
 

ชมเมอืงตอ้งหา้ม – ชุมพร 

1 วนั ด าน า้หมูเ่กาะชุมพร เรอืออกวนัคี ่

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่น ึง่ :  ตอ้นรบัสูสนามบนิสุราษฎรธาน ี– ชุมพร – วดัพระธาตสุวพีระธาตสุว ี–          

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศกัด ิ ์- จุดชมววิเขามทัร ี                                          

เชา้/บ่าย   คณะเดนิทางถงึสนามบนิชมุพร  รถตรูอรับ เพือ่เดนิทางไปยัง เมอืงชมุพร  

(ระยะทางโดยประมาณ 50 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง) เทีย่วระหวา่งทาง 

แวะนมัสการเพือ่ความเป็นสริมิงคลกนักอ่น ที ่วดัพระธาตุสว ีพระธาตสุวเีป็นพระ

ธาต ุเกาแกองค ์ใหญ่อายุกวา 700 ปี ลกัษณะเป็นเจดยี ์ศรทีอง นอกจากน้ีบรเิวณ

ภายในพระบรมธาตยุงัมศีาลเจา้ที ่มรีูปคนน่ังขนาดเทาคนจรงิ ซึง่ชาวสวพีากนัเรยีก

วา ศาลพระเสือ้เมอืง ใหป้ระชาชนทั่วไปไดก้ราบสกัการะ  



 

ไปตอ่กนัที ่ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอดุมศกัดิ ์เป็นทีต่ัง้อนุสรณ ์สถานของพล

เรอืเอกพระเจา้บรมวงศก์รมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์ตวัศาลอยู่บนเรอืรบหลวง

พระรวงจําลองทีห่ันหนา้ออกสทูะเล เป็นจุดทมองเห็น ทวิทัศน ์ของหาดทรายได ้

ชดัเจนตลอดเวิง้อา่ว เป็นสถานทีท่ีช่าวชมุพรรวมไปถงึทหารเรอืใหค้วามศรัทธา

และ เคารพนับถอืเปนอยาง มาก สมัผัสความสวยงามของววิ ชมุพร ที ่จดุชมววิ

เขามทัร ีซึง่เป็นแหลงแหลง ทองเทีย่วจุดชมววิทวิทัศน ์ ทีน่าสนใจอกีแหงหนึง่ 

ของชมุพร สามารถชมววิทวิทัศน ์ ได ้360 องศา  มองเห็น ชมุชน ปากน้ําชมุพร

และชายหาดของทะเลชมุพร กอ่นเขา้โรงแรม แวะ อา่วทุง่มะขาม ทรายขาวกบัทวิ

แถว ตน้มะพรา้วตลอดชายฝ่ัง อาวทุ่งมะขาม ประกอบดว้ย อาวทุ่งมะขามนอ้ย และ 

อาวทุ่งมะขามใหญ่ ทัง้ 2 อาว มลีกัษณะเวา้โคง้ คลา้ยครึง่วงกลม 2 วง คัน่กลาง

ดว้ยแหลมหนิ เป็นหาดกวา้ง เม็ดทรายสวยละเอยีด  

เดนิทางเขา้ทีพ่ัก ตามระบุ / อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง : ด าน้  า 4 เกาะ - เกาะงา่มนอ้ย – เกาะงา่มใหญ ่- เกาะกะโหลก - เกาะทะลุ   

(เรอืออกทกุวนัคี)่   ***เรอื ***(Join Tour)                                                   (B/L/-)               

07.00 น.    รับประทานอาหารเชา้ ณ หองอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่1)  

08.00 น.    รถมารับลกูคา้จากโรงแรมไปยังทาเรอื  (กรุณารอทีล่อบบีข้องโรงแรม) พร-อมกนัที่

ทาเรอื บจ.สยาม คาตามารัน   

09.00 น.  เดนิทางโดยเรอืสยาม คาตามารัน สูจุ่ดดําน้ํา นําทา่นชม เกาะงา่มนอ้ย ชมความ

หลากหลาย ของสตัวท์ะเล ถา้โชคดจีะไดพ้บ “ฉลามวาฬ” ซึง่ เป็น “ยักษ์ใหญ่ใจ

ด”ี ของทอ้งทะเลแหงน้ี ไปตอที ่เกาะง่ามใหญ่ ชม “Right Hand of Buddha” (ฝ่า

มอืพระพุทธเจา้) เป็นสญัลกัษณข์องเกาะ มนีกนางแอนอาศยัจํานวนมาก ดําน ้าํชม 

ดงดอกไมท้ะเลหนาแน่น ซึง่ เป็นบา้นของปลาการต์นูอนิเดยีแดง และปลาผเีสือ้ที่

สวยทีส่ดุ  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที2่) แบบบุฟเฟ่ต ์บนเรอื  

13.00 น.  นําท่านดําน้ําจุดตอ่ไป ที ่เกาะกะโหลก มลีกัษณะคลา้ยหัวกะโหลก และตืน่ตากบั

