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

อ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เหตุที่เรียกว่าเมืองสามอ่าว เนื่องจากพื้นที่บริเวณตัวเมือง
ประจวบประกอบไปดว้ย อ่าวนอ้ย อ่าวประจวบ และอ่าวมะนาว เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค 
สะพานสราญวถิ ีสะพานปูนสแีดงทีย่ืน่ออกไปสูท่ะเล 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1)  
เดนิทางสู่ วัดพระบรมธาตุสวี มีลักษณะเป็นเจดียท์รงระฆังตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลี่ยม ๒ ชัน้ 

ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งในชุมพร สันนิษฐานว่าน่าจะสรา้งขึน้ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา และผ่านการบูรณะมาหลายครั้ง  เดินทางสู่หาดทุ่งวัวแล่น เป็น

ชายหาดทีส่วยงามน ้าใสของชมุพรแห่งหนึง่ แวะถ่ายรูปเดนิชมบรรยากาศ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพั่ก:บรเิวณทุ่งวัวแล่นหรอืเมอืงชมุพร ระดับเทยีบเท่า3ดาว 
 
 

 
 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่3)  น าท่านด าน ้าทะเลอา่วไทยชมุพร  

 

กรณีเดนิทางวนัคู ่
08.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรือเพื่อด าน ้าทะเลอา่ว

ไทยชุมพร เดนิทางถงึท่าเรือท าการเช็คอนิ
และรับอุปกรณ์ด าน ้า มีบรกิารเครื่องดื่ม ชา 
กาแฟ  อาหาร ว่ าง  พร ้อม ฟั งบรรยาย

รายละเอยีดโปรแกรมจากมัคคุเทศก ์ 
09.00 น. เรือออกจากท่าเรือ น าท่านสู่จุดด าน ้า เกาะ

มาตรา เป็นเกาะที่เป็นที่อยู่ของปูไก่ ปูที่มี

เสยีงรอ้งเหมอืนไกแ่ละสามารถปีนตน้ไมไ้ด ้
พาท่านไปด าน ้าสน็อคเกลิชมฝูงปลานานา
ชนิดในแหล่งปะการังที่สวยงามและยังเป็น

ที่อยู่ของหอยมือเสอืดว้ย เดนิทางสู่ เกาะหลักแรด  ดว้ยรูปลักษณะของเกาะที่คลา้ยแรดอันเป็นที่มาของชือ่เกาะ ใกลเ้กาะมี
หนิปูนเรยีงกัน 3 กอ้น จงึเป็นทีม่าของชือ่เกาะหลักแรด ทีน่ี่เต็มไปดว้ยปะการังครกขนาดใหญ่สสีวยสดซึง่หาดูไดย้ากในแหล่ง
ด าน ้าอืน่ๆ มฝีูงปลาใตน้ ้าหลากหลายชนดิ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4)บนเรอื พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ ผลไม ้
13.00น. น าทุกท่านออกเดนิทางด าน ้าต่อ 
  เกาะละวะ  ชมปลาการต์ูนอนิเดยีนแดงฝูงใหญ่ ว่ายเล่นน ้าในดงดอกไมท้ะเลเป็นภาพสวยงามประทับใจเกาะลังกาจวิ เป็นเกาะ

ที่ยังคงความสมบูรณ์ทัง้ใตน้ ้าและบนเกาะ เป็นแหล่งสัมปทานเลี้ยงนกนางแอ่น มีจุดชมปะการังทีใ่นหลวงรัชการที่ 5 เคยทรง
เสด็จประพาสฯ ถงึ 3 ครัง้ 

16.00น. เดนิทางกลับมาถงึท่าเรอืท่ายาง ใหท้่านท าภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ย เดนิทางสูท่ีพั่ก 

 
 
 
 
 
 

วนัที ่1   ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ-ประจวบสามอา่ว-พระบรมธาตุสว-ีหาดทุง่ววัแลน่ 

  

