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ก้ำหนดกำรเดินทำง

ออกเดินทำงทุกวันศุกร์ – กลับวันอำทิตย์
..... รำยละเอียดกำรเดินทำง .....

วันแรกของกำรเดินทำง
05.00 น.
06.00 น.
12.00 น.
15.00 น.

16.30 น.
18.00 น.

เย็น

คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมพินี ประตู 3 ถนนพระรำม 4 (ตรงข้ำมตึกอือจือ่ เหลียง)
เจ้ำหน้ำทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้กำรต้อนรับและอ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระ
ออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ จังหวัดชุมพร สนุกสนำนไปกับกิจกรรมระหว่ำงกำรเดินทำง พร้อมฟัง
บรรยำยสิ่งที่น่ำสนใจ จำกนันพักผ่อนอิสระตำมอัธยำศัย…
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร
น้ำท่ำนเดินทำงขึนสู่ จุดชมวิวเขำมัทรี ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สำมำรถชมวิวของชุมพรได้แบบ
360 องศำ สำมำรถมองเห็นชุมชนปำกน้ำชุมพรและชำยหำดของ
ทะเลชุมพร โดยเฉพำะในยำมเย็นช่วงเวลำที่พระอำทิตย์งดงำมมำก
ด้ำนบนจุดชมวิวเขำมัทรี
มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปำง
มหำรำชลีลำลักษณะคล้ำยกับท่ำนั่งขององค์จตุคำมรำมเทพ มอง
ออกไปที่ชำยทะเลชุมพรด้ำนขวำเป็นหำดภรำดรภำพ มองจำกบน
เขำเห็นชุมชนปำกน้ำชุมพร และชำยหำดปำกน้ำชุมพรเป็นชุมชน
ขนำด ใหญ่เนื่องจำกเป็นท่ำเทียบเรือประมง
น้ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 3 ดำว...
น้ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดโต้รุ่งชุมพร ที่น่เี ป็นแหล่งที่กินยำมค่้ำคืนของชำวชุมพร จะมีร้ำนรวง
ของกินมำกมำยจอดขำยทังวันทังคืน
ของกินมี
หลำกหลำยประเภททังร้ำนอำหำรทะเล ติ่มซ้ำ ข้ำว
แกง ขนมครก ขนมจีน ขนมหวำน โดยเฉพำะเมนูขึน
ชื่อผัดไทยก็มีมำกมำยให้เลือกซือเลือกทำน และยังมี
ร้ำนหอยทอด แม่เจี๊ยบ ที่ได้รบั รำงวัลตะหลิวทองค้ำ
รับประกันควำมอร่อยด้วย
อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย...

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ำ
07.00 น.
08.00 น.

กรุงเทพฯ – ชุมพร – จุดชมวิวมัทรี – ตลำดโต้รงุ่

ชมควำมงำมหมูเ่ กำะทะเลชุมพร ... ด้ำนำ้ ดูปะกำรัง

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทำงสู่ท่ำเรือ
เดินทำงถึงท่ำเรือ
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จำกนัน

จำกนัน

น้ำท่ำนลงเรือเพื่อเดินทำงสู่ เกำะง่ำม ถือว่ำเป็นจุดด้ำน้ำที่ได้รับควำมนิยมจำกเหล่ำนักด้ำน้ำ
ทั่วโลก และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ยำมหน้ำร้อน ที่ได้รบั ควำมนิยมมำก
แห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร
จำกนัน
น้ำท่ำนเดินทำงถึง
เกำะจระเข้
เป็นเกำะขนำดเล็ก
ชำยหำดเป็นกรวดและโขดหิน
บน
เกำะจระเข้จะไม่มีบ้ำนเรือน
ไม่มีรี
สอร์ท แต่มีเสน่ห์ของธรรมชำติอิงแอบ
อยู่ใต้ทะเล ซึ่งนักท่องเที่ยวทังชำวไทย
และชำวต่ำงชำตินยิ มมำด้ำน้ำชมควำม
สมบูรณ์ของปะกำรัง
บริเวณเกำะ
จระเข้มีโขดหินใต้ทะเลเป็นแหล่งอำศัย อันชุกชมของฝูงปลำนำนำชนิด
น้ำท่ำนชม เกำะง่ำมน้อย และเกำะง่ำมใหญ่ ที่ประกอบกันเป็น “หมู่เกำะง่ำม” เป็นที่เลื่องลือใน
ฐำนะแหล่งด้ำน้ำดูปะกำรังใต้ท้องทะเลที่งดงำมและน่ำประทับใจ ซึ่งถือเป็นจุดห้ำมพลำดของ
จังหวัดชุมพร โดยเกำะง่ำมน้อยมีลักษณะเป็นกองหินเล็กๆ กระจำยไปตำมแนวเกำะ มีควำม
หลำกหลำยของสัตว์ทะเล อำทิ ปลำไหลมอร์เรย์ ปลำเก๋ำ ปลำหูช้ำง หำกโชคดีก็จะได้พบกับ
ฉลำมวำฬ ยักษ์ใหญ่ใจดีของท้องทะเลแห่งนี ทำงตอนใต้ของเกำะเป็นจุดด้ำน้ำลึก มีเรือหลวง

