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แก่งกระจาน ล่องแก่งสนุกสุดเหวีย่ง 

เท่ียวเพชรบุรี 2 วนั 1 คืน 

 

 

 

 

 

 
 

 
▪ ขึน้รถรางฟร ีชมความอลงัการของ “เขาวังพระนครครี”ี 

▪ อิ่มอรอ่ยทีร่า้น “รมิแกง่” กบับรรยากาศรมิเขือ่นแกง่กระจาน และ “รา้นเปลญวน ” บรรยากาศสดุ

ชกิ เพลดิเพลินการชมของเล่นสะสมในยคุ 90 

▪ สดุเหวี่ยงกบัการ ”ลอ่งแกง่” กบักจิกรรมทางน้ำที่หลากหลาย 

▪ ประทับใจกบั “แสงเทพ” ทีถ่ำ้เขาหลวง 

▪ “รา้น กาแฟบา้น 100 ปี “ ในสไตลเ์กไ๋กถ๋่ายรปูวนิเทจทกุมุม แถมฟร ี! เอสเพรสโซล่กูตาลลอยแกว้ 

▪ บรกิารเหนอืระดบั รบั - สง่ ถงึหน้าบ้านดว้ยรถตู ้VIP 
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การเดินทาง 

วันท่ี 1 เขาวังพระนครคีรี – อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - อ่างเกบ็น ้าเข่ือนแก่งกระจาน - ล่องแก่ง 

06.00 น.  นดัหมายท่านท่ีจุดนัดหมาย (ภายใน กทม. หรือบริเวณท่ีก าหนด)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จงัหวดั 

เพชรบุรี     

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านชมเขาวังพระนครคีรี โบราณสถานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของจงัหวดัเพชรบุรีและกลายเป็นสัญลกัษณ์

ประจ าจงัหวดัน้ีไปโดยปริยายซ่ึงความงดงามของพระนครคีรีนั้นไดเ้ผยโฉมมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4 ในคร้ังท่ี

พระองคเ์สด็จแปร พระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งน้ี ทรงพอพระราชหฤทยัมากขึ้นโปรดเกลา้ฯ ให้เจา้พระยาศรี

สุริยวงศ์ เป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้างวงัท่ีประทบับนยอดเขาจนส าเร็จเรียบร้อยเม่ือปี พ.ศ. 2403 และไดท้รง

พระราชทานนามไวว้่า "พระนครคีรี" แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่กลับนิยมเรียกกันติดปากว่า "เขาวงั" มาจนถึง

ปัจจุบนั เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เขาวงั นกัท่องเท่ียวสามารถขึ้นชมอุทยานประวติัศาสตร์พระ

นครคีรี (เขาวงั) ไดโ้ดยการเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟ้า (รวมค่ารถรางขึ้นอุทยาน) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านริมแก่ง ร้านอาหารวิวดีดีท่ีแก่งกระจาน  

สามารถชมวิวชิลๆ ได้สุดลูกหูลูกตา มาแล้วต้องได้ทานเมนูติดดาว 

ปลาคังผัดฉ่า ท่ีเสิร์ฟพร้อมน ้าตาลสดใหช่ื้นใจกนั 

หลงัอาหาร  เท่ียวชมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) 

เพลิดเพลินถ่ายรูปบริเวณริมอ่างเก็บน ้ าเขื่อนแก่งกระจาน สะพานแขวน 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) และเขา้สู่ท่ีพกั 

พักท่ี Bamboo River House  อิสระให้ทุกท่านได้ใช้เวลาเล่นน ้ า

พกัผ่อนตามอธัยาศยั สนุ  กสนานกบัเคร่ืองเล่นขอทางรีสอร์ท พร้อมตะลุยกิจกรรมล่องแก่งสุดหวาดเสียวและ

ต่ืนเตน้ (รวมค่ากิจกรรมล่องแก่งแลว้) 
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ค ่า   รับประทานอาหาร ณ ท่ีพกั พร้อมคาราโอเกะส่วนตัว พเิศษเฉพาะท่าน  

วันท่ี 2 ถ า้เขาหลวง - ร้านกาแฟบ้าน 100 ปี รู้เร่ือง ณ เพชรบุรี – พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ – บ้านขนมนันทวัน 

- กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  

10.00น.  น าท่านชมความอศัจรรยท่ี์ ถ ้าเขาหลวง ภายในถ ้าจะมีหินงอกหินยอ้ยทัว่

ทั้ งผนังถ ้ า ภายในถ ้ ายงัมีปล่องท่ีแสงอาทิตย์สามารถสาดส่องเข้ามา

กระทบพื้นหรือแนวหิน ก่อให้เกิดความหลากหลายของสีสันภายในถ ้ า 

อีกทั้งโพรงหินท่ีแตกเป็นช่อง ท าให้มีอากาศเยน็สบายและไม่อบัช้ืน จน

สามารถมองเห็นความสวยงามภายในถ ้ าได้ทุกซอกทุกมุม โดยปล่อง

ดา้นบนของถ ้า จะมีหลายจุด ท าให้แสงพระอาทิตยล์อดเขา้มาในถ ้า เห็น

เป็นล าแสงสวยงามมากๆ ซ่ึงในวงการถ่ายภาพ จะเป็นท่ีรู้กันของกลุ่ม

ช่างภาพ เพราะถ ้าเขาหลวงนั้นมีจุดเด่นอยู่ท่ี "แสงเทพ" ซ่ึงหมายถึง แสง

ของดวงอาทิตยท่ี์สาดส่องลงมาจากปล่องด้านบนของเพดานถ ้าลงมาสู่

พื้นดา้นล่าง 
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เท่ียง รับประทานม้ือกลางวนั ร้านเปลญวน มาถึงถ่ินเมืองเพชรทั้งทีต้องแวะกิน พบกับหลากเมนูอาหารท้องถ่ิน

