
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ด้ำน้้ำตื้น (SNORKELING) 
ชุมพร – เกำะงำ่มน้อย – เกำะง่ำมใหญ่ 3 วัน 1 คืน 

โดยรถโค้ชปรับอำกำศ วีไอพี 2 ชั้น  
     
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     2 จ ก 3 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  
วนัที่ 18-20 กนัยำยน, 09-11 ตุลำคม, 23-25 ตุลำคม 2563 

รำยกำรท่องเท่ียว 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – (จุดนดัพบ ถ.ลำดพรำ้ว)  – จ.ชมุพร     วนัศกุร ์

19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ (ถ.ลาดพรา้ว) มีเจา้หนา้ที่ของบริษัทคอยอ านวย
สมัภาระเดินทางแก่ท่าน ฟรี!! หนา้กากอนามยัแบบผา้ และเจลแอลกอฮอลแ์บบ
พกพา     

 

20.00 น. ออกเดินทางสู ่จ.ชุมพร เมืองแห่ง (ประตูภาคใต ้ ไหวเ้สด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แล
หาดทรายรี ดีกลว้ยเล็บมือ ขึน้ชือ่รงันก) โดยรถปรบัอากาศวีไอพี 2 ช ัน้ 8 ลอ้ 
เสน้ทางหลวงหมายเลข 4001 (ระยะทางประมาณ 463 กิโลเมตร)  

20.30 น. บริการอาหารค ่าบนรถ แบบกลอ่ง พรอ้มเครื่องด่ืม   
 วนัท่ีสอง  จ.ชมุพร – หำดทุ่งววัแล่น – ด ำน ้ำต้น้ (SNORKELING) – เกำะง่ำมน้อย – 

เกำะง่ำมใหญ่ – พกัชมุพร คำบำน่ำรีสอรท์ 1 ค้น  
วนัเสำร ์

06.00 น. ถึง จ.ชุมพร จากน้ันใหท้่านไดท้ าภารกิจส่วนตวัลา้งหนา้แปรงฟัน ณ รำ้นครวั
คณุสำหร่ำย เพ่ือเปลี่ยนชดุส าหรบัท ากิจกรรมด าน า้ถดัไป  

 

 บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ หำดทุ่งววัแล่น (Thungwualaen Beach) หาดทรายที่

มีเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียดยาวสดุสายตา  
 

09.00 น. เรือออกจากหนา้หาดทุ่งววัแล่น เจา้หนา้ที่สาธิตการใชอุ้ปกรณด์ าน ้าตืน้ หนา้กาก 
ท่อหายใจ การใส่เสือ้ชชูพีอย่างถูกวิธีและปลอดภยั พรอ้มแนะน าการชมปะการงั
อยา่งถกูวิธ ีปลอดภยัไม่ท าลายปะการงัและสิ่งแวดลอ้ม  

 

10.00 น. ด าน ้าตืน้ เกำะง่ำมใหญ่ บริเวณหินเจดีย ์ชมทุ่งปะการงัอ่อนอนัสวยงามพรอ้มปลา
การต์ูนมากมายที่จะหยอกลอ้เล่นกบัท่าน ชมปะการงัเขากวาง และปะการงัน ้าตืน้
หลากหลายชนิด  

 

12.00 น. บริกำรอำหำรกลำงวนับนเร้อ (แบบบุฟเฟ่ต)์ พรอ้มเคร่้องด้่มประเภทชำ 
กำแฟ และน ้ำอดัลม  

 

13.00 น. ด าน า้ตืน้ เกำะง่ำมน้อย ชมปะการงั ฝูงปลาขา้งเหลืองฝูงใหญ่นับหม่ืนตวั พ่ีเต่าใจดี 
และถา้หากโชคดีอาจจะไดเ้จอเจา้ยกัษใ์หญใ่จดี คือ ฉลามวาฬออกมาใหย้ลโฉม  

 

15.00 น. ออกเดินทางกลบัเขา้สู ่หำดทุ่งววัแล่น   
ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร   

    พกัท่ี  ชมุพร คำบำน่ำ รีสอรท์ หร้อเทียบเท่ำ   
วนัท่ีสำม จ.ชมุพร – สกักำระศำลกรมหลวง ชมุพรฯ – แวะซ้อ้ของฝำก – เดินทำง

