ใช้เวลาเดนิทาง 40 นาท)ี ตัง้อยู่

บรเิวณหาดทรายร ีซึง่เป็นทีต่ ัง้ของอนุสรณ์สถานของ พลเรอืเอกพระบรมวงศเ์ธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดม
ศกัดิผ์ูท้รงสถาปนากองทพัเรอืสมยัใหม่ใหก้บัประเทศไทย ทีส่รา้งขึน้บนเนินเขา ซึง่หาดทรายรเีป็นสถานที่
สิน้พระชนมข์องพระองค ์บรเิวณภายนอก สรา้งเป็นรปูเรอืจ าลองจกัรนีฤเบศร 

 
10.00 น. ออกเดนิทางไปยงั ธนาคารป ูเกาะยอ  
12.00 น. ถงึจุดลงเรอืเกาะเตยีบ นัง่เรอืหางยาวมุง่หน้าสู ่เกาะยอ (ใชเ้วลาเดนิทาง 10 นาท)ี  
 รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ธนาคารปูม้า เกาะยอ (เกาะเตียบ) กินปู  ห้อยขา วิวหลักล้าน
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15.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

แวะ อ าเภอทบัสะแก เชค็อนิ ณ  Café de field  คาเฟ่เปิดใหม่สไตล์ลอฟท์เท่ห์ๆ  เมนูกาแฟทีถู่กออกแบบ
ใหผ้สมผสานความเป็นพื้นถิน่อย่างมะพรา้วกบักาแฟอาราบกิ้าได้อย่างลงตวั และยงัมโีซนใหเ้ลอืกซื้อของ
ฝากออแกนิคอกีดว้ย 

16.00 น. ออกเดนิทางต่อ ระหวา่งทางแวะซือ้ของฝาก ก่อนเขา้กรุงเทพฯ 
20.00 น. ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผูเ้ดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ 

15 – 17 เม.ย.  และ 01 – 03 พ.ค. 64 8,900 
 

อตัราค่าบริการรวม 
3 รถตูป้รบัอากาศ  VIP พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
3 ทีพ่กัตามรายการ 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)  
3 คา่ยานพาหนะทีร่ะบุในรายการทวัร ์
3 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
3 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
3 มคัคุเทศก ์ใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
3 คา่ประกนัชวีติกรณีอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ ทา่นละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการไม่รวม: 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิเสน้ทาง (ถา้ม)ี 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัต่างๆ  ทีน่อกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆ ทีท่า่นสัง่เอง 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. เมื่อท าการจองทวัร ์กรุณาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ที่อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์
ของผูเ้ดนิทางหรอืผูจ้อง ส าหรบัการออกเอกสารการช าระเงนิใหก้บัทา่น  

2. ช าระคา่มดัจ าทวัรท์า่นละ 4,500 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการจอง เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง  
3. หากระยะเวลาการจองน้อยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จ านวน 
4.  การส ารองทีน่ัง่จะสมบูรณ์เมือ่ท่านไดช้ าระสว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

  
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. แจง้ยกเลกิการเดนิทางมากกวา่ 31 วนัก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ คนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง 30-15 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิคา่มดัจ า  
3. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง 14 -8 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ 75% ของค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง น้อยกวา่ 7  วนั   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ใชจ้่ายทัง้หมดทุกกรณี 

5. ส าหรบัตัว๋เครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์ดึตามกฎของสายการบนิเป็นหลกั  
6. ส าหรบัการเดนิทางชว่งเทศกาลส าคญั หรอืวนัหยุดยาวทีท่างราชการประกาศไว ้   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์พิม่เตมิ

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดเป็นพเิศษ แยกจากการยกเลกิปกติ
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หมายเหต ุ:  

1. ในการเดนิทางแต่ละครัง้จะต้องมผีูเ้ดนิทางไม่ต ่ากว่า 8 ท่าน ถ้าผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว  ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื เลื่อนการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง
บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

3. หากท่านไม่เดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดกต็าม  ไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้ 
4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน ้ามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาคา่น ้ามนัและภาษนี ้ามนั 
5. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ  หรอื  รายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมติ้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสิง่ส าคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่
สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

6. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, การนดัหยดุงาน
, การประทว้ง, การก่อจราจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

7. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากสิง่ของที่มคี่าเกิดการสูญหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู้
เดนิทางเอง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทางเอง 

8. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์    ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

9. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรอืช าระค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

 
ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 

1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก์่อนขึน้รถทุกครัง้ 
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Address: 10/2 Moo 8, Saplee, Pathew ,Chumphon 86230 Thailand 

Tel: +66 (0) 80 530 6674, +66 (0) 77 622 999 
 

 

 
 
นานา บชี ตัง้อยูอ่ย่างเงยีบสงบบนหาดทุง่ววัแล่น เป็นโอเอซสิส าหรบัผูท้ีต่อ้งการหลกีหนีจากความกงัวลในชวีติประจ าวนั
อย่างแทจ้รงิ 
 

Our Facilities & Service 
 แผนกตอนรบั 24 ชม. 
 ลฟิต ์
 ทีจ่อดรถ 

 สระวา่ยน ้ากลางแจง้ 
 สวนหยอ่ม 
 หอ้งอาหาร, บาร ์

 


