
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสั APD12-02 PACKAGE “วนัวาฬ” ยงัหวานอยู่ วนัเดยท์ริป         หนา้ 1 

รหสั APD12-02 

PACKAGE “วนัวาฬ ยงัหวานอยู่”  
ไม่ต้องเดินทางไกล ท่ีไทยกดู็ได้ 

สุดพเิศษ!!  ล่องเรือ  ดูวาฬบรูด้า  ณ  อ่าวไทย 
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PACKAGE TWOวาฬ 
ท่าเรือร้านอาหารบางตะบูนเบย ์- จดุชมปลาวาฬบรดู้า  เร่ิมต้น 1,699/ท่าน 

 

06.45 น.   จุดนัดพบ  ณ  ท่าเรือร้านอาหารบางตะบูนเบย์ 
07.00 น. ลงเรือเพื่อออกเดินทาง สู่ จุดชมปลาวาฬบรูด้า  

(เดินทางโดยเรือล าใหญ่จ านวน 30 ที่นัง่,ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  
 บริการอาหารเช้า (เมนูข้าวเหนียวไก่ทอด)  ล่องทะเลพร้อมชมวิวที่สวยงามสู่จุดชมปลาวาฬบูรดา้แบบ
ใกลชิ้ด  ☺ จุดชมปลาวาฬบรูด้า  ☺ ปลาวาฬบรูดา้ เป็นสัตวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม มีจุดเด่นที่ครีบหลงัที่มีรูป
โคง้อยูค่่อนไปทางดา้นปลายหาง แพนหางวางตวัตาม แนวราบ และมีรอยเวา้เขา้ตรงก่ึงกลาง ครีบคู่หนา้มี
ปลายแหลม ซ่ีบนแผ่นกรองค่อนขา้งหยาบ และเป็นสัตวท์ี่ใกลสู้ญพนัธ์ุ จึงไดรั้บการคุม้ครองเป็นสัตวป่์า
คุ ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 ห้ามมีการค้าขายวาฬบรูด้า
ระหว่างประเทศ  พบกระจายพนัธ์ุในทอ้งทะเลเขตอบอุ่นทัว่โลก ในประเทศไทยพบอาศยัอยู่ในอ่าวไทย 
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 พบฝูงวาฬบรูดา้ประมาณ 40 ตวั อยูใ่กลพ้ื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยหา
อาหารกินที่ทะเลบางขุนเทียน กินอาหารโดยการกรอง มีซ่ีกรองคลา้ยหวีสีเทา จ านวน 250-370 ซ่ี อาหาร
ส่วนใหญ่เป็นแพลงตอน, เคย, ปลาขนาดเล็กและหมึก  ให้ท่านไดเ้ต็มอิ่มกับการดูปลาวาฬอย่างใกลชิ้ด
พร้อมเก็บภาพประทบัใจ  บริการอาหารกลางวัน (เมนูบุฟเฟ่ต์ อาหาร 4 อย่าง)   

15.30 น. ถึง ท่าเรือร้านอาหารบางตะบูนเบย์ (ใชเ้วลาเดินทางกลบัประมาณ 3 ชัว่โมง) 

**หมายเหตุ  :  แนะน าเที่ยวแบบไม่เหน่ือย พักอมัพวา 1 คืน สนใจที่พกัโฮมสเตย์หรือบริการรถตู้ให้เช่า ติดต่อสอบถามเซลล์ผู้ดูแล** 

พีเรียดเดินทาง ราคาต่อท่าน 

1 , 7 , 15 , 21 , 28 , 29 พฤศจิกายน  2563 1,799 
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PACKAGE FOURวาฬ(ด่วน) 
ท่าเรือวดัปากอ่าว บางตะบูน - จดุชมปลาวาฬบรดู้า ราคา 1,199/ท่าน 

08.30 น.   จุดนัดพบ ณ ท่าเรือวัดปากอ่าว บางตะบูน 
10.00 น. ลงเรือเพื่อออกเดินทาง สู่ จุดชมปลาวาฬบรูด้า  

