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 < บริการรถตู้ VIP > < มีอาหารครบทุกมื้อ >  
กำหนดเดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2563 

 

 

 

แพ็กเกจทัวร์ประจวบคีรีขันธ์  
ดำน้ำเกาะทะล ุ3 วัน 2 คืน  
กรุ๊ป VIP แบบส่วนตัว 4 – 8 ท่าน      

 

ราคาเริ่มต้น 5,290 บาท
บาท 

  
จา่ยทเีดยีว ครบทกุบรกิาร ไม่มแีอบแฝง 
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เลือกที่พักได้ 2 สไตล์ 

1. บา้นทรายทอง บชี รีสอรท์ 
 

 

 

 

 

 

2. Seanery Beach Resort พกัหร ูมีสระวา่ยนำ้สว่นตวั!! 
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วันแรก  จุดนัดหมาย-กรุงเทพฯ-เพชรบุรี (ฟาร์มพันธุ์สุข)-ประจวบคีรีขันธ์ (พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ) 

07.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ห้างเซ็นทรัลบางนาหรือภายในกรุงเทพฯ) เวลานัดหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
ขึ้นอยู่กับจุดนัดขึ้นรถของลูกค้า 

07.30 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรถตู้ VIP 

 ระหว่างทางนำท่านแวะเที่ยวชม ฟาร์มพันธุ์สุข จ.เพชรบุรี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ฟาร์มพันธ์สุข 
เป็นฟาร์มที่มีกิจกรรมให้ทุก ๆ ท่าน หรือทุก ๆ คนในครอบครัวได้มีความสุข และช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน 
ภายในฟาร์มพันธ์สุข ประกอบไปด้วยมุมถ่ายรูป เก๋ ๆ ชิค ๆ ให้ได้เลือกถ่ายภาพ โพสท่ากับมุมสวย ๆ ใน
ฟาร์มสไตล์ยุโรป ภายในฟาร์มพันธ์สุขมีฝูงแกะที่นำเข้ามาจากนิวซีแลนด์  เป็นที่ชื่นชอบของน้อง ๆ หนู ๆ ที่
เข้ามาภายในฟาร์มพันธ์สุขแล้วจะต้องให้อาหารกับแกะเหล่านี้  สามารถสร้างความสุข รอยยิ้ม และเสียง
หัวเราะให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านได้เป็นอย่างดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นนำทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าต่อยังอ.หัวหิน เพื่อแวะรับประทานอาหารกลางวัน  

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที หรือขึ้นอยู่กับการจราจร ณ วันนั้น) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านแสงไทยซีฟู้ด  
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บ่าย แวะชมพิพิธภัณภาพวาด 4 มิติ (For Art's Sake) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)   

 พิพิธภัณฑ์ภาพ 4 มิติแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมสัมผัสประสบการณ์ที่สนุกสนาน ตื่นเต้น แปลกใหม่ 
พร้อมความประทับใจจากผลงานสร้างสรรค์โดยศิลปินไทย ก่อเกิดมาจากการรวมศิลปะภาพวาดแบบ 4 มิติ 
แบบ realistic ภาพเสมือนจริงกว่า 100 ภาพ มาจัดแสดง ต่างจากพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติโดยทั่วไป เพราะ
มีการจัดเสียง และ เสียงเพื่อให้ได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้น ไฮไลต์ !! เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ
แห่งแรกในหัวหิน เพลิดเพลินกับภาพวาด 3 มิติ พร้อมเสียงเอฟเฟ็กต์สุดพิเศษ สนุกสนานตามธีม ต่ า ง ๆ 
กว่า 8 โซน เช่น โซนแห่งจินตนาการ ‘อิเมจิเนชัน’ โซนย้อนวัย 'ชายด์ฮูด' โซนสุดสยอง ‘ฮอร์เรอร์’ ฯลฯ เป็น
เซียนแห่งการโพสท่ากับภาพวาด 3 มิติกว่า 100 ภาพ 

 

 

 

 

 

