
                                                                                                               
 

                                                                                                           

 “เท่ียวสขุใจไปชุมพร” 

เท่ียวเมืองชุมพร 3 วนั 2 คืน 
เขามทัรี – ด าน ้าทะเลชุมพร – ศาลกรมหลวงฯ ณ หาดทรายรี 

ทีพ่กั โรงแรม มรกต ชุมพร (เมอืงชุมพร) 2 คืน  
 

ฟร!ี! หนา้กากอนามัยแบบผา้ และบรกิารเจลแอลกอฮอลบ์นรถ 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ชุมพร – เขามทัรี – ตลาดโต้รุ่ง 
05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ปัม๊ปตท. ถ.วิภาวดี-รงัสิต 
(ท่านทีอ่ยู่ฝัง่ธนบุร ี สามารถนดัขึน้รถไดท้ี ่ หน้าหา้งเทสโก ้ โลตสั สาขาถนน
พระราม 2)  
06.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัชุมพร โดย รถตู้หรือรถบสัปรบัอากาศระดบั 
VIP (24 ท่านขึ้นไป) บนรถ ท่านจะไดร้บับรกิาร อาหารเช้า (แบบปิกนิค) (1) 
และเครื่องด่ืมเยน็ฉ ่าช่ืนใจ ระหว่างการเดนิทาง สนุกสนานกบัเกมเบาๆ เพื่อลุ้นรบัของรางวลั พร้อมรบัฟัง
รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง และเกรด็ความรูต้่างๆ เกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่ว รวมถงึการดแูลเอาใจใส่อย่างดจีาก
ทมีงานมคัคุเทศก์ 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารเพลินสมุทร จ.ประจวบฯ (2) 
15.00 น. น าคณะเดนิทางขึน้สู ่จดุชมวิวเขามทัรี เป็นจุดชมววิทวิทศัน์ทีส่ามารถชมววิของชุมพรไดแ้บบ 360 องศา 
มองเหน็ชุมชนปากน ้าชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพร โดยเฉพาะในยามเยน็ช่วงเวลาทีพ่ระอาทติยง์ดงามมาก ดา้นบนจุด
ชมววิเขามทัร ีมพีระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรปางมหาราชลลีาลกัษณะคลา้ยกบัท่านัง่ขององคจ์ตุคามรามเทพมองออกไปที่
ชายทะเลชุมพรดา้นขวาเป็นหาดภราดรภาพ มองจากบนเขาเหน็ชุมชนปากน ้าชุมพรและชายหาดปากน ้าชุมพรเป็นชุมชน
ขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นท่าเทยีบเรอืประมง บรเิวณจุดชมววิมรีา้นกาแฟพรอ้มระเบียงชมววิใหไ้ดช้มทศันียภาพอกีดว้ย  
 

 

 

 

  



16.30 น. น าคณะเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมมรกต จ.ชุมพร เมืองชุมพร หรือระดบัเทียบเท่า อิสระกบัการพกัผ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 น.         น าท่านสู ่ตลาดโต้รุ่งชุมพร แหล่งเดนิเล่นชลิชลิ ชอ้ปป้ิงและชมิอาหารของเมอืงชุมพรในยามค ่าคนื  

          อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั จากนัน้น าคณะกลบัเขา้สูท่ีพ่กั.....ราตรสีวสัดิ ์
 

 

วนัท่ีสอง ด าน ้าดปูะการงั + ชมความงามหมู่เกาะทะเลชุมพร 
06.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)                                                                                      
07.00 น.   ออกเดนิทางสูท่่าเรอื  
08.00 น.   ถงึท่าเรอื น าคณะลงเรือ เดนิทางสู ่เกาะง่าม  ซึง่เป็น
เกาะขนาดกลางอยู่ทางตอนใตข้องหาดทุ่งววัแล่น มแีนวหนิและถ ้าใต้
น ้า มแีนวปะการงัสวยงามเหมาะส าหรบัการด าน ้า ระหว่างแล่นเรอืตดั
กระแสคลื่นของอ่าวไทย สองฝากเตม็ไปดว้ยทวิทศัน์ทีส่วยงามของ
แผ่นน ้าสคีราม ทอ้งฟ้าสฟ้ีาใส และบรรยากาศอนัแสนสดชื่น เดนิทางถงึ  
เกาะจระเข้ เชญิทุกท่านสนุกสนานกบัการด าน ้าสมัผสัความสวยงามของโลกใตท้ะเล ชมทศันียภาพรอบๆ  
เกาะง่ามใหญ่ Right hand of Buddha ฝ่ามอืพระพุทธเจา้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เป็นทีอ่ยู่ของนกนางแอ่นจ านวนมาก  

