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1.PACKAGE ONEวาฬ ราคา 999/ท่าน 

ท่าเรือร้านอาหารริมทะเลบางตะบูน - จุดชมปลาวาฬบรูด้า   

06.45 น.   จดุนดัพบ ณ ทา่เรอืรา้นอาหารรมิทะเลบางตะบูน   

07.00 น. ลงเรอืเพือ่ออกเดนิทาง สู ่จดุชมปลาวาฬบรูดา้  
(เดนิทางโดยเรอืล าเล็ก จ านวน 15 ทีน่ั่ง,ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 บรกิารอาหารกลางวนั (ขา้วกลอ่ง)  ลอ่งทะเลพรอ้มชมววิทีส่วยงามสูจ่ดุชมปลาวาฬบรูดา้แบบใกลช้ดิ   
 จดุชมปลาวาฬบรูดา้   ปลาวาฬบรูดา้ เป็นสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม มจีดุเดน่ทีค่รบีหลงัทีม่รีูปโคง้อยู่คอ่นไป

ทางดา้นปลายหาง แพนหางวางตวัตาม แนวราบ และมรีอยเวา้เขา้ตรงกึง่กลาง ครบีคูห่นา้มปีลายแหลม ซีบ่น

แผน่กรองคอ่นขา้งหยาบ และเป็นสตัวท์ีใ่กลส้ญูพันธุ ์จงึไดรั้บการคุม้ครองเป็นสตัวป่์าคุม้ครองตาม

พระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พุทธศกัราช 2535 หา้มมกีารคา้ขายวาฬบรูดา้ระหวา่งประเทศ  พบ
กระจายพันธุใ์นทอ้งทะเลเขตอบอุน่ทัว่โลก ในประเทศไทยพบอาศยัอยูใ่นอา่วไทย ในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2556 

พบฝงูวาฬบรูดา้ประมาณ 40 ตวั อยูใ่กลพ้ืน้ทีก่รุงเทพมหานครมากทีส่ดุ โดยหาอาหารกนิทีท่ะเลบางขนุ
เทยีน กนิอาหารโดยการกรอง มซีีก่รองคลา้ยหวสีเีทา จ านวน 250-370 ซี ่อาหารสว่นใหญเ่ป็นแพลงตอน, เคย, 

ปลาขนาดเล็กและหมกึ  ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่กบัการดปูลาวาฬอยา่งใกลช้ดิพรอ้มเก็บภาพประทบัใจ  * หมายเหต ุ

: อสิระอาหารเชา้ (แนะน าควรรบัประทานมือ้เชา้ทีร่า้น หรอื ซือ้กอ่นขึน้เรอื ทา่เรอืเป็นรา้นอาหาร 
สามารถส ัง่อาหารขึน้ไปทานบนเรอืไดเ้ลย) 

15.30 น. ถงึ ทา่เรอืรา้นอาหารรมิทะเลบางตะบูน (ใชเ้วลาเดนิทางกลบัประมาณ 3 ชัว่โมง) 
**หมายเหตุ: แนะน าเทีย่วแบบไมเ่หนือ่ยพกัอมัพวา1คนื สนใจทีพ่กัโฮมสเตยห์รอืบรกิารรถตูใ้หเ้ชา่ ตดิตอ่สอบถามเซลลผ์ูดู้แล** 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาตอ่ทา่น 

24 กนัยายน , 2 ตลุาคม 2563 999 

1 , 15 , 28 พฤศจกิายน 2563 999 

 

2.PACKAGE TWOวาฬ 
ทา่เรอืรา้นอาหารบางตะบูนเบย ์- จดุชมปลาวาฬบรูดา้  เร ิม่ตน้ 1,699/ทา่น 

