ประจวบคีรีขนั ธ์ – หัวหิ น- Swiss Sheep Farm – เพลินวาน – เขาธงชัย - บ้านกรู ด – เกาะทะลุ เกาะสิ งห์ เกาะสังข์ ดาน้ าดู
ปะการัง
วันแรกของการเดินทาง
06.30 น.

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริ ษทั รักเมืองไทยทัวร์ ให้การต้อนรับโดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น
มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกครบครันบนรถมีเครื่ องดื่ม ตลอดการเดินทางอาหารเช้าแบบปิ กนิก(มื้อที่ 1)

07.00 น.

ออกเดินทางไปยัง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

09.30 น.

นาท่านชม Swiss Sheep Farm คุณจะได้พบกับความน่ารักของฝูงแกะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนฟู
หนานุ่มนับสิ บตัว ในบรรยากาศฟาร์ มแบบสวิส ท่ามกลางหุ บเขาแห่งความรัก ที่โอบล้อมคุณด้วย
ไออุ่นสไตล์ฟาร์ มแบบยูโรคันทรี มีสนามหญ้าเขียว ๆ ลายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน อีกทั้งหนุ่ม
นักถ่ายกับสาวนักโพสก็ไม่ควรพลาด เพราะที่ Swiss Sheep Farm มีมุมเก๋ ๆ สวย ๆ แจ่ม ๆ ให้
เลือกถ่ายรู ปเพียบ ส่ วนคู่รักที่กาลังมองหาสถานที่ถ่ายภาพแต่งงาน (Pre Wedding out Door) ที่นี่ก็
ช่างเหมาะซะจริ ง ๆ เพราะมีแบ็คกราวด์แจ่ม ๆ ให้เลือกแชะมากมาย

11.00 น.

นาท่านเยีย่ มชม “เพลินวาน” หมู่บา้ นย้อนยุคมีชีวติ ชิมรสอาหารขนมอร่ อย เลือกซื้ อเสื้ อผ้า ดูหนัง
กลางแปลง สัมผัสบรรยากาศแห่งอดีตปี พ.ศ.2499

12.30 น.

บริ การอาหารกลางวันที่ร้านอาหารไฮเปี ยง (มื้อที่ 2)

15.30 น.

นาท่านท่องเที่ยวกันต่อที่เขาธงชัย ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวที่สาคัญของชายหาดบ้านกรู ด จากจุดนี้ จะมองเห็นเวิง้
อ่าวและทิวมะพร้าวสุ ดสายตา เหมาะสาหรับชมพระอาทิตย์ข้ ึนและตก บนเขาธงชัยเป็ นที่ประดิษฐาน
"พระพุทธกิตติสิริชยั " หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกว่า หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรู ปปางสมาธิแบบศิลปะคันธระ
(ได้รับอิทธิ พลจากกรี กผ่านอินเดีย)หันพระพักตร์ ออกทะเล ชาวบางสะพานสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบห้าสิ บ
รอบ บนเขายังเป็ นที่ต้ งั ของ ตาหนักกรมหลวงชุ มพรเขตอุดมศักดิ์ อันเป็ นที่เคารพสักการะยิ่งของชาวเรื อ
จะเห็นตาหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สวยเด่นเป็ นสง่าบนยอดเขาธงชัย เชื่ อกันว่ากรมหลวงชุ มพร
เขตอุดมศักดิ์เคยเสด็จมาประทับ ณ.ที่แห่งนี้เพื่อที่พกั ทอดสมอเรื อรบจึงสร้างสมอเรื อจาลองไว้

17.00 น.

นาท่านเช็คอินเข้าที่พกั โรงแรมริ มทะเลบ้านกรู ดหรื อเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)หลังจากนั้นให้ท่าน

ได้ทาภารกิจส่ วนตัว พักผ่อนกันตัมอัธยาศัย

18.30 น.

บริ การอาหารเย็น(มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารปลาทู

20.30 น.

ให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย……ราตรี สวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง
06.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์...................ยามเช้า ทาภารกิจส่ วนตัว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท

08.00 น.

ให้ท่านเก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อบางสะพานน้อย

09.00

นาท่านเดินทางถึงท่าเรื อบางสะพานน้อย หลังจากนั้นนาท่านขึ้นเรื อเพื่อเดินทางไปดาน้ ารอบๆเกาะทะลุ
ซึ่ งเป็ นเกาะที่สวยและมีน้ าใสที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ให้ท่านได้สัมผัสกับทะเลสี คราม ฝูงปลา
น้อยใหญ่ ปะการังหลากสี สัน กันอย่างเต็มที่

12.00 น.

บริ การอาหารเที่ยงแบบปิ กนิก (มื้อที่ 5) บนเรื อ หลังอาหารเที่ยงให้ท่านได้สนุกสรานกับการดาน้ าดู
ปะการังกันต่อ

14.00 น.

นาท่านกลับฝั่งให้ท่านได้ทาภารกิจส่ วนตัวกันตามอัธยาศัย

15.00 น.

นาท่านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ซ้ื อของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย

20.30 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ

ผูใ้ หญ่ ท่านละ 3,500.- บาท
เด็ก 5-12 ปี คิดราคา 75% ต่ากว่า 5 ปี ฟรี

อัตรานี้รวม
-ค่าที่พกั โรงแรมริ มทะเลบ้านกรู ด หรื อเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน) จานวน 1 คืน
- ค่ารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรมระบุ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม และค่าเข้าชมการผลิตม ผต
- ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว และผูช้ ่วยมัคคุเทศก์คอยดูแลอานวยความสะดวก
- ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-บาท รักษาพยาบาล 500,000.-บาท
-ค่าเรื อเดินทางไปดาน้ าดูปะการัง พร้อมอุปกรณ์
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากเหนือโปรแกรม
ภาษีมูลเพิ่ม และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
สิ่ งที่ตอ้ งนาติดตัว

1. แว่นตากันแดด / หมวก
2. ครี มกันแดด
3. ชุดเล่นน้ า / ชุดลาลอง / รองเท้าลาลอง
4. กล้องถ่ายรู ป
5. ของใช้ส่วนตัว
6. ยารักษาโรคประจาตัว