และมดีงดอกไมท้ะเลหนาแน่น ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของปลาการต์ูนอนิเดยีนแดง ปลา
นกแกว้ ปลาผเีสือ้ ปลาสนิสมุทร ทีย่งัคงความสมบูรณ์  
12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนับนเรือ   (4)                                                                 
เกาะง่ามน้อย มลีกัษณะเป็นกองหนิเลก็กระจายตามแนวเกาะ ชมความ
หลากหลายของสตัวท์ะเล อาท ิปลาไหลมอเรย ์ปลาเก๋า ปลาหชูา้ง ถา้ท่านโชคดี
จะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬ ซึง่เป็นยกัษ์ใหญ่ใจดขีองทอ้งทะเลแห่งนี้ ทางตอนใต้
ของเกาะยงัเป็นจุดด าน ้าลกึทีท่างกองทพัเรอืนาเรอืปลดระวาง เรอืหลวงปราบ 
741 ท าใหม้ปีลาและปะการงัทะเลเกดิขึน้เป็นจ านวนมากอย่างสวยงาม  

16.00 น. กลบัถงึท่าเรอื น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั  
หมายเหตุ **ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถล่องเรือชมหมู่เกาะและด าน ้าดปูะการงัได้ อนัเน่ืองมาจากสภาพ
อากาศไม่เอ้ืออ านวย มีกระแสลมแรง หรือเหตุผลอ่ืนๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรม โดย
น าท่านท่องเท่ียวสถานท่ีอ่ืนแทน อาทิเช่น ล่องแพพระโต๊ะ, ไหว้และห่มผ้าพระธาตุสวี เป็นต้น ** 



 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 น. บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)                                                                                           
หลงัอาหารเชญิทุกท่านพกัผ่อนหรอืจะเทีย่วชมราตรเีมอืงชุมพรตามอธัยาศยั...........ราตรสีวสัดิ ์
 
วนัท่ีสาม ชุมพร  – ศาลกรมหลวงชุมพร ณ หาดทรายรี –  กรงุเทพฯ 
06.00 น.        อรุณสวสัดิย์ามเชา้                    
07.00 น         พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)                                                                                         
08.00 น  อ าลาทีพ่กั และน าคณะเดนิทางสู่ ศาลกรมหลวง ชุมพรฯ ตัง้อยู่บรเิวณหาดทรายร ีทีม่หีาดทรายยาวและ

ขาวสะอาด ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของอนุสรณ์สถานของ พลเรอืเอกพระบรมวงศเ์ธอกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศกัดิ ์ผู้
ทรงสถาปนากองทพัเรอืสมยัใหม่ใหก้บัประเทศไทยทรงเป็นเสดจ็เตีย่ของชาวเรอืทัง้ปวงและเป็นทีเ่คารพ
สกัการะของประชาชนทัว่ไป อนุสรณ์สถานประกอบดว้ยศาลเจา้พอ่กรมหลวงชุมพรฯหลงัเก่าและหลงัใหม่   
ทีส่รา้งขึน้บนเนินเขา ซึง่หาดทรายรเีป็นสถานทีส่ิน้พระชนมข์องพระองค ์ตวัศาลอยู่บนเรอืรบหลวงพระร่วง
จ าลองทีห่นัหน้าออกสูท่ะเล จงึเป็นจุดทีม่องเหน็ทวิทศัน์ของหาดทรายรไีดช้ดัเจน 

 
 
 
 
 

 
 

 จากนัน้เดนิทางกลบัระหว่างทางแวะ ศาลพ่อตาหินช้าง ก่อนทีไ่ดม้กีารตดัถนนสู่ภาคใต ้บรษิทัรบัเหมา
สรา้งถนนมาถงึตรงเชงิเขา กพ็บกบัหนิกอ้นหนึ่งรปูร่างคลา้ยชา้ง ขนาดไม่ใหญ่โตนัก ช่างทีม่าควบคุมงาน
พยายามใชเ้ครื่องกลหนกัเพื่อเอาหนิกอ้นนัน้ออก กม็ปัีญหารถแทรกเตอรไ์ม่สามารถท างานได ้ทัง้หนิ 
ตน้ไม ้(ตน้ตะเคยีนทองขวางทางอยู่) ชาวบา้นใหบ้นบานบอกกล่าวเจา้ที ่แต่นายช่างโยธาซึ่งเป็นฝรัง่ไม่เชื่อ 
เมื่อพยายามใชร้ถดนัเท่าไรกไ็ม่ไดผ้ล จงึตกลงใหข้ออ านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิช์่วยเหลอื โดยถา้อภนิิหารมจีรงิก็
ขอใหส้ามารถดนัหนิขึน้เขาได ้หากไม่จรงิอย่างค าเล่าลอืกจ็ะผลกัลงเขาไปเลย ผลปรากฏว่า รถสามารถดนั
กอ้นหนิคลา้ยรปูชา้งขึน้เขาไดจ้รงิๆ ท าใหค้นงานและนายช่างเกดิความศรทัธา จงึร่วมกบัชาวบา้นสรา้งศาล
พอ่ตาหนิชา้งขึน้ และท่านสามารถซือ้กลว้ยเลบ็มอืนางสดและอบไดใ้นทีน่ี้ 



12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารคณุต้น ทบัสะแก (7) หลงัอาหารเดินทางกนัต่อ                                                                                        
ระหว่างทางกลบัแวะซ้ือของฝากของดีเมืองเพชร  โดยเฉพาะ “ขนมหม้อแกง” “ทองหยิบ” 
“ทองหยอด” ฯลฯ ทีเ่ป็นขนมขึ้นชือ่อนัดบัต้นๆ ของประเทศเหมาะซ้ือไปเป็นของฝากก่อนกลบั    

