
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22606 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

06.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ป๊ัมน้ํามันShell แม็ค

โคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ที่บริษัทฯใหก้าร
ตอ้นรับ ออกเดนิทางสูจ่.ชมุพร อสิระอาหาร
เช า้  ณ จุดแวะ พักรถ เดินทางผ่านจ .

ประจวบครีีขันธ ์ถ่ายรูปป่าสนบา้นเหมอืงแร่ 

ทบัสะแก บางสะพาน ทานอาหารกลางวนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน  (มือ้ที ่1) เดนิทางสู่

จังหวัดชมุพร วัดพระบรมธาตุสว ีมลีักษณะ

เป็นเจดยีท์รงระฆังตัง้อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่ม ๒ ชัน้ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีน
เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งในชุมพร สันนิษฐานว่าน่าจะสรา้งขึน้ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา และผ่านการบูรณะมาหลายครัง้ คลองหนิดํา 

หรอืแกรนดแ์คนยอนแห่งเมอืงชมุพร เป็นคลองทีค่าดวา่เกดิจากรอย
เลือ่นของเปลอืกโลกแผ่นเปลอืกโลกเดยีวกันกับทีจ่ังหวัดสตลูทําให ้

เกดิเป็นผาหนิสดํีายาวหลายรอ้ยเมตร มสีายน้ําไหลผ่านลกึประมาณ 

50 เซนตเิมตร ตามความเชือ่ว่ามีอายุมายาวนานหลายพันปี โอบ
ลอ้มดว้ยความเขยีวขจีของตน้ไมน้านาพันธุ์ อําเภอสว ีมะลลิา 

คอฟฟ่ี รา้นกาแฟเล็กๆ น่ารัก มเีครือ่งดืม่และอาหารจําหน่าย  

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2) ทีพั่ก: กันเองโฮมสเตย ์เชงิดอยตาปัง 
หรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีงระดบัเทยีบเทา่  

ทีพั่กกนัเองโฮมสเตย ์มบีรกิารทีพั่กแบบ บา้นพัก3หลงั และเต็นทโ์ดม/กระโจม 5หลงั สไตลโ์ฮมสเตยช์มุชนชาวบา้น 
- กรณีลกูคา้เดนิทาง 3-4 ทา่น จัดพักแบบเต็นทก์ระโจมหรอืโดม  

- กรณีลุกคา้เดนิทาง 2 ท่าน จัดพักแบบบา้น (เตยีงใหญ่1เตยีงDBL) กรณีตอ้งการพักแบบเต็นทโ์ดม/กระโจมชําระเพิม่

ทา่นละ 600 บาท 
 

 

 

05.30น. ออกเดินทางโดยรถทอ้งถิ่น 
นําท่านสัมผัสความงดงาม

ของธรรมชาติ แสงอาทิตย์

ยามเชา้ ชมทะเลหมอกสวย ๆ 
อากาศเย็นสบาย(ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศ)ที่ ดอยตาปัง 
และบริเวณใกลก้ันเป็นจุดชม

ววิลานลมโชย จดุชมววิ 

 

 

วนัที ่1   ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ-ป่าสนบา้นเหมอืงแร ่ทบัสะแก-บางสะพาน-วดัพระบรมธาตสุว ี- คลองหนิด า แกรนดแ์คนยอน –  

             มะลลิา คอฟฟ่ี                 

วนัที ่2 ดอยตาปงั-จดุชมววิลานลมโชย-โรงค ัว่กาแฟเขาทะลอุนิเตอร-์หาดภราดรภาพ-จดุชมววิเขามทัร-ีศาลกรมหลวงชุมพร-หาดทรายร-ี 

             สะพานไมเ้คีย่ม แกม้ลงิ - หาดทุง่ววัแลน่  



 

 สวยงามแบบพาโนรามา สายหมอกโอบลอ้มสันเขา สวยงามราวกับภาพวาด อสิระถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย 
สมควรแกเ่วลากลบัสูเ่ชงิดอย 

 รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่3)เมนูขา้วตม้ เดนิทางสู ่โรงคั่วกาแฟเขาทะลอุนิเตอร์ ท่านสามารถชมิกาแฟสดเขาทะลทุีเ่ป็นโร

บัสตา้ 100%ไดม้บีรกิารจําหน่าย กาแฟเขาทะลเุป็นสนิคา้ OTOP 5ดาวตัวแรกของจ.ชมุพร ทีน่ี่สามารถมองเห็นเขาทะลไุดแ้บบ
ชัดเจน หาดภราดรภาพ เป็นหาดยาวขนานไปกับแนวถนนที่หนาแน่นดว้ยตน้มะพรา้วตลอดเสน้ทาง บริเวณริมชายหาดมี

รา้นอาหารและหมูบ่า้นชาวประมงรวมถงึโรงแรมตา่งๆมากมาย 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน  (มือ้ที ่4)  จุดชมววิเขามัทร ีสามารถชมววิทวิทัศน์ได ้360 องศา สามารถมองเห็นเห็นเกาะนอ้ยใหญ่และ

เรอืประมงทีจ่อดเทยีบทา่ทะเลปากน้ําชมุพร พรอ้มสกัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ ศาลกรมหลวงชมุพร เป็นทีต่ัง้ของอนุสรณ์สถาน

ของ พลเรือเอก พระบรมวงศเ์ธอกรมหลวงชมุพรเขตร อุดมศักดิผ์ูท้รงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ใหก้ับประเทศไทยทรงเป็น
เสด็จเตีย่ของชาวเรอื และเป็นทีเ่คารพสกัการะของประชาชนทั่วไป เป็นจุดทีม่องเห็นทวิทัศน์ของหาดทรายรไีดช้ดัเจนตลอดเวิง้
หาดทรายรี ชมหาดทรายสขีาวสะอาด สะพานไมเ้คีย่ม แกม้ลงิ ตัง้อยู่ในโครงการพัฒนาพืน้ทีห่นองใหญ่ ตามพระราชดําร ิ