(เดินทางโดยเรือด่วนล าเล็ก จ านวน 15 ที่นัง่,ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
 บริการอาหารกลางวัน  (ข้าวกล่อง)  ล่องทะเลพร้อมชมวิวที่สวยงามสู่จุดชมปลาวาฬบูรดา้แบบใกลชิ้ด   
☺ จุดชมปลาวาฬบรูด้า  ☺ ปลาวาฬบรูด้า เป็นสัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนม มีจุดเด่นที่ครีบหลังที่มีรูปโค้งอยู่
ค่อนไปทางดา้นปลายหาง แพนหางวางตวัตาม แนวราบ และมีรอยเวา้เขา้ตรงก่ึงกลาง ครีบคู่หน้ามีปลาย
แหลม ซ่ีบนแผ่นกรองค่อนข้างหยาบ และเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ุ จึงได้รับการคุ้มครองเป็นสัตว์ป่า
คุ ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 ห้ามมีการค้าขายวาฬบรูด้า
ระหว่างประเทศ  พบกระจายพนัธ์ุในทอ้งทะเลเขตอบอุ่นทัว่โลก ในประเทศไทยพบอาศยัอยู่ในอ่าวไทย 
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 พบฝูงวาฬบรูดา้ประมาณ 40 ตวั อยูใ่กลพ้ื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยหา
อาหารกินที่ทะเลบางขุนเทียน กินอาหารโดยการกรอง มีซ่ีกรองคลา้ยหวีสีเทา จ านวน 250-370 ซ่ี อาหาร
ส่วนใหญ่เป็นแพลงตอน, เคย, ปลาขนาดเล็กและหมึก  ให้ท่านไดเ้ต็มอิ่มกับการดูปลาวาฬอย่างใกลชิ้ด
พร้อมเก็บภาพประทบัใจ  * หมายเหตุ : อิสระอาหารเช้า   

15.30 น. ถึง ท่าเรือวัดปากอ่าว บางตะบูน (ใชเ้วลาเดินทางกลบัประมาณ 2 ชัว่โมง) 

**หมายเหตุ  :  แนะน าเที่ยวแบบไม่เหน่ือย พักอมัพวา 1 คืน สนใจที่พกัโฮมสเตย์หรือบริการรถตู้ให้เช่า ติดต่อสอบถามเซลล์ผู้ดูแล** 

พีเรียดเดินทาง ราคาต่อท่าน 

7 , 8 , 14 , 15 , 21 , 22 , 28 , 29  พฤศจกิายน  2563 1,199 
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กรณีเหมาเรือดูวาฬส่วนตัว (เดินทางวันธรรมดา) 

ขนาดของเรือ ราคาต่อล า 

เรือล าเล็ก จ านวน 15 ที่นั่ง 12,999 

เรือล าใหญ่ จ านวน 30 ที่นั่ง 36,999 

** โดยสารเรือล าเล็ก จ านวน 15 ที่นั่ง เรือจะเป็นแบบ Local คล่องตัว และ ปลอดภัย ** 
มีบริการน ้าด่ืม 1 ขวด 

** โดยสารเรือล าใหญ่ จ านวน 30 ที่นั่ง เรือล าใหญ่ 2 ช้ัน ช้ันล่างมีแอร์ปรับอากาศ และปลอดภัย ** 
บริการอาหารเช้า 1 มื้อ +อาหารกลางวนั 1 มื้อ (บุฟเฟ่ต์) และบริการน า้ด่ืม 1 ขวด 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าเรือรับ-ส่ง น าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่ รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเดินทางไปจุดนดัพบ , ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต  
ค่าซักรีด  ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทิปพนกังานขบัเรือและผูดู้แลบนเรือขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เงื่อนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาต
ตดัท่ีนัง่เพ่ือให้ลูกคา้ท่านอื่นท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีได้
ระบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลิก 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี   และเม่ือท่านออก
เดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ า
คืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน.  
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หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า ท่ีบริษัทก าหนด ราคาและรายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ่้น ปฏิวตัิและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่าน

ถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการ
คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ
ค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทั
ก ากบัเท่านั้น 

10. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 