06.45 น.   จดุนดัพบ  ณ  ทา่เรอืรา้นอาหารบางตะบูนเบย ์

07.00 น. ลงเรอืเพือ่ออกเดนิทาง สู ่จดุชมปลาวาฬบรูดา้  

(เดนิทางโดยเรอืล าใหญจ่ านวน 30 ทีน่ั่ง,ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 บรกิารอาหารเชา้ (เมนูขา้วเหนยีวไกท่อด)  ลอ่งทะเลพรอ้มชมววิทีส่วยงามสูจุ่ดชมปลาวาฬบรูดา้แบบ
ใกลช้ดิ   จุดชมปลาวาฬบรูดา้   ปลาวาฬบรูดา้ เป็นสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม มจีุดเดน่ทีค่รบีหลังทีม่รีูปโคง้อยู่

คอ่นไปทางดา้นปลายหาง แพนหางวางตัวตาม แนวราบ และมรีอยเวา้เขา้ตรงกึง่กลาง ครบีคูห่นา้มปีลายแหลม 

ซี่บนแผ่นกรองค่อนขา้งหยาบ และเป็นสัตว์ที่ใกลสู้ญพันธุ์ จึงไดรั้บการคุม้ครองเป็นสัตว์ป่าคุม้ครองตาม
พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พุทธศักราช 2535 หา้มมกีารคา้ขายวาฬบรูดา้ระหว่างประเทศ  พบ

กระจายพันธุใ์นทอ้งทะเลเขตอบอุน่ทั่วโลก ในประเทศไทยพบอาศัยอยู่ในอา่วไทย ในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2556 
พบฝูงวาฬบรูดา้ประมาณ 40 ตัว อยู่ใกลพ้ื้นทีก่รุงเทพมหานครมากทีสุ่ด โดยหาอาหารกนิที่ทะเลบางขุน

เทยีน กนิอาหารโดยการกรอง มซีีก่รองคลา้ยหวสีเีทา จ านวน 250-370 ซี ่อาหารสว่นใหญ่เป็นแพลงตอน, เคย, 

ปลาขนาดเล็กและหมกึ  ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่กับการดปูลาวาฬอย่างใกลช้ดิพรอ้มเก็บภาพประทับใจ  บรกิาร
อาหารกลางวนั (เมนูบุฟเฟ่ต)์   

15.30 น. ถงึ ทา่เรอืรา้นอาหารบางตะบูนเบย ์(ใชเ้วลาเดนิทางกลบัประมาณ 3 ชัว่โมง) 
**หมายเหตุ:แนะน าเทีย่วแบบไมเ่หนือ่ย พกัอมัพวา1คนื สนใจทีพ่กัโฮมสเตยห์รอืบรกิารรถตูใ้หเ้ชา่ ตดิตอ่สอบถามเซลลผ์ูดู้แล** 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาตอ่ทา่น 

3 , 4 , 10  , 11 , 13 , 17 , 18 , 23 , 24 , 25 ตลุาคม 2563 1,699 

1 , 7 , 15 , 21 , 28 , 29 พฤศจกิายน  2563 1,799 
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3.PACKAGE THREEวาฬ 
ทา่เรอืรา้นอาหารบางตะบูนเบย ์- จดุชมปลาวาฬบรูดา้  ราคา 1,299/ทา่น 

06.45 น.   จดุนดัพบ  ณ  ทา่เรอืรา้นอาหารบางตะบูนเบย ์

07.00 น. ลงเรอืเพือ่ออกเดนิทาง สู ่จดุชมปลาวาฬบรูดา้  

(เดนิทางโดยเรอืล าใหญ่จ านวน 30 ทีน่ั่ง,ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  
ลอ่งทะเลพรอ้มชมววิทีส่วยงามสูจ่ดุชมปลาวาฬบรูดา้แบบใกลช้ดิ   จดุชมปลาวาฬบรูดา้   ปลาวาฬบรูดา้ 

เป็นสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม มจีดุเดน่ทีค่รบีหลงัทีม่รีูปโคง้อยูค่อ่นไปทางดา้นปลายหาง แพนหางวางตวัตาม 