ปรำบ "ร.ล.ปรำบ 741" ที่ปลดระวำง วำงอยู่ใต้ทะเลเพื่อเป็นแหล่งปะกำรังเทียมให้แก่สัตว์ทะเล
ต่ำงๆ ส่วนเกำะง่ำมใหญ่นันมีจุดเด่นอยู่ที่ ฝ่ำมือพระพุทธเจ้ำ RIGHT HAND OF BUDDHA ซึ่งถือ
เป็นสถำนที่ห้ำมพลำดชมของนักท่องเที่ยวที่มำเยือน
และยังเป็นที่อยู่ของปลำกำร์ตูน
อินเดียนแดง ปลำนกแก้ว ปลำผีเสือ ปลำสินสมุทร และทำกทะเล เป็นต้น ... ชมแนวปะกำรังที่
สมบูรณ์ ดอกไม้ทะเลที่สวยงำมได้ที่เกำะง่ำมน้อย
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวันบนเรือ
**หมำยเหตุ** ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ท้ำให้ไม่สำมำรถล่องเรือชมหมู่เกำะ และด้ำน้ำดูปะกำรังได้ อันเนื่อง
มำจำกสภำพอำกำศไม่เอืออ้ำนวย มีกระแสลมแรง หรือเหตุผลอื่น ๆ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรปรับเปลี่ยนโปรแกรม โดยน้ำท่ำนท่องเที่ยวสถำนที่อื่น ๆ แทน อำทิเช่น ล่องแพพระโต๊ะ,
ไหว้และห่มผ้ำพระธำตุสวี เป็นต้น
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16.00 น.
เย็น
จำกนัน

กลับถึงท่ำเรือ จำกนัน น้ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ท่พี ัก
รับประทำนอำหำรค่ำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น้ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 3 ดำว...

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
07.00 น.
จำกนัน

จำกนัน

กลำงวัน
13.30 น.

21.00 น.