เขม้ขน้ จดัจา้นถึงใจ กบับรรยากาศยอ้นยคุดว้ยของเก่าสะสมหลายช้ิน ของผูใ้หญ่นวล เจา้ของร้าน  

 

 

 

 

 

 

 
 

หลงัอาหาร  แวะร้าน กาแฟบ้าน 100 ปี รู้เร่ือง ณ เพชรบุรี ฟรี !! เอสเพรสโซ่ลูกตาลลอยแกว้ ร้อน/เยน็ ท่านละ 1 แกว้ ร้าน

กาแฟสุดเก๋ตกแต่งแบบโบราณสไตลว์ินเทจ ภายในร้านตกแต่งดว้ยของสะสมโบราณเก่าแก่สมยัรุ่นคุณปู่ คุณย่า

ท่ีหาชมไดย้าก ตวัร้านเป็นบา้นไมแ้บบโบราณ 2 ชั้น อายุร่วม 100 ปี ท่ีเจา้ของปรับปรุงและซ่อมแซ่มใหม่ให้

ใกลเ้คียงกบับา้นหลงัเดิมมากท่ีสุด ภายในร้านเป็นแบบโอเพ่นแอร์เปิดโล่งรับลมทั้งหมด ชั้นล่างเป็นร้านกาแฟ

ขายทั้งเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม ส่วนชั้น 2 ก็เป็นมุมนัง่เล่น รวมทั้งท่ีเก็บขา้วของเก่าแก่ สามารถถ่ายรูปไดทุ้กมุม

เลยทีเดียว 
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จากนั้น แวะชมพุทธสถานศิลป์หน่ึงเดียวในโลก พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ แห่งวัดข่อย (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม.) เป็นศาสนสถาน หรือ เสนาสนะ ท่ีมีการน างานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชร หรือ เรียกวา่ช่าง

สิบหมู่ มาเป็นส่วนร่วมสร้างอาคาร เพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงามตามความศรัทธาของ

พุทธศาสนิกชน จนเรียกไดว้า่เป็น พุทธสถานศิลป์ 

 

 

 

 
 

จากนั้น   ซ้ือของฝากบ้านขนมนันทวันของดีเมืองเพชรติดไมติ้ดมือก่อนเดินทางกลบั  

  เม่ือถึงเวลาอนัสมควร ถึงเวลาพาทุกท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

17.00 น.  ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ขอบคณุทีใ่ห้เกยีรตมิชัรมูฯไดด้แูลคนพเิศษเชน่คณุคะ่ 
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อัตราคา่บรกิาร ทรปิ 2 วนั 1 คนื แกง่กระจาน 
เดนิทางไดต้ลอดทัง้ป ี

 

โรงแรม : Bamboo River House   

จำนวนผูเ้ดินทาง ราคา/ทา่น/บาท 
ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง 

อายไุมเ่กนิ 5 ขวบ 

4 – 5 ทา่น 3,690 2,890 

6 – 7 ทา่น 3,290 2,490 

8 - 9 ทา่น 2,990 2,290 

 

**กรณเีดก็เสรมิเตยีง คดิเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่/ เดก็อายตุำ่กวา่ 2 ขวบ ไมม่คีา่บรกิาร 
**ประเภทบา้นพกัขึน้อยูก่บัขนาดของกรุป๊ 1 คณะใชบ้า้น 1 หลงั 
 

อัตราค่าบริการรวม  

✓ รถตู้ VIP พร้อมคนขับ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ (บริการรับ - ส่ง จากกรุงเทพฯ ในบริเวณที่กำหนด) (กรณีท่านไม่
ใช้รถตู้ หักค่าบริการออก 4,000 บาท/คัน) 

✓ อาหารทุกมื้อ ตามรายการที่ระบุ 
✓ ที่พักตามรายการ ประเภทบ้านพักจะขึ้นอยู่กับขนาดของกรุ๊ป 
✓ ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนำเที่ยวต่างๆ ตามรายการ  
✓ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย 
✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ประกันสูญเสียชีวิต 1,000,000 บาท ประกันอุบัติเหตุ 500,000 ทั้งนี้เงื่อนไข

เป็นไปตามกรรมธรรม์ 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ Vat 7 %  

 

อัตรานี้ไม่รวม 

× กรณีต้องการมัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง เพิ่ม 4,500 บาท / กรุ๊ป 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้

ระบุในรายการ 
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เงือ่นไขการจองทัวร ์
× Booking ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทาง 

× กรณุาชำระเปน็จำนวนเตม็ของคา่ทัวร์หลังจากที่ทราบวา่พเีรยีดทีท่่านตอ้งการว่างภายใน 2 วนั 

    กรณียกเลิกการเดินทาง 
• ยกเลิกหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งทำกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่มี

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

 
หมายเหตุ 

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จำนวน 4 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) 
• รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภู มิอากาศ, 

เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ 
จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด 

• หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้ 

• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า 
• ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจาก

ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 
• เรามมีาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 อย่างดีเยี่ยม 
• ผู้เดินทางและพนักงานขับรถควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
• ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม 
• มีการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนรถโดยสาร 
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589/124 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้นที่ 22 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มชัรูมทราเวล 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 
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