
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

05.30 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมน ้ามันShell แม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ที่บริษัทฯใหก้าร
ตอ้นรับ ออกเดนิทางสูจ่.ชุมพร ระหว่างทางผ่านน าท่านแวะถ่ายรูปชมววิ ณ เมืองสาม

อ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เหตุที่เรียกว่าเมืองสามอ่าว เนื่องจากพื้นที่บรเิวณตัวเมือง

ประจวบประกอบไปดว้ย อ่าวนอ้ย อ่าวประจวบ และอ่าวมะนาว เช็คอนิจุดแลนด์มาร์ค 
สะพานสราญวถิ ีสะพานปนูสแีดงทีย่ืน่ออกไปสูท่ะเล 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1)  
เดนิทางสู ่วัดพระบรมธาตุสว ีมลัีกษณะเป็นเจดยีท์รงระฆังตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลีย่ม ๒ ชัน้ 

ไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งในชุมพร สันนิษฐานว่าน่าจะสรา้งขึน้ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา และผ่านการบูรณะมาหลายครั ้ง  เดินทางสู่หาดทุ่งวัวแล่น เป็น

ชายหาดทีส่วยงามน ้าใสของชมุพรแหง่หนึง่ แวะถา่ยรูปเดนิชมบรรยากาศ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพ่ัก:บรเิวณทุง่วัวแลน่หรอืเมอืงชมุพร ระดับเทยีบเทา่3ดาว 
 

 
 

 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่3)  น าทา่นด าน ้าทะเลอา่วไทยชมุพร  

กรณีเดนิทางวนัคู ่
08.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรือเพื่อด าน ้าทะเลอ่าว

ไทยชมุพร เดนิทางถงึท่าเรอืท าการเช็คอนิ

และรับอุปกรณ์ด าน ้า มีบรกิารเครื่องดืม่ ชา 
กาแฟ  อาหาร ว่ า ง  พ ร อ้ม ฟั งบร รยาย

รายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคเุทศก ์ 
09.00 น. เรอืออกจากท่าเรือ น าท่านสู่จุดด าน ้า เกาะ

มาตรา เป็นเกาะที่เป็นที่อยู่ของปูไก่ ปูที่มี
เสยีงรอ้งเหมอืนไกแ่ละสามารถปีนตน้ไมไ้ด ้

พาท่านไปด าน ้าสน็อคเกลิชมฝูงปลานานา

ชนิดในแหล่งปะการังที่สวยงามและยังเป็น
ทีอ่ยูข่องหอยมอืเสอืดว้ย เดนิทางสู ่เกาะหลักแรด  ดว้ยรูปลักษณะของเกาะทีค่ลา้ยแรดอันเป็นทีม่าของชือ่เกาะ ใกลเ้กาะมหีนิปูน

วนัที ่1   ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ-ประจวบสามอา่ว-พระบรมธาตสุว-ีหาดทุง่ววัแลน่ 

  

วนัที ่2 ด าน า้ทะเลอา่วไทยชุมพร - เขา้ทีพ่กัหาดทุง่ววัแลน่ 

              (วนัคู)่ เกาะมาตรา - เกาะหลกัแรด – เกาะละวะ – เกาะลงักาจวิ หรอื   

              (วนัคี)่ เกาะงา่มนอ้ย – เกาะงา่มใหญ ่– เกาะกะโหลก- เกาะทะลุ 



เรยีงกัน 3 กอ้น จงึเป็นทีม่าของชือ่เกาะหลักแรด ทีน่ี่เต็มไปดว้ยปะการังครกขนาดใหญ่สสีวยสดซึง่หาดูไดย้ากในแหลง่ด าน ้าอืน่ๆ 
มฝีงูปลาใตน้ ้าหลากหลายชนดิ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4)บนเรอื พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ ผลไม ้
13.00น. น าทกุทา่นออกเดนิทางด าน ้าตอ่ 

  เกาะละวะ  ชมปลาการต์ูนอนิเดยีนแดงฝูงใหญ่ ว่ายเล่นน ้าในดงดอกไมท้ะเลเป็นภาพสวยงามประทับใจเกาะลังกาจวิ เป็นเกาะที่