ศำลกรมหลวงชุมพร ณ หำดทรำยรี –
ศำลพ่อตำหินช้ำง – กรุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น้ำท่ำนเดินทำงสู่ ศำลกรมหลวงชุมพรฯ ตังอยูบ่ ริเวณหำดทรำยรีหำดทรำยยำว ทรำยขำว
สะอำด ซึ่งเป็นที่ตังของอนุสรณ์สถำนของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ผู้ทรงสถำปนำกองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทย
ทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชำวเรือ ทังปวงและ เป็นที่เคำรพสักกำระ
ของประชำชนทั่วไปอนุสรณ์สถำนประกอบด้วยศำลเจ้ำพ่อกรม
หลวงชุมพรฯหลังเก่ำและหลังใหม่ ที่สร้ำงขึนบนเนินเขำ ซึ่งหำด
ทรำยรีเป็นสถำนที่สินพระชนม์ของพระองค์ ตัวศำลอยู่บนเรือ
รบหลวงพระร่วงจ้ำลองที่หันหน้ำออกสู่ทะเล จึงเป็นจุดที่มองเห็น
ทิวทัศน์ของหำดทรำยรีได้ชัดเจนตลอดเวิงอ่ำว
น้ำท่ำนแวะ ศำลพ่อตำหินช้ำง หรือเรียกอีกชือ่ ว่ำศำลพ่อศรีหริมงคล เป็นศำลที่ประดิษฐำนรูป
เคำรพอันศักดิส์ ิทธิ์ เป็นหินที่มีรูปร่ำงลักษณะเหมือนช้ำงมี 11 เศียร อยู่ริมเชิงเขำติดกับ
ถนนเพชร ศำลพ่อตำหินช้ำงนีมำจำกหินช้ำง ซึ่งเป็นหินมี
รูปลักษณะเหมือนช้ำง พ่อตำหินช้ำงเป็นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ เป็นที่
เคำรพเพื่อควำมเป็นสิริมงคลผู้ที่สัญจรผ่ำนไปมำจะบีบแตรรถ
เพื่อท้ำควำมเคำรพหรือแวะท้ำควำมเคำรพด้วยกำรจุดประทัด
และกรำบไหว้ เพื่อขอให้เดินทำงด้วยควำมปลอดภัย บริเวณใกล้
กับศำลพ่อตำหินช้ำงนี ยังมีร้ำนขำยของฝำกที่ขึนชือ่ ของชำว อ.
ท่ำแซะได้แก่ ผลิตภัณฑ์จำกกล้วยเล็บมือนำง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร
น้ำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ ระหว่ำงทำง น้ำท่ำนแวะซือของฝำก “จังหวัดเพชรบุร”ี ถือเป็น
เจ้ำภำพเรื่องของขนมหวำนก็ว่ำได้ เพรำะต้นตำลเยอะ มีชื่อเสียงในฐำนะเป็นแหล่งผลิตน้ำตำล
ใครมีโอกำสมำเพชรบุรี ห้ำมพลำดโดยเฉพำะ “ขนมหม้อแกง” “ทองหยิบ” “ทองหยอด” ที่เป็น
ขนมขึนชื่ออันดับต้นๆ ของจังหวัด และให้ท่ำนได้อสิ ระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย...
เดินทำงถึง สวนลุมพินี ประตู 3 ถนนพระรำม 4 (ตรงข้ำมตึกอือจือ่ เหลียง) โดยสวัสดิภำพ
********************************************
*** หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม ***
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อัตรำค่ำบริกำร .... ด้ำนำ้ หมูเ่ กำะทะเลชุมพร 3 วัน 2 คืน
*** รถตู้ – ไม่นอ้ ยกว่ำ 9 ท่ำน ***
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ
9,500.- บำท
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ
2,000.- บำท
*** ไม่มรี ำคำพิเศษ ส้ำหรับเด็กอำยุตำ่้ กว่ำ 12 ปี รำคำเด็กจะเท่ำกับรำคำผูใ้ หญ่ ***
***หมำยเหตุ*** ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง
หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ำรถตู้ ... จ้ำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน
2. ค่ำที่พัก / ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชม / ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่ำบริกำรน้ำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ้ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง (ยังไม่รวมค่ำทิป)
4. ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก้ำกับภำษี)
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร์, ใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรำยกำร
3. ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติท่เี พิ่มเติ่มตำมกำรจ่ำยจริง (ถ้ำมี)
4. ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 300 บำท
เงือ่ นไขกำรจอง และช้ำระค่ำบริกำร
กรุณำส่งส้ำเนำบัตรประชำชน พร้อม
ช้ำระเงิน ค่ำมัดจ้ำท่ำนละ 5,000.- บำท ...
ส้ำหรับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือทังหมด กรุณำช้ำระ
ก่อนกำรเดินทำง 14 วัน ... หำกไม่ชำ้ ระภำยใน
เวลำทีก่ ำ้ หนด ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ยินดีให้
บริษทั ฯ ท้ำกำรยกเลิก และยินยอมให้ยดึ เงิน
มัดจ้ำทันที
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยให้ทำ่ นช้ำระเงินผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรส่วนบุคคล
ทังนีเพือ่ ควำมปลอดภัยในกำรช้ำระเงินของท่ำนเป็นส้ำคัญ
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ด้ำนำ้ ชุมพร -6www.avenue.co.th
หมำยเหตุ
1. กรณีที่เกิดเหตุจ้ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท้ำให้ไม่สำมำรถกิน-เที่ยว
และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทังสิน เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัท
ฯ ไม่ได้รับค่ำชดเชยใด ๆ ทังสินจำกทำงสำยกำรบิน
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทังสิน ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิก
เที่ยวบิน, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำ
กำรจรำจรติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึน ซึ่งเหตุกำรณ์
ดังกล่ำวอยู่นอกเหนืออ้ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ
3. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทังหมดหรือบำงส่วน ให้ถอื ว่ำ
ท่ำนได้สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้

ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์.............. ดำนำำ ทะเลชุม พร ท3ทวันท2ทคืนท( ถตู้) ................วันเดินทาง..........................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว................ห้องพัก 3 เตียง.....................)
ชำดับ

ุื่อ-นำพสกมชท(ภำษำไะย)

วันลกิดท(ว/ด/ป)ทปี ทค.ศ.

หพำยลหตม

1
2
3
4
**หพำยลหตม กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อำหำ
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ยืนยันราคา

ทานมังสาวิรัต

ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิม่ / ลด...................................

ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว

ลงชื่อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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