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รายการเดินทาง 
เพชรบรีุ – ชุมพร – เกาะเต่า – เกาะนางยวน  

4 วนั 3 คืน 
 

วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – สมทุรสงคราม – 

เพชบรุี – คลองวาฬ 

06.30 
เชา้ 

 
 

เทีย่ง 
บ่าย 
เยน็ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย เพือ่ออกเดนิทางสู ่อ.คลองวาฬ 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ สุธา คาเฟ่ หรอื บรกิารอาหารกล่อง 
ชม ตลาดร่มหบุ,  
สมัผสัวถิชีวีติ เรยีนรูว้ฒันธรรมของชุมชน ณ จ.เพชรบรุี 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นระเบยีงรมิน ้า       
เขา้ทีพ่กัผอ่นคลายอริยิาบถ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ครวัชมวาฬ       

พกัท่ี โรงแรม แอทที บทีูค คลองวาฬ หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
คลองวาฬ – ชุมพร – เกาะเต่า 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
13.30 
15.00 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
แวะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัด์ิ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นน้องใหม ่หาดทรายร ี      
ออกเดนิทางโดยเรอืของ บ.เรว็ลมพระยา 
ถงึท่าเรอืแมห่าด เกาะเต่า  
รบัประทานอาหารเยน็ ณ Barracuda หรอื The Gallery       

พกัท่ี Cape Shark Villa หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทง 
เกาะเต่า – เกาะนางยวน 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
กจิกรรมด าผวิน ้า ณ อ่าวฉลาม, อ่าวลึก เกาะเต่า 
รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ กล่องบนเรอื 
เพลดิเพลนิต่อ ณ อ่านหินวง 
อสิระพกัผอ่น ณ เกาะนางยวน 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้น Breeze   

พกัท่ี Cape Shark Villa หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 
เกาะเต่า – ชุมพร – 

ประจวบคีรีขนัธ ์– กรงุเทพฯ 

เชา้ 
10.15 
11.45 
เทีย่ง 
บ่าย 
16.00 
21.30 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ออกเดนิทางจากเกาะเต่า โดยเรอืเรว็ลมพระยา 
เดนิทางถงึท่าเรอือ่าวทุ่งมะขาม  
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ครวัหนงัลุง 
แวะสกัการะ พระมหาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศ 
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ  
ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพ – ตลาดร่มหบุ – เพชรบรีุ – คลองวาฬ 
 

06.30 น. พรอ้มกนั ณ บรเิวณนดัหมาย พบเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัทา่น ก่อนทา่นออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ สธุา คาเฟ่ หรอื บรกิารอาหารกล่อง 
08.30 น. น าท่านชม “ตลาดร่มหบุ” หรอื ตลาดแม่กลอง ตลาดชื่อดงัของ จงัหวดัสมุทรสงคราม แต่ชาวบา้นจะเรยีก

กนัว่า ตลาดเสีย่งตาย เพราะว่าบรเิวณของตลาดตัง้อยูต่ดิกบั สถานีรถไฟแมก่ลอง และจะมรีถไฟวิง่ผ่ากลาง
ตลาด ซึง่เวลารถไฟมานัน้ พ่อคา้แม่คา้กจ็ะต้องยกของแบกสมัภาระหลบ หุบร่ม เกบ็กนัสาด พอรถไฟผ่าน
ไป กก็างร่มเหมอืนเดมิและขายของไดต้่อ 

  

 
 จากนัน้เดนิทางต่อไปยงั  จงัหวดัเพชรบุร ีสมัผสัวถิีชวีติ เรยีนรูว้ฒันธรรมของชุมชนศลิปะสกุลช่างเมอืง

เพชร ย่านตลาดการคา้ศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน ลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างเช่นการ
ท าขนมมงคลของชุมชนชาวจนี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นระเบยีงรมิน ้า       
บ่าย  เดนิทางต่อไปยงั อ.คลองวาฬ เขา้สูท่ีพ่กั เพือ่ผ่อนคลายอริยิาบถ 