วนัที ่2 ด าน า้ทะเลอา่วไทยชุมพร – เขา้ทีพ่กัหาดทุง่ววัแลน่ 

     (วนัคู)่ เกาะมาตรา - เกาะหลกัแรด – เกาะละวะ – เกาะลงักาจวิ หรอื   

                  (วนัคี)่ เกาะงา่มนอ้ย – เกาะงา่มใหญ ่– เกาะกะโหลก- เกาะทะลุ 



 
 
 
 
 
 

 
กรณีเดนิทางวนัคี ่

08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ด าน ้าทะเล
อ่าวไทยชุมพร เดินทางถึงท่าเรือท าการ
เ ช็คอินและรับอุปกรณ์ด าน ้ า  มีบริการ

เครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พรอ้มฟัง
บ ร รย าย ร ายล ะ เ อี ย ดโปรแกรมจาก
มัคคุเทศก์ เดินทางสู่ เกาะง่ามนอ้ย เป็น

ลักษณะเป็นกอหนิเล็กๆ กระจากตามแนว
เกาะกิจกรรมหลักๆคือด าน ้ า ชมโลกใต ้
ทะเล ท่านจะไดพ้บกับ ทุ่งดอกไมท้ะเล 

ปลาไหลมอรเ์รย ์ปลาหูชา้ง กุง้ตัวยาว และ
ถา้ท่านโชคดีท่านจะไดเ้จอพี่จุด (ฉลาม
วาฬ) ที่เกาะนี้ดว้ย เกาะง่ามใหญ่ชมทัศนียภาพรอบๆเกาะ และแวะถ่ายรูปที่ “Right Hand of Buddha”(หนา้ผาหนิปูนทีม่ี

ลักษณะคลา้ยฝ่ามือพระเจา้)ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะง่ามใหญ่ ท่านจะไดพ้บกับดอกไมท้ะเล ปลาการ์ตูนอนิเดียแดง ปลา
นกแกว้ ปลาผเีสือ้ ปลาสนิสมุทร 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 และเนื่องดว้ยจุดนี้เป็นจุดที่น ้าทะเลค่อนขา้งลึก จึงมักจะพบจะมีปลา

มากมายทีเ่กาะแห่งนี้ เกาะทะลุ เป็นเกาะหนิปูนขนาดเล็ก บนเกาะมโีพลงถ ้าขนาดใหญ่ที่ก าลังคร่อมผวิน ้า ท่านสามารถว่ายน ้า
เขา้ไปเพื่อที่จะทะลุไปอีกฝ่ังไดท้่านจะไดพ้บกกับปลาหลากหลายชนิด อาท ิปลาผีเสือ้เงนิ-ทอง ฝูงปลาสลดิหนิ ปลาผีเสือ้
จักรพรรด ิ

16.00น. เดนิทางกลับมาถงึท่าเรอืท่ายาง ใหท้่านท าภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ย  
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5) ทีพั่ก:บรเิวณทุ่งวัวแล่นหรอืเมอืงชมุพร ระดับเทยีบเท่า3ดาว 

 

 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่6)  

น าท่านเดนิทางชมศาลกรมหลวงชมุพร เป็นทีต่ัง้

ของอนุสรณ์สถานของ พลเรอืเอก พระบรมวงศเ์ธอ

กรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์ผูท้รงสถาปนา
กองทัพเรือสมัยใหม่ใหก้ับประเทศไทยทรงเป็น
เสด็จเตีย่ของชาวเรอื และเป็นทีเ่คารพสักการะของ

ประชาชนทั่วไปอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยศาลเจา้
พ่อกรมหลวงชมุพรฯหลังเก่าและ หลังใหม่ ที่สรา้ง
ขึ้น บน เ นิ น เ ข าซึ่ ง ห าดท ราย รี เ ป็ น ส ถ า นที่

สิน้พระชนมข์องพระองคต์ัวศาลอยู่บนเรือรบหลวง
พระร่วงจ าลองที่หันหนา้ออกสู่ทะเลจงึเป็นจุดที่มองเห็นทวิทัศน์ของหาดทรายรีไดชั้ดเจนตลอดเวิ้งอ่าว จุดชมวิวเขามัทรี 
สามารถชมววิทวิทัศน์ได ้360 องศา สามารถมองเห็นเห็นเกาะนอ้ยใหญ่และเรอืประมงทีจ่อดเทยีบท่าทะเลปากน ้าชมุพร พรอ้ม

สักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ (พระโพธสัิตวอ์วโลกเิตศวรปางมหาราชลลีา) ประทับท่าน่ังหันไปทางทะเล มรีะเบยีงยืน่รับลมทะเล 
และชมววิปากน ้าชมุพร กวา้งไกลสดุสายตา อสิระใหท้่านเดนิชมและอสิระถ่ายรูปบรรยากาศสวยๆที่หาดทรายรีหาดทรายสขีาว

สะอาด เดนิทางสู ่สะพานไมเ้คีย่มแกม้ลงิ ตัง้อยู่ในโครงการพัฒนาพืน้ที่หนองใหญ่ ตามพระราชด าร ิภายในมบีงึน ้าขนาดใหญ่ 
มสีะพานไมท้ีส่รา้งขึน้มาจากไมเ้คีย่ม เป็นไมเ้นื้อแข็งทีม่มีากในภาคใต ้ทนทัง้น ้าจดื น ้าเค็ม สะพานมลีักษณะสว่นเวา้สว่นโคง้ที่
สวยแปลกตา อสิระใหท้่านถ่ายรูปยามเย็น แบบสวยงาม  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7)  
สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางกลับ แวะรา้นของฝากระหว่างทาง เดนิทางกลับถงึจุดหมายปลายทางโดยสวัสดภิาพ  

 

 

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

              



 
 
 
 
 
 
รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงไดใ้นวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การจราจร, การเดนิทางช่วง

เทศกาลหรอืวันหยุดต่างๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

 

ทีน่ั่งบนรถตูบ้รษัิทขอสงวนสทิธิจ์ัดสรรเองตามการจองและช าระเงนิเท่านัน้ 

 

หมายเหตุส าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังต่อไปนี้ ซโินแวค,ซโินฟาร์ม,โมเดอร์นา,ไฟเซอร์,สปุตนิก วี หรือแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม จอห์นสัน 

แอนดจ์อหน์สัน อย่างนอ้ย1เข็ม (ไม่นอ้ยกว่า14วัน) หรอืวัคซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม  

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืRT PCR จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีรั่บรอง (ไม่เกนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

 บุคคลที่เดนิทางจากพื้นที่อื่นเขา้มาในจังหวัดชุมพรตอ้งกรอกขอ้มูลประเมนิความเสีย่ง แก่หน่วยรับบรกิารสาธารณสุขในจังหวัด

ชมุพรโดยการสแกน QR Code ผ่านระบบ Google Forms " Save Chumphon "  

มาตรการการเดนิทางเขา้จังหวัดอาจมกีารอัพเดตเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจังหวัดนัน้ๆ 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
- บัตรประจ าตัวประชาชน ** กรุณาสง่ส าเนาบัตรประชาชนพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า **  
- เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 สามารถแสดงจากแอปพลเิคชัน ”

หมอพรอ้ม” ได ้
อตัราบรกิารนีร้วม 

 •ค่ารถ ค่าน ้ามัน และค่าบรกิารคนขับรถ  

 •ค่าทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

 - กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อน

เสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 •ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

 •ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •ค่าประกันอบัุตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 

 •ค่าใชจ้่ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

 •ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุ๊ป 
8-9 ท่าน/ตู ้

13-15 พฤษภาคม  65 4,897  
 
 

ไม่มรีาคาเด็ก 

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 

เง ือ่นไขการจอง 



 
 
 
 
 
 

•ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรืออาหารส าหรับมุสลมิ โปรดตดิต่อบรษัิททัวร์ กรณีตอ้งการทานแยกจากเซตโต๊ะ

ทัวรจ์ะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

 •ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท 

 •ต่างชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 1,000 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 2,000 บาท และช าระเงนิค่าทัวร์สว่นทีเ่หลือกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่

ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ท่านต่อรถตู ้

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 

 การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรอืจากอบัุตเิหตุต่างๆ 

 •มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

 •ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ

ราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 •เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 