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 

อาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
20.30 น. (เวลาโดยประมาณ) เดนิทางกลบัถงึ กรงุเทพฯ สง่ทุกท่านโดยสวสัดภิาพ  
 

 
********************************************************************** 

 
 

ก าหนดการเดินทาง    24-26 ก.ค. / 31ก.ค.-2ส.ค.63 
 

อตัราค่าบริการ     ผู้ใหญ่ตัง้แต่    8 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรบัอากาศ  

                    ผู้ใหญ่ตัง้แต่  24 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถบสัปรบัอากาศ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง ท่านละ 5,700.-  บาท 

เดก็ อายุ 2-10 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ) ท่านละ 5,700.-  บาท 

เดก็ อายุ 2-10 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ) ท่านละ 4,700.-  บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 1,000.-  บาท 
**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 300 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง** 

 

ก าหนดการเดินทาง    7-9 ส.ค. / 14-16 ส.ค. / 21-23 ส.ค. / 28-30 ส.ค.63 
4-6 ก.ย. / 11-13 ก.ย. / 18-20 ก.ย. / 25-27 ก.ย.63 
2-4 ต.ค. / 9-11 ต.ค. / 16-18 ต.ค. / 30ต.ค.-1พ.ย.63 
6-8 พ.ย. / 13-15 พ.ย. / 20-22 พ.ย.63 
27-29 พ.ย. / 11-13 ธ.ค. / 18-20 ธ.ค. / 25-27 ธ.ค.63 



 

อตัราค่าบริการ     ผู้ใหญ่ตัง้แต่    8 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรบัอากาศ  

                    ผู้ใหญ่ตัง้แต่  24 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถบสัปรบัอากาศ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง ท่านละ 5,900.-  บาท 

เดก็ อายุ 2-10 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ) ท่านละ 5,900.-  บาท 

เดก็ อายุ 2-10 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ) ท่านละ 4,900.-  บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 1,000.-  บาท 
**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 300 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง** 

 

ก าหนดการเดินทาง    23-25 ต.ค.63 
 

อตัราค่าบริการ     ผู้ใหญ่ตัง้แต่    8 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรบัอากาศ  

                    ผู้ใหญ่ตัง้แต่  24 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถบสัปรบัอากาศ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง ท่านละ 6,500.-  บาท 

เดก็ อายุ 2-10 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสรมิ) ท่านละ 6,500.-  บาท 

เดก็ อายุ 2-10 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมม่เีตยีงเสรมิ) ท่านละ 5,500.-  บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 1,500.-  บาท 
**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 300 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนออกเดินทาง** 

 
 

อตัราน้ีรวม 
● ค่ารถตูห้รอืรถบสัปรบัอากาศ น าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
● ค่าทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (พกั 3 ท่าน เฉพาะในกรณีทีไ่ม่ตอ้งการพกัเดีย่ว หรอืมาไม่ครบคู่) 
● บรกิารน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด 
● ค่าอาหาร จ านวน 7 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
● ค่าเรอืท่องเทีย่วทะเลชุมพร พรอ้มอุปกรณ์ด าน ้า น าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
● ค่ารถสองแถวขึน้เขามทัร ี
● ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
● ค่าประกนัภยัจากอุบตัเิหตุในการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท,ค่ารกัษาพยาบาลอุบตัเิหตุ     

วงเงนิท่านละ 500,000 บาท (เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบุในกรมธรรม์) 
● ค่ามคัคุเทศกท์ีจ่ะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 



อตัราน้ีไม่รวม 
● ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
● ค่าใชจ่้ายสว่นตวัและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารและค่า

เครื่องดื่มสัง่พเิศษ เป็นตน้ 
● ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
● ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิการเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วของชาวต่างชาติ 

● ค่าทิปทีมงานไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

● ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เงินค่ามดัจ าท่านละ 3,000 บาท โดยเรียกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์พร้อมขอส าเนาบตัรประชาชนของผู้เดินทางด้วย 

● กรณุาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิในการเดินทาง)  

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
● หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์

รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
● หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

***กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยมใิช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์บรษิทัฯจะคนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 
***ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯ *** 

 

หมายเหตุ 
● โปรแกรมการท่องเท่ียวทางทะเลขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรบัเปล่ียนโปรแกรม น าท่านท่องเท่ียวสถานท่ีอ่ืนแทน 
 
 

● การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) 
และมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 24 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถบสั) ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบตาม
จ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทาง หรอืยกเลกิการ
เดนิทาง 

● รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ, 
เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทาง
บรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 



● หากท่านไม่ไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืสว่น
บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้ 

● กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษิทัฯใหท้ราบล่วงหน้า 
● ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิยั อาท ิภยัจาก

ธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 
● การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยู่กบัล าดบัการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
 

มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดนิทางตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
● ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มกีารฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผงัท่ีนัง่บนรถ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


