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ก้ำหนดกำรเดนิทำง ออกเดนิทำงทกุวนัศกุร ์– กลบัวนัอำทติย์ 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ชมุพร – จดุชมววิมทัร ี– ตลำดโตรุ้ง่ 
 

05.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สวนลมุพนิ ี  ประต ู 3  ถนนพระรำม 4  (ตรงขำ้มตกึอื อจือ่เหลยีง) 

เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์  ให้กำรต้อนรับและอ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระ 

06.00 น. ออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ จงัหวัดชมุพร สนุกสนำนไปกับกิจกรรมระหว่ำงกำรเดินทำง พร้อมฟงั

บรรยำยสิ่งที่น่ำสนใจ จำกนั นพักผ่อนอิสระตำมอัธยำศัย… 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ร้ำนอำหำร 

15.00 น. น้ำท่ำนเดินทำงขึ นสู่ จุดชมววิเขำมทัรี ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สำมำรถชมวิวของชุมพรได้แบบ 

360 องศำ  สำมำรถมองเห็นชุมชนปำกน ้ำชุมพรและชำยหำดของ

ทะเลชุมพร โดยเฉพำะในยำมเย็นช่วงเวลำที่พระอำทิตย์งดงำมมำก 

ด้ำนบนจุดชมวิวเขำมัทร ี มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปำง

มหำรำชลีลำลักษณะคล้ำยกับท่ำนั่งขององค์จตุคำมรำมเทพ มอง

ออกไปที่ชำยทะเลชุมพรด้ำนขวำเป็นหำดภรำดรภำพ มองจำกบน

เขำเห็นชุมชนปำกน ้ำชุมพร และชำยหำดปำกน ้ำชุมพรเป็นชุมชน

ขนำด ใหญ่เนื่องจำกเป็นท่ำเทียบเรือประมง 

16.30 น. นำ้ทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่โรงแรมทีพ่กั ระดับ 3 ดำว... 

18.00 น. น้ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดโตรุ้่งชมุพร ที่นี่เป็นแหล่งท่ีกินยำมค่้ำคืนของชำวชุมพร จะมีร้ำนรวง 

ของกินมำกมำยจอดขำยทั งวนัทั งคืน ของกินมี

หลำกหลำยประเภททั งร้ำนอำหำรทะเล ติ่มซ้ำ ขำ้ว

แกง ขนมครก ขนมจีน ขนมหวำน โดยเฉพำะเมนขูึ น

ชื่อผัดไทยก็มีมำกมำยให้เลือกซื อเลอืกทำน และยงัมี

ร้ำนหอยทอด แม่เจ๊ียบ ที่ได้รบัรำงวลัตะหลิวทองค้ำ

รับประกันควำมอร่อยด้วย 

เยน็ อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย...  

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    ชมควำมงำมหมูเ่กำะทะเลชมุพร ... ดำ้น ำ้ดปูะกำรงั  
 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

07.00 น. ออกเดินทำงสู่ท่ำเรือ 

08.00 น. เดินทำงถึงท่ำเรือ  
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จำกนั น น้ำท่ำนลงเรอืเพื่อเดินทำงสู่ เกำะงำ่ม ถือว่ำเป็นจุดด้ำน ้ำท่ีได้รับควำมนิยมจำกเหล่ำนักด้ำน ้ำ 

ทั่วโลก และยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ยำมหน้ำร้อน ที่ได้รบัควำมนิยมมำก

แห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร 

จำกนั น น้ำท่ำนเดินทำงถึง 

เกำะจระเข ้ เป็นเกำะขนำดเล็ก 

ชำยหำดเป็นกรวดและโขดหิน บน

เกำะจระเข้จะไม่มีบ้ำนเรือน ไม่มีรี

สอร์ท แต่มีเสน่ห์ของธรรมชำติอิงแอบ

อยู่ใต้ทะเล ซึ่งนักท่องเท่ียวทั งชำวไทย

และชำวต่ำงชำตินยิมมำด้ำน ้ำชมควำม

สมบูรณ์ของปะกำรัง บริเวณเกำะ

จระเข้มีโขดหินใต้ทะเลเป็นแหล่งอำศยั อันชุกชมของฝูงปลำนำนำชนิด 

จำกนั น น้ำท่ำนชม เกำะงำ่มนอ้ย และเกำะงำ่มใหญ่ ที่ประกอบกันเป็น “หมู่เกำะง่ำม” เป็นที่เลื่องลือใน

ฐำนะแหล่งด้ำน ้ำดูปะกำรังใต้ท้องทะเลที่งดงำมและน่ำประทบัใจ ซึ่งถือเป็นจดุห้ำมพลำดของ