แนวปะการัง โขดทีเ่รยีงตวักนัอย่างหนาแน่น อาท ิปะการังฟองน้ําครก ปะการังเขา

กวางและยังมอีกีโอกาสพบ “ฝูง ปลา โทงเทงรมตวัใหญ่” อกีดว้ย ไปอกีชดุกอ่น

กลบั เกาะทะลุ เป็นเกาะหนิปูนขนาดเล็ก มโีพรงถ้ํา ขนาดใหญ่ หลายถ้ําคร่อมผวิ

น้ํา สามารถวา่ยน้ําลอดทะลไุปยังฝ่ังตรงขา้มได ้ทา่นจะไดพ้บ “ แหลง่ชมุนุมของ

ฝูงปลาทีห่ลากหลาย” อาท ิปลาผีเสือ้เงนิ-ทอง ปลาไสต้นันับแสนตวั 

16.00 น.   เดนิทางกลบัถงึทาเรอื บจ.สยาม คาตามารัน จากนัน้สงทานที ่โรงแรม เพือ่พักผ่อน    

อสิระรับประทานอาหารเย็น ( ตามอธัยาศยั )    

วนัทีส่าม : เช็คเอา้ทโ์รงแรม – ซือ้ของฝาก – สง่ออกสนามบนิชุมพร                  (B/-/-)                                

07.00 น.    รับประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม (มือ้ที ่3)  



 

หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ Check-Out หอ้งพัก พรอ้มสมัภาระของทาน กรุณา

รอทีล็่อบบีโ้รงแรม เพือ่จะนําทา่นกลบัสสูนามบนิชมุพร  

บาย/เย็น   เดนิทางถงึโดยสวสัดภิาพ  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

*** โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่ตามสภาพอากาศและสภาพของ กระแสน้ํา และคํานงึถงึความ

ปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคญั *** 

ราคาทวัร ์รวม : 

1. รถนําเทีย่วตามรายละเอยีดในโปรแกรม 

2. ทีพั่ก2คนื (พัก2ทา่น/หอ้ง) 

3. เรอื เกาะง่ามนอ้ย เกาะงา่มใหญ่ เกาะกะโหลก เกาะทะล ุ(Join Tour) และคา่ธรรมเนียมอทุยาน 

 

4. อาหาร 3มือ้ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

5. มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ประจําเรอื1ทา่น(ทัวรท์ะเลดําน้ํา) 

6. อปุกรณ์ทีใ่ชท้างทะเล และไกดท์างทะเลทีม่ปีระสบการณ ์

7. ประกันอบัุตเิหตกุารเดนิทาง ***ไมใ่ชป่ระกันสขุภาพ*** ตามเงือ่นไขกรมธรรมค์า่รักษาพยาบาล 500,000 

บาท/คน , กรณีเสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ ทพุพลภาพาวร 1,000,000บาท/คน (กรณีผูเ้ดนิทางมอีาย ุนอ้ยกวา่ 1

ปี หรอือายมุากกวา่75ปี จํานวนเงนิความรับผดิชอบตามเงือ่นไขกรรมธรรมจ์ะลดลง 50%) 

ราคาทวัร ์ไมร่วม : 

1. ตั๋วเครือ่งบนิ ไป – กลับ 

2. คา่ธรรมเนียมอทุยานชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 400บาท /ทา่น 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการอาหาร คา่มนิบิาร ์

4. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ Over bill 

5. คา่ทปิไกด ์พนักงานขับรถ และหอ้งพัก 

6.  กรณี รบัสนามบนิสรุาษฯ จา่ยเพิม่คา่รถตู ้เทีย่วละ 3,500บาท/คนั 

 

หมายเหต ุ

-  ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทา เป็นสําคญั 



 

-  ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่ว

บางรายการไม่ ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายกอ่นออก

เดนิทางแลว้ 

- ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ

อบุัตเิหต ุความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

- เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข 

ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ชําระมัดจํา 50% ณ วนัทีต่กลง ซือ้ขาย หรอืวนัทําสญัญา ของคา่ทัวร ์

** ชําระดว้ยเงนิสดเท่านัน้ กรณีถา้ชาระดว้ยบัตรเครดติ ทางบรษัิทคดิคา่บรกิารเพิม่ 3% ** 

-  แจง้ลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทาง  หักคา่ดาเนนิการตา่งๆ รวม 50% ของราคาทัวร ์

-  แจง้ลว่งหนา้ 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดาเนนิการตา่งๆ รวม 80% ของราคาทัวร ์

-  แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดาเนินการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์

*** ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด *** 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สอบถามเพิม่เตมิและเชค็ราคาไดท้ี ่: 

RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO., LTD.) 

บรษัิท รูบีค้ารเ์รน้ทท์ลั จํากัด 

104/2 หมู5่ ต.ไชยสถาน อ.สารภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่

Tel: 053-115912 

ID Line: @rubytravel 