จากนั้น  แวะถ่ายรูปชิกๆ ที่ Memory House Café ที่ตัวร้านเป็นสีขาวสะอาดตาสไตล์โรงนา ด้านหน้า 
  โดดเด่นด้วยทุ่งหญ้าพริ้วไหวให้ความรู้สึกชวนฝันเหมือนอยู่ต่างประเทศ  ด้านหลังเป็นวิวภูเขา 
  สวยงาม ผสมผสานกับความเป็นมินิมอลนิดๆ สามารถหามุมโปรดแชะภาพได้หลายจุด เช่น มุม 
  กระโจมขนาดเล็กบนสนามหญ้าสุดเก๋ ทางเดินตามจุดต่างๆ ผ่านทุ่งหญ้าเข้าไปยังตัวร้าน ระหว่าง 
  ทางมีบ้านหลังน้อยสีขาวมีเก้าอ้ีนั่งแบบญี่ปุ่นด้านหน้า เป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายภาพเก๋ๆ อารมณ์แบบ 
  นั่งปิคนิคมองทุ่งหญ้า พิเศษ แถมชานมพ่นไฟ !! 

 

 

 

  เดินทางต่อเข้าสู่ที่พัก ระหว่างทางนำทุกท่านแวะรับประทานอาหารค่ำก่อนเข้าเช็คอิน 

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. หรือขึ้นอยู่กับการจราจร ณ วันน้ัน) 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ร้าน Cafe' Fishery  

 เดินทางสู่ที่พัก บ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท หรือ SeaNery Beach Resort 

21.00 น.  ส่งทกุทา่นเขา้นอนหลบัฝนัด ีราตรสีวสัดิ์ 
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วันที่สอง  ดำน้ำเกาะทะลุ (อ่าวกรวด,หาดเทียน) ครึ่งวัน 

เช้า  อรุณสวัสดิ์กับวิวทะเลยามเช้าท่ีสดใส 
07.00 น. บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
08:30 น. เจ้าหน้าที่รอรับลูกค้าที่ Hotel Lobby เพื่อออกเดินทางไปจุดเตรียมตัวก่อนขึ้นเรือ เพื่อรับและเรียนรู้วิธีใช้

อุปกรณ์ดำน้ำ 
09.00 น. ลงเรอืทอ่งเทีย่วออกเดนิทางสู ่เกาะทะลุ โดยเรอืใหญ ่ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท ี

 Hilight!!  ดำน้ำชมปะการัง ที่เกาะทะลุ เกาะทะลุยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม มีชายหาดขาว 
 ทะเลสวยน้ำใส และมีจุดเด่นคือมีช่องทะลุขนาดใหญ่อยู่ที่บริเวณหัวเกาะซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทุกท่านจะ
นิยมไปถ่ายภาพที่ช่องทะลุ ทะเลเกาะทะลุมีปลาสวยงามและปะการังหลากหลายชนิด อาศัยอยู่ มีทั้งปะการังแข็งและ
ปะการังอ่อนเช่น ดอกไม้ทะเล ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ฝูง ปลาสวยงาม ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ ปลานกแก้ว 
หอยมือเสือ  และสนุกสนานกับการให้อาหารปลากับมือท่านเอง ทางทัวร์มีเรือท่องเที่ยวท่ีได้มาตราฐานไว้รองรับท่าน
และมีประกันภัยทางทะเลพร้อมไกด์ทะเลที่จะดูแลท่านอย่างดีและปลอดภัย  รวมถึงอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้นครบชุดมี
ทั้งแว่นตาดำน้ำท่อหายใจและเสื้อชูชีพที่ได้มาตราฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12:00 น. รบัประทานอาหารกลางวนับนเรอื เกาะทะล ุ(อา่วเทียน) 

13.00 น. เดนิทางกลับฝัง่และส่งท่านทีโ่รงแรมโดยสวัสดภิาพ  
  ** ทกุทา่นพกัผอ่นหรอืเล่นกจิกรรมทีห่นา้ชายหาดรสีอรท์ตามอธัยาศัย ** 
18.00 น. เพื่อความสะดวกของทกุท่าน เราบรกิารอาหารคำ่วนันี ้ณ รสีอรท์ทีพ่กั (แบบเซต็โตะ๊) 
21.00 น.  ส่งทกุทา่นเขา้นอนหลบัฝนัด ีราตรสีวสัดิ์ 
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วันที่สาม แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท 

12.00 น. เก็บสมัภาระ และเชค็เอ้าท.์. 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านไอทะเล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) (หมายเหต ุร้านปิดทกุวันจนัทร ์ขอ

อนุญาตปรับเปลี่ยนเป็นร้านควีซีนโฮม) 