จงัหวัดชุมพร โดยเกำะง่ำมน้อยมีลักษณะเป็นกองหินเล็กๆ กระจำยไปตำมแนวเกำะ มีควำม

หลำกหลำยของสัตว์ทะเล อำทิ ปลำไหลมอร์เรย ์ ปลำเก๋ำ ปลำหูช้ำง หำกโชคดกี็จะได้พบกับ

ฉลำมวำฬ ยกัษ์ใหญ่ใจดีของท้องทะเลแห่งนี  ทำงตอนใต้ของเกำะเป็นจดุด้ำน ้ำลึก มีเรอืหลวง

ปรำบ "ร.ล.ปรำบ 741" ที่ปลดระวำง วำงอยู่ใต้ทะเลเพื่อเป็นแหล่งปะกำรังเทียมให้แก่สัตว์ทะเล

ต่ำงๆ ส่วนเกำะง่ำมใหญ่นั นมีจุดเด่นอยู่ที่ ฝำ่มอืพระพทุธเจำ้ RIGHT HAND OF BUDDHA ซึ่งถือ

เป็นสถำนที่ห้ำมพลำดชมของนักท่องเที่ยวที่มำเยือน และยงัเป็นที่อยู่ของปลำกำร์ตูน

อินเดียนแดง ปลำนกแก้ว ปลำผีเสื อ ปลำสินสมุทร และทำกทะเล เป็นต้น ... ชมแนวปะกำรังท่ี

สมบูรณ์ ดอกไม้ทะเลที่สวยงำมได้ท่ีเกำะง่ำมน้อย 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนับนเรอื 

**หมำยเหต*ุ* ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัย ท้ำให้ไม่สำมำรถล่องเรือชมหมู่เกำะ และด้ำน ้ำดูปะกำรังได้ อันเนื่อง 

มำจำกสภำพอำกำศไม่เอื ออ้ำนวย มีกระแสลมแรง หรอืเหตุผลอื่น ๆ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในกำรปรบัเปลี่ยนโปรแกรม โดยน้ำท่ำนท่องเท่ียวสถำนที่อื่น ๆ แทน อำทิเช่น ล่องแพพระโต๊ะ, 

ไหว้และห่มผ้ำพระธำตุสวี เป็นต้น 
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16.00 น. กลับถึงท่ำเรือ จำกนั น น้ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ที่พัก 

เยน็ รับประทำนอำหำรค่ำ้  ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จำกนั น นำ้ทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่โรงแรมทีพ่กั ระดับ 3 ดำว... 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    ศำลกรมหลวงชมุพร  ณ  หำดทรำยรี –  

  ศำลพอ่ตำหนิชำ้ง – กรงุเทพฯ 
 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนั น น้ำท่ำนเดินทำงสู่ ศำลกรมหลวงชมุพรฯ ตั งอยูบ่ริเวณหำดทรำยรหีำดทรำยยำว ทรำยขำว

สะอำด ซึ่งเป็นที่ตั งของอนุสรณ์สถำนของ พลเรอืเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร 

อุดมศกัดิ์ผู้ทรงสถำปนำกองทัพเรอืสมัยใหม่ให้กับประเทศไทย

ทรงเป็นเสด็จเต่ียของชำวเรอื ทั งปวงและ เป็นที่เคำรพสักกำระ

ของประชำชนทั่วไปอนุสรณ์สถำนประกอบด้วยศำลเจ้ำพ่อกรม

หลวงชุมพรฯหลังเก่ำและหลังใหม่ ที่สร้ำงขึ นบนเนินเขำ ซึ่งหำด

ทรำยรีเป็นสถำนที่สิ นพระชนม์ของพระองค์  ตวัศำลอยู่บนเรอื

รบหลวงพระร่วงจ้ำลองที่หันหน้ำออกสู่ทะเล จึงเป็นจดุท่ีมองเห็น

ทิวทัศน์ของหำดทรำยรีได้ชัดเจนตลอดเวิ งอ่ำว 

จำกนั น น้ำท่ำนแวะ ศำลพอ่ตำหนิชำ้ง หรอืเรียกอีกชือ่ว่ำศำลพ่อศรหีริมงคล เป็นศำลที่ประดิษฐำนรูป

เคำรพอันศักดิส์ิทธิ์ เป็นหินที่มีรูปร่ำงลักษณะเหมือนช้ำงมี 11 เศียร อยู่ริมเชิงเขำติดกับ     

ถนนเพชร ศำลพอ่ตำหินช้ำงนี มำจำกหินช้ำง ซึ่งเป็นหินมี

รูปลักษณะเหมือนช้ำง พ่อตำหินช้ำงเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิ์ เป็นที่

เคำรพเพื่อควำมเป็นสิริมงคลผู้ที่สัญจรผ่ำนไปมำจะบบีแตรรถ

เพื่อท้ำควำมเคำรพหรือแวะท้ำควำมเคำรพด้วยกำรจดุประทัด 

และกรำบไหว้ เพื่อขอให้เดินทำงด้วยควำมปลอดภัย บริเวณใกล้

กับศำลพ่อตำหินช้ำงนี  ยงัมีร้ำนขำยของฝำกที่ขึ นชือ่ของชำว อ.