กลบัสู่กรุงเทพฯ  
วนัอำทิตย ์

07.00 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร    
08.00 น. น าท่านสกัการะ ศำลกรมหลวงชุมพรฯ ตัง้อยู่บริเวณหาดทรายรี หาดทราย

ยาว ทรายขาวสะอาด ซึง่เป็นที่ต ัง้ของอนุสรณส์ถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศเ์ธอ
กรมหลวงชมุพรเขตอุดมศกัดิ ์ผูท้รงสถาปนากองทพัเรือสมยัใหม่ใหก้บัประเทศไทย
ทรงเป็นเสด็จเต่ียของชาวเรือทัง้ปวง และเป็นที่เคารพสกัการะของประชาชนทั่วไป
อนุสรณส์ถานประกอบดว้ยศาลเจา้พ่อกรมหลวงชมุพรฯหลงัเก่าและหลงัใหม่ที่สรา้ง
ขึน้บนเนินเขา ซึง่หาดทรายรีเป็นสถานที่สิน้พระชนมข์องพระองค ์ตวัศาลอยู่บนเรือ
รบ หลวงพระรว่งจ าลองที่หนัหนา้ออก สู่ทะเล จึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทศันข์องหาด
ทรายรีไดช้ดัเจนตลอดเวิง้อา่ว ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ   

 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำร   
 ระหว่างทางกลบัแวะใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากขึน้ชือ่ของเมืองเพชร และอิสระอาหารค ่า

ตามอธัยาศยั  
 

21.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ   
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คำ่ทวัรต์อ่ท่ำน : ส ำหรบัผูใ้หญ่ 20 ท่ำน ขึน้ไป (ไม่มีรำคำเดก็)  
 

 ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่ (หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ   
 ในกรณีที่ทา่นเดินทางคนเดียว พกัหอ้งเด่ียว จา่ยเพ่ิมทา่นละ 

                   7,890.-        
                   1,200.-           

กำรจองทวัร ์(กรณุาจองทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 เดือน กอ่นเดินทาง)  
  หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ ำล่วงหน้ำ 3,000 บำท /ท่ำน 

(เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส่์วนท่ีเหล้อล่วงหน้ำ 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือ

ตามวนัที่ก าหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
อตัรำคำ่บริกำรน้ีรวม : 
 -คา่โรงแรมที่พกัระดบั 3*** ดาว หรือเทียบเทา่ จ านวน 1 คืน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

-คา่อาหารทกุมือ้ตามที่ระบไุวใ้นโปรแกรม 
-คา่น า้ด่ืมระหวา่งมือ้อาหาร และระหวา่งเดินทางเที่ยวชม  
-คา่พาหนะน าเที่ยว ตลอดการเดินทาง 
-คา่เขา้ชมสถานที่ตามที่ระบไุวใ้นโปรแกรม 
-คา่หวัหนา้ทวัรไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
-คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ พนักงานบริการ ตลอดการเดินทาง 
-คา่ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย  
-คา่เรือทอ่งเที่ยวทะเลชมุพร พรอ้มอปุกรณด์ าน า้ น าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
-บริการน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด 
-คา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งการเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัรำคำ่บริกำรน้ีไม่รวม : 
 -ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และ ค่าอาหารที่ส ั่งมาในหอ้งพกั,

คา่อาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทัจดัให ้  
-คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 
-คา่อาหารส าหรบัทา่นที่ทา่นเจ มงัสวิรติั หรืออาหารส าหรบัมุสลิม 
-คา่ธรรมเนียมเพ่ิมเติมการเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวของชาวตา่งชาติ 

ขอ้ส ำคญั: มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั COVID-19 
 -ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
 -ตรวจวดัอณุหภมิูกอ่นเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
 -ที่น่ังบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
 -มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
กำรยกเลิก : 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั ก่อนวนัที่น าเที่ยว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์น

การคืนเงินมดัจ า โดยทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที่เกิดขึน้จริง 

ยกเลิกกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัที่น าเที่ยว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงิน 50% ของคา่ทวัร ์รวมถึงบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายตามที่
เกิดขึน้จริง 

ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัที่น าเที่ยว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่
คืนเงินคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 