บ่าย ระหว่างการเดินทางแวะซื้อของฝากพื้นเมือง ณ ร้านบ้านขนมนันทวัน  

 

 

 

 

 

 

19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยความสวัสดิภาพและรอยยิ้มแห่งความสุข 

@@@ขอขอบพระคณุลกูคา้ทกุทา่น@@@ 
 
 
 

 

**ทัง้นีโ้ปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ภยัพิบตัธิรรมชาต ิการจลาจร ฯ โดยจะคำนงึถงึประโยชน์
ของผู้เดนิทางเปน็สำคญั** 

เงือ่นไขการจองทัวร ์
• จองไดต้ัง้แตว่นันี ้– 31 ตลุาคม 63 และใชเ้ขา้พกัตัง้แตว่นันี ้– 31 ตลุาคม 2563 
• เวลาเชค็อนิ 14:00 น. และเชค็เอาท ์12:00 น. 
• Booking ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทาง 
• กรณุาชำระมดัจำหลงัจากทีท่ราบว่าพเีรยีดทีท่่านตอ้งการวา่งภายใน 2 วนั 
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อัตราคา่บรกิาร ทรปิ 3 วนั 2 คนื ดำนำ้เกาะทะลุ 
กำหนดเดนิทางเดอืน กรกฎาคม - ตลุาคม 2563 

 
โรงแรม : บา้นทรายทอง บชี รสีอร์ท 

จำนวนผูเ้ดินทาง ราคา/ทา่น/บาท ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง 

4 – 5 ทา่น 6,490 5,490 

6 – 7 ทา่น 5,690 4,690 

8 ทา่น 5,290 4,290 

 
**กรณเีดก็เสรมิเตยีง คดิเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่/ เดก็ทารกไมเ่กนิ 2 ขวบไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
**กรณเีดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เพิม่ทา่นละ 400 บาท 
**กรณทีา่นมาไมค่รบคู ่ไมต่อ้งการพกัหอ้งละ 3 ทา่น หรอืตอ้งการหอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 1,650 บาท 

 
โรงแรม : Seanery Beach Resort 

จำนวนผูเ้ดินทาง ราคา/ทา่น/บาท ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง 

4 – 5 ทา่น 8,290 5,790 

6 – 7 ทา่น 7,590 5,090 

8 ทา่น 7,290 4,790 

 
**กรณเีดก็เสรมิเตยีง คดิเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่/ เดก็ทารกไมเ่กนิ 2 ขวบไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
**กรณทีา่นมาไมค่รบคู ่ไมต่อ้งการพกัหอ้งละ 3 ทา่น หรอืตอ้งการหอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,650 บาท 
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อัตราค่าบริการรวม  

✓ รถตู้ VIP พร้อมคนขับ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ (กรณีท่านไม่ใช้รถตู้ หักค่าบริการ 7,000 บาท/คัน) 
✓ อาหารทุกมื้อ ตามรายการที่ระบุ 
✓ ที่พักตามรายการ โรงแรม บ้านทรายทองบีช รีสอร์ท ห้อง Standard พักห้องละ 2 – 3 ท่าน / โรงแรม Seanery 

Beach Resort ห้องพักแบบมีสระว่ายน้ำส่วนตัว พักหลังละ 2 – 4 ท่าน ขึ้นอยู่กับขนาดของกรุ๊ป 
✓ ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนำเที่ยวต่างๆ ตามรายการ  
✓ กิจกรรมดำน้ำเกาะทะลุ พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ 
✓ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย 
✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ประกันสูญเสียชีวิต 1,000,000 บาท ประกันอุบัติเหตุ 500,000 ทั้งนี้เงื่อนไข

เป็นไปตามกรรมธรรม์ 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ Vat 7 %  

 
อัตรานี้ไม่รวม 

× กรณีต้องการมัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง เพิ่ม 7,000 บาท / กรุ๊ป 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้

ระบุในรายการ 
 

    กรณียกเลิกการเดินทาง 
• ยกเลิกหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งทำกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่มี

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว 
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยึดเงิน 50 % ของค่าทัวร์ทั้งหมด 
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
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เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด 
 ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 

เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 

เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 

เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 

เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / จองทัวร์ติดต่อ แผนกทัวร์บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด 

โทร. 02 105 6234 / แฟกซ ์02 7456258 / email: tour@mushroomtravel.com 
www.mushroomtravel.com 
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