ภายในมบีงึน้ําขนาดใหญ ่มสีะพานไมท้ีส่รา้งขึน้มาจากไมเ้คีย่ม เป็นไมเ้นือ้แข็งทีม่มีากในภาคใต ้ทนทัง้น้ําจดื น้ําเค็ม หาดทุง่วัว

แลน่ เป็นชายหาดทีส่วยงามน้ําใสของชมุพรแหง่หนึง่  
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  ทีพั่ก:บา้นทะเล ทุง่ววัแลน่ หรอืทีพั่กบรเิวณหาดทุง่ววัแลน่/พืน้ทีใ่กลเ้คยีง ระดบัเทยีบเทา่3ดาว 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มื้อที่ 6) ชมวถิีชวีติชาวบา้นสองขา้ง
ทางผ่านเดนิทางสู่ท่าเรือบา้นเกาะเตยีบ นําท่านล่องเรือ

ท่องเทีย่วหัวโทงออกเดนิทางสูเ่กาะยอ เดมิเกาะยอเป็นของ
เอกชน ตอ่มาก็ไดย้กใหช้าวบา้นเกาะเตยีบเป็นกลุ่มชาวประมง

ธนาคารปเูป็นผูด้แูล และสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้

คณุทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพรอดุมศกัดิ ์จังหวัดชมุพรใช ้

เ ป็นสถานที่สําหรับคน้ควา้วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ํา มีการ

เพาะเลีย้งปลาในกระชงันานาชนดิ และยังเป็นธนาคารปมูา้ทีช่ว่ยเพิม่ประชากรปทํูาใหช้าวประมงมี

รายไดเ้พิม่มากขึน้ดว้ย อสิระใหท้่านเดนิเล่น ชมเกาะ ชมเสน้ทางธรรมชาตริอบเกาะและววิสวยๆ
รอบธนาคารป ูบนยอดเขามองเห็นววิสวยๆรอบเกาะสามารถเดนิชมปลาในกระชงัทีม่มีากมายหลาย

ชนดิทัง้ปลาขนาดใหญ ่เล็ก ปลาสวยงาม 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) กนิปหูอ้ยขาชมววิ พรอ้มเมนูอาหารทะเล มปีมูา้นึง่ทา่นละครึง่กก.

,กุง้อบเกลือ,หมึกไข่คั่วปรุงรสสูตรโบราณ,สม้ตําปูสูตรโบราณ,ขา้วผัดปู,และมีผลไมส้ับปะรด/
แตงโม ใหท้กุทา่นไดน่ั้งผอ่นคลาย ชมววิทอ้งทะเลไดอ้ย่างสวยงาม โต๊ะออกแบบเป็นพืน้กระจก ที่

น่ังท่านสามารถหอ้ยขาลงไปในทะเลไดอ้กีดว้ย ใหท้่านอิม่อร่อยกับปูและอาหารทะเลแบบสบาย
ทอ้ง พรอ้มเพลดิเพลนิชมววิทะเลไดแ้บบ 360 องศาเดนิทางกลับสูท่า่เรอื สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางกลับ แวะรา้นของฝาก

ระหวา่งทาง เดนิทางกลบัถงึจดุหมายปลายทางโดยสวสัดภิาพ  

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การจราจร, การเดนิทางชว่ง

เทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถตูบ้รษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรเองตามการจองและชําระเงนิเทา่นัน้ 

 

หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดังตอ่ไปนี้ ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ ว ีหรอืแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม จอหน์สนั แอนด์

จอหน์สนั อยา่งนอ้ย1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วนั) หรอืวคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม  

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืRT PCR จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

 บคุคลทีเ่ดนิทางจากพืน้ทีอ่ ืน่เขา้มาในจังหวดัชมุพรตอ้งกรอกขอ้มลูประเมนิความเสีย่ง แกห่น่วยรับบรกิารสาธารณสขุในจังหวัดชมุพร

โดยการสแกน QR Code ผา่นระบบ Google Forms " Save Chumphon "  

มาตรการการเดนิทางเขา้จังหวัดอาจมกีารอพัเดตเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจังหวัดนัน้ๆ 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

18-20 กมุภาพนัธ ์65 4,888  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

2,000 16 

25-27 กมุภาพนัธ ์65 4,888 2,000 16 

4-6 มนีาคม 65 4,888 2,000 16 

11-13 มนีาคม 65 4,888 2,000 16 

25-27 มนีาคม 65 4,888 2,000 16 

1-3 เมษายน 65 4,888 2,000 16 

13-15 เมษายน 65 5,588 2,000 16 

29เมษายน-1พฤษภาคม 65 4,888 2,000 16 

วนัที ่3    ลอ่งเรอื กนิปหูอ้ยขา ธนาคารปเูกาะยอ-รา้นของฝาก-เดนิทางกลบั 



 

 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
- บตัรประจําตัวประชาชน ** กรุณาสง่สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา **  

- เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 สามารถแสดงจากแอปพลเิคชนั ”หมอ
พรอ้ม” ได ้

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 •คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 - กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรือฟกูทีน่อน

เสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิททําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้ทัง้นี้

ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 •คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

•คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมุสลมิ  โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร์ กรณีตอ้งการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์

จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

•ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 •ตา่งชาต ิชาํระเพิม่ทา่นละ 800 บาท 

 

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจําทา่นละ 2,000 บาท และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั(การไม่ชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ 

หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 8 ทา่นตอ่รถตู ้

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 •มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทฯกํากับเทา่นัน้ 

 •ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้

 •เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขการจอง 



 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