แนวราบ และมรีอยเวา้เขา้ตรงกึง่กลาง ครบีคูห่นา้มปีลายแหลม ซีบ่นแผน่กรองคอ่นขา้งหยาบ และเป็นสตัวท์ีใ่กล ้
สญูพันธุ ์จงึไดรั้บการคุม้ครองเป็นสตัวป่์าคุม้ครองตามพระราชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พุทธศกัราช 

2535 หา้มมกีารคา้ขายวาฬบรูดา้ระหวา่งประเทศ  พบกระจายพันธุใ์นทอ้งทะเลเขตอบอุน่ทั่วโลก ในประเทศไทย

พบอาศยัอยูใ่นอา่วไทย ในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2556 พบฝงูวาฬบรูดา้ประมาณ 40 ตวั อยูใ่กลพ้ืน้ที่
กรุงเทพมหานครมากทีส่ดุ โดยหาอาหารกนิทีท่ะเลบางขนุเทยีน กนิอาหารโดยการกรอง มซีีก่รองคลา้ยหวสีเีทา 

จ านวน 250-370 ซี ่อาหารสว่นใหญเ่ป็นแพลงตอน, เคย, ปลาขนาดเล็กและหมกึ  ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่กบัการดู
ปลาวาฬอยา่งใกลช้ดิพรอ้มเก็บภาพประทบัใจ  

 บรกิารอาหารกลางวนั (ขา้วกลอ่ง) * หมายเหตุ : อสิระอาหารเชา้ (แนะน าควรรบัประทานมือ้เชา้ที่

รา้น หรอื ซือ้กอ่นขึน้เรอื ทา่เรอืเป็นรา้นอาหาร สามารถส ัง่อาหารขึน้ไปทานบนเรอืไดเ้ลย) 
15.30 น. ถงึ ทา่เรอืรา้นอาหารบางตะบูนเบย ์(ใชเ้วลาเดนิทางกลับประมาณ 3 ชัว่โมง) 

**หมายเหตุ: แนะน าเทีย่วแบบไมเ่หนือ่ยพกัอมัพวา1คนื สนใจทีพ่กัโฮมสเตยห์รอืบรกิารรถตูใ้หเ้ชา่ ตดิตอ่สอบถามเซลลผ์ูดู้แล** 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาตอ่ทา่น 

12 , 16 ตลุาคม 2563 1,299 

 

4.PACKAGE FOURวาฬ(ดว่น) 
ทา่เรอืวดัปากอา่ว บางตะบูน - จดุชมปลาวาฬบรูดา้ ราคา 1,199/ทา่น 

08.30 น.   จดุนดัพบ ณ ทา่เรอืวดัปากอา่ว บางตะบูน 

10.00 น. ลงเรอืเพือ่ออกเดนิทาง สู ่จดุชมปลาวาฬบรูดา้  
(เดนิทางโดยเรอืดว่นล าเล็ก จ านวน 15 ทีน่ั่ง,ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 บรกิารอาหารกลางวนั  (ขา้วกลอ่ง)  ลอ่งทะเลพรอ้มชมววิทีส่วยงามสูจุ่ดชมปลาวาฬบูรดา้แบบใกลช้ดิ   
 จุดชมปลาวาฬบรูดา้   ปลาวาฬบรูดา้ เป็นสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม มจีุดเดน่ทีค่รบีหลังทีม่รีูปโคง้อยู่ค่อนไป

ทางดา้นปลายหาง แพนหางวางตัวตาม แนวราบ และมรีอยเวา้เขา้ตรงกึง่กลาง ครบีคู่หนา้มปีลายแหลม ซีบ่น

แผ่นกรองค่อนขา้งหยาบ และเป็นสัตว์ที่ใกลสู้ญพันธุ์ จึงไดรั้บการคุม้ครองเป็นสัตว์ป่าคุม้ครองตาม

พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พุทธศักราช 2535 หา้มมกีารคา้ขายวาฬบรูดา้ระหว่างประเทศ  พบ
กระจายพันธุใ์นทอ้งทะเลเขตอบอุน่ทั่วโลก ในประเทศไทยพบอาศัยอยู่ในอา่วไทย ในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2556 

พบฝูงวาฬบรูดา้ประมาณ 40 ตัว อยู่ใกลพ้ื้นทีก่รุงเทพมหานครมากทีสุ่ด โดยหาอาหารกนิที่ทะเลบางขุน
เทยีน กนิอาหารโดยการกรอง มซีีก่รองคลา้ยหวสีเีทา จ านวน 250-370 ซี ่อาหารสว่นใหญ่เป็นแพลงตอน, เคย, 

ปลาขนาดเล็กและหมกึ  ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่กบัการดปูลาวาฬอยา่งใกลช้ดิพรอ้มเก็บภาพประทบัใจ 

* หมายเหต ุ: อสิระอาหารเชา้   
15.30 น. ถงึ ทา่เรอืวดัปากอา่ว บางตะบูน (ใชเ้วลาเดนิทางกลบัประมาณ 2 ชัว่โมง) 

**หมายเหตุ: แนะน าเทีย่วแบบไมเ่หนือ่ย พกัอมัพวา1คนืสนใจทีพ่กัโฮมสเตยห์รอืบรกิารรถตูใ้หเ้ชา่ ตดิตอ่สอบถามเซลลผ์ูดู้แล** 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาตอ่ทา่น 

3 , 10  , 11 , 17 , 18 , 23 , 24 , 25 , 31 ตลุาคม 2563 1,199 

7 , 8 , 14 , 15 , 21 , 22 , 28 , 29  พฤศจกิายน  2563 1,199 

 
กรณีเหมาเรอืดวูาฬสว่นตวั (เดนิทางเฉพาะวนัธรรมดา) 

ขนาดของเรอื ราคาตอ่ล า 

เรอืล าเล็ก จ านวน 15 ทีน่ ัง่ 12,999 

เรอืล าใหญ ่จ านวน 30 ทีน่ ัง่ 36,999 

** โดยสารเรอืล าเล็ก จ านวน 15 ทีน่ ัง่ เรอืจะเป็นแบบ Local คลอ่งตวั และ ปลอดภยั **มบีรกิารน า้ดืม่ 1 ขวด 
** โดยสารเรอืล าใหญ ่จ านวน 30 ทีน่ ัง่ เรอืล าใหญ ่2 ช ัน้ ช ัน้ลา่งมแีอรป์รบัอากาศและปลอดภยั ** 

บรกิารอาหารเชา้ 1 มือ้ +อาหารกลางวนั 1 มือ้ (บุฟเฟ่ต)์ และบรกิารน า้ดืม่ 1 ขวด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่เรอืรับ-สง่ น าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เดนิทางไปจดุนัดพบ , คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต  

คา่ซักรดี  คา่มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิพนักงานขบัเรอืและผูด้แูลบนเรอืขึน้อยูก่ับความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
ในการจองทัวรก์รุณา ช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์3 วัน หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด 

ขออนุญาตตดัทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่งอยู่โดยอัตโนมัต ิ เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไข
และขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

การยกเลกิ 
** เนือ่งจากราคาทวัรน์ีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้  ไม่สามารถยกเลกิ,เลือ่น,เปลีย่นผูเ้ดนิทาง,ขอคนืเงนิทกุกรณี  และ

เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้.  
หมายเหตุ 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีบ่รษัิทก าหนด ราคาและรายการอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพั่ก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
4. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเชน่ พายุไตฝุ้่ น ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล หรอื
กรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 
7. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 

เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

8. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ
ตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

9. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

10. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ด ้

ระบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 