ท่ำแซะได้แก่ ผลิตภัณฑ์จำกกล้วยเล็บมือนำง 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ร้ำนอำหำร 

13.30 น. น้ำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ ระหว่ำงทำง น้ำท่ำนแวะซื อของฝำก “จังหวดัเพชรบรุ”ี ถือเป็น

เจ้ำภำพเรื่องของขนมหวำนก็ว่ำได้ เพรำะต้นตำลเยอะ มีชื่อเสียงในฐำนะเป็นแหล่งผลิตน ้ำตำล 

ใครมีโอกำสมำเพชรบรุี ห้ำมพลำดโดยเฉพำะ “ขนมหมอ้แกง” “ทองหยบิ” “ทองหยอด” ที่เป็น

ขนมขึ นชื่ออันดบัต้นๆ ของจงัหวัด และให้ท่ำนได้อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั... 

21.00 น. เดนิทำงถงึ สวนลมุพนิ ีประต ู3 ถนนพระรำม 4 (ตรงขำ้มตกึอื อจือ่เหลยีง) โดยสวสัดภิำพ  

 

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

 

*** หมำยเหต ุ: โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *** 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... ด้ำน ำ้หมูเ่กำะทะเลชมุพร  3 วนั 2 คนื 

*** รถตู ้– ไมน่อ้ยกว่ำ 9 ทำ่น *** 

 

 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 9,500.-  บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ   2,000.-  บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ สำ้หรับเดก็อำยตุ่ำ้กวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

 1. ค่ำรถตู ้... จ้ำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

2. ค่ำที่พัก / ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชม / ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนโปรแกรม    

3. ค่ำบริกำรน้ำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ้ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  (ยังไม่รวมค่ำทิป) 

4. ค่ำประกันอุบัติเหตกุำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์) 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก้ำกับภำษี) 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร,์ ใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรำยกำร 

3. ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติที่เพิ่มเติ่มตำมกำรจ่ำยจริง  (ถ้ำมี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ 300 บำท 

 

 

 เงือ่นไขกำรจอง และชำ้ระคำ่บรกิำร 

กรุณำส่งส้ำเนำบตัรประชำชน พรอ้ม

ชำ้ระเงิน คำ่มดัจำ้ทำ่นละ 5,000.- บำท ... 

ส้ำหรับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลอืทั งหมด กรุณำช้ำระ

ก่อนกำรเดินทำง 14 วัน ... หำกไมช่ำ้ระภำยใน

เวลำทีก่ำ้หนด ถอืวำ่ทำ่นสละสิทธิ ์ ยนิดใีห้

บรษิทัฯ ทำ้กำรยกเลกิ และยนิยอมใหย้ดึเงนิ

มดัจำ้ทนัท ี

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นชำ้ระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั งนี เพือ่ควำมปลอดภยัในกำรชำ้ระเงนิของทำ่นเปน็สำ้คญั 
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 หมำยเหต ุ  

1. กรณีที่เกิดเหตุจ้ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท้ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียว

และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืน

ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั งสิ น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัท

ฯ ไม่ได้รับค่ำชดเชยใด ๆ ทั งสิ นจำกทำงสำยกำรบิน  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั งสิ น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิก

เท่ียวบิน, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำรนัดหยดุงำน, ปญัหำ

กำรจรำจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรอืหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งเหตกุำรณ์

ดงักล่ำวอยู่นอกเหนืออ้ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

3. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี  หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไมว่่ำทั งหมดหรือบำงส่วน ให้ถอืว่ำ
ท่ำนได้สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได ้

  

 

 

ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. ด ำน ำำทะเลช มุพร ท3ทวนัท2ทคนืท( ถตู้) ................วนัเดินทาง.......................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ห้องพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

ช ำดับ ุ่ือ-นำพสกมชท(ภำษำไะย) วนัลกดิท(ว/ด/ป)ทปีทค.ศ. หพำยลหตม 

1    

2    

3    

4    
 

**หพำยลหตม กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อำหำ      ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 
   

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