ยังคงความสมบูรณ์ทัง้ใตน้ ้าและบนเกาะ เป็นแหล่งสัมปทานเลีย้งนกนางแอ่น มจุีดชมปะการังทีใ่นหลวงรัชการที ่5 เคยทรงเสด็จ
ประพาสฯ ถงึ 3 ครัง้ 

16.00น. เดนิทางกลับมาถงึทา่เรอืทา่ยาง ใหท้า่นท าภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ย เดนิทางสูท่ีพ่ัก 

 
กรณีเดนิทางวนัคี ่

08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ด าน ้าทะเล
อ่าวไทยชุมพร เดินทางถึงท่าเรือท าการ

เ ช็คอินและรับอุปกรณ์ด าน ้ า  มีบริการ
เครื่องดืม่ ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟัง

บ ร ร ย าย ร ายล ะ เ อีย ด โป รแก รมจาก

มัคคุเทศก ์เดนิทางสู่ เกาะง่ามนอ้ย เป็น
ลักษณะเป็นกอหนิเล็กๆ กระจากตามแนว

เกาะกิจกรรมหลักๆคือด าน ้ า ชมโลกใต ้
ทะเล ท่านจะไดพ้บกับ ทุ่งดอกไมท้ะเล 

ปลาไหลมอรเ์รย ์ปลาหชูา้ง กุง้ตัวยาว และ

ถา้ท่านโชคดีท่านจะไดเ้จอพี่จุด (ฉลาม
วาฬ) ที่เกาะนี้ดว้ย เกาะง่ามใหญ่ชมทัศนียภาพรอบๆเกาะ และแวะถ่ายรูปที่ “Right Hand of Buddha”(หนา้ผาหนิปูนที่มี

ลักษณะคลา้ยฝ่ามอืพระเจา้)ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเกาะง่ามใหญ ่ทา่นจะไดพ้บกับดอกไมท้ะเล ปลาการต์นูอนิเดยีแดง ปลานกแกว้ 
ปลาผเีสือ้ ปลาสนิสมทุร ทากทะเล 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4)บนเรอื พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ ผลไม ้

13.00น. พาทุกท่านด าน ้าต่ออกี 2 เกาะคอื เกาะกะโหลก เป็นเกาะทีม่ลีักษณะคลา้ยหัวกะโหลก จุดด าน ้าจุดนี้ท่านจะไดพ้บ ปะการังโขด 
ปะการังฟองน ้าครก ปะการังเขากวาง ดอกไมท้ะเล และเนื่องดว้ยจุดนี้เป็นจุดทีน่ ้าทะเลค่อนขา้งลกึ จงึมักจะพบจะมปีลามากมายที่

เกาะแห่งนี้ เกาะทะลุ เป็นเกาะหนิปูนขนาดเล็ก บนเกาะมีโพลงถ ้าขนาดใหญ่ที่ก าลังคร่อมผิวน ้า ท่านสามารถว่ายน ้าเขา้ไป
เพือ่ทีจ่ะทะลไุปอกีฝ่ังไดท้า่นจะไดพ้บกกับปลาหลากหลายชนดิ อาท ิปลาผเีสือ้เงนิ-ทอง ฝงูปลาสลดิหนิ ปลาผเีสือ้จักรพรรด ิ

16.00น. เดนิทางกลับมาถงึทา่เรอืทา่ยาง ใหท้า่นท าภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ย  
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5) ทีพ่ัก:บรเิวณทุง่วัวแลน่หรอืเมอืงชมุพร ระดับเทยีบเทา่3ดาว 

 

 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่6)  
น าท่านเดนิทางชมศาลกรมหลวงชมุพร เป็น

ที่ตัง้ของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระ

บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิผ์ู ้

ทรงสถาปนากองทัพเรอืสมัยใหมใ่หกั้บประเทศ
ไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือ และเป็นที่

เคารพสักการะของประชาชนท่ัวไปอนุสรณ์
สถานประกอบดว้ยศาลเจา้พ่อกรมหลวงชมุพรฯ

หลังเกา่และ หลังใหม่ ทีส่รา้งขึน้บนเนนิเขาซึง่
หาดทรายรี เ ป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของ

พระองคตั์วศาลอยู่บนเรอืรบหลวงพระร่วงจ าลองทีห่ันหนา้ออกสูท่ะเลจงึเป็นจุดทีม่องเห็นทวิทัศนข์องหาดทรายรไีดช้ัดเจนตลอด

เวิง้อ่าว จุดชมววิเขามัทร ีสามารถชมววิทวิทัศน์ได ้360 องศา สามารถมองเห็นเห็นเกาะนอ้ยใหญ่และเรอืประมงที่จอดเทียบท่า
ทะเลปากน ้าชมุพร พรอ้มสกัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ (พระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรปางมหาราชลลีา) ประทับทา่น่ังหันไปทางทะเล มี

ระเบยีงยืน่รับลมทะเล และชมววิปากน ้าชมุพร กวา้งไกลสุดสายตา อสิระใหท้่านเดนิชมและอสิระถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆที่หาด
ทรายรหีาดทรายสขีาวสะอาด เดนิทางสู ่สะพานไมเ้คีย่มแกม้ลงิ ตัง้อยูใ่นโครงการพัฒนาพืน้ทีห่นองใหญ ่ตามพระราชด าร ิภายใน

มบีงึน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานไมท้ีส่รา้งขึน้มาจากไมเ้คีย่ม เป็นไมเ้นื้อแข็งทีม่มีากในภาคใต ้ทนทัง้น ้าจดื น ้าเค็ม สะพานมลีักษณะ

สว่นเวา้สว่นโคง้ทีส่วยแปลกตา อสิระใหท้า่นถา่ยรูปยามเย็น แบบสวยงาม  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7)  

สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางกลับ แวะรา้นของฝากระหวา่งทาง เดนิทางกลับถงึจุดหมายปลายทางโดยสวัสดภิาพ  

 

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การจราจร, การเดนิทางช่วง

เทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

 

ทีน่ั่งบนรถตูบ้รษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรเองตามการจองและช าระเงนิเทา่นัน้ 

 

 

 

วนัที ่3 ศาลเจา้กรมหลวงชุมพร- จุดชมววิเขามทัทร-ีหาดทรายร-ีสะพานไมเ้คีย่ม-แวะรา้นของฝาก เดนิทางกลบั- 

              



 

 

 

หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดังต่อไปนี้ ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปุตนกิ ว ีหรอืแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม จอหน์สัน แอนด์

จอหน์สนั อยา่งนอ้ย1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วัน) หรอืวัคซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม  

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืRT PCR จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีร่ับรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

 บคุคลทีเ่ดนิทางจากพืน้ทีอ่ืน่เขา้มาในจังหวัดชมุพรตอ้งกรอกขอ้มูลประเมนิความเสีย่ง แกห่น่วยรับบรกิารสาธารณสขุในจังหวัดชุมพร

โดยการสแกน QR Code ผา่นระบบ Google Forms " Save Chumphon "  

มาตรการการเดนิทางเขา้จังหวัดอาจมกีารอัพเดตเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจังหวัดนัน้ๆ 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

- บัตรประจ าตัวประชาชน ** กรุณาสง่ส าเนาบัตรประชาชนพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า **  
- เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 สามารถแสดงจากแอปพลเิคชนั ”หมอ

พรอ้ม” ได ้

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขับรถ  

 •คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

 - กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่

มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่

กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่บรษัิทท าไว ้ทัง้นี้

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

 •คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

•คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์กรณีตอ้งการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์

จะมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ 

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 •ตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 2,000 บาท และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ 

หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ทา่นตอ่รถตู ้

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 
8-9 ทา่น/ตู ้

13-15 พฤษภาคม  65 4,897  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

2,000 16 

20-22 พฤษภาคม  65 4,897 2,000 16 

27-29 พฤษภาคม  65 4,897 2,000 16 

3-5 มถิุนายน 65 4,897 2,000 16 

10-12 มถิุนายน  65 4,897 2,000 16 

17-19 มถิุนายน  65 4,897 2,000 16 

เงือ่นไขการจอง 



 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 

 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

 •มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

 •ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 •เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 