 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ครวัชมวาฬ       
 หลงัอาหารค ่า น าทา่นกลบัโรงแรมพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 พกัท่ี โรงแรม แอทที บทีูค คลองวาฬ หรือ เทียบเท่า 
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วนัท่ีสองของการเดินทาง คลองวาฬ – ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัด์ิ – เกาะเต่า 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
08.30 น. หลงัเชค็เอาท ์น าท่านออกเดนิทางต่อไปยงั จงัหวดัชุมพร แวะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัด์ิ ตัง้อยู่

บรเิวณหาดทรายร ีซึง่เป็นทีต่ ัง้ของอนุสรณ์สถานของ พลเรอืเอกพระบรมวงศเ์ธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดม
ศกัดิผ์ูท้รงสถาปนากองทพัเรอืสมยัใหม่ใหก้บัประเทศไทย ทีส่รา้งขึน้บนเนินเขา ซึง่หาดทรายรเีป็นสถานที่
สิน้พระชนมข์องพระองค ์บรเิวณภายนอก สรา้งเป็นรปูเรอืจ าลองจกัรนีฤเบศร 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นน้องใหม ่หาดทรายร ี      
 หลงัอาหารเดนิทางต่อไปยงัทา่เรอือ่าวทุง่มะขาม 
13.30 น. ออกเดนิทางโดยเรอืของ บ.เรว็ลมพระยา 
15.00 น. ถงึทา่เรอืแมห่าด เกาะเต่า  
 น าทา่เดนิทางสูท่ีพ่กัเพือ่ผ่อนคลายอริยิายถ  

 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ Barracuda หรอื The Gallery       
 หลงัอาหารค ่า เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั  
 

 พกัท่ี Cape Shark Villa หรือ เทียบเท่า 
 



Page 5 of 8 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ทริปด าน ้า เกาะเต่า – เกาะนางยวน (SIC – JOIN)  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
08.30 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืแมห่าด  
09.00 น. ออกเดนิทางจากท่าเรอืแม่หาด โดยเรอื เพื่อน าท่านเดนิทางไปด าผวิน ้า ชมปะการงัรอบเกาะเต่า พนักงาน

บนเรอืจะแจกอุปกรณ์ และ สาธติวธิกีารใชง้าน (หน้ากาก, เสือ้ชชูพี) รวมถงึขอ้ควรระวงัในการด าผวิน ้าเพื่อ
ชมปะการงั 

09.30 น. อสิระด าผวิน ้าชมปะการงั ณ “อ่าวฉลาม” เป็นอ่าวเลก็ๆ และ เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของ ปลาฉลามครบีด า 
ซึง่ไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ในบรเิวณนี้มปีะการงัอ่อน, ปะการงัดอกกะหล ่า และ หอยมอืเสอื   จากนั ้นแวะ 
“อ่าวลึก” อ่าวทีม่ลีกัษณะโคง้กวา้งมากทีสุ่ดของเกาะเต่า อุดมไปดว้ยฝงูปลาเสอื, ปลากระบอกทะเล และ 
ปลาการต์นูอนิเดยี 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ กล่องบนเรอื 
บ่าย เพลิดเพลินต่อ ณ “อ่านหินวง” อ่าวที่มีปลายแหลมทัง้สองข้างโค้งเข้าหากนั มีแนบปะการังเขากวาง, 

ปะการงัสมอง และ หนอนฉัตรหลากสเีป็นจ านวนมาก เรอืออกเดนิทางต่อไปยงั “อ่าวม่วง” จุดด าน ้าทีไ่ดร้บั
ความนิยมจากนกัด าน ้า มปีะการงัฟองน ้าสมี่วง, ทากเปลอีกโจรนันา และ มโีอกาศไดเ้จอเต่าทะเล 

 
14.30 น. น าท่านเดนิทางต่อไปยงั “เกาะนางยวน” เกาะที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง หากขึน้ไปยงัจุดชมววิจะสามารถ

มองเหน็ความงามของเกาะนางยวน และ บรเิวณโดยรอบ อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งด าน ้าเพื่อชมปะการงั บรเิวณ
ชายหาด 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่กาะเต่า   
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้น Breeze   
 หลงัอาหารค ่า เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั  
 

 พกัท่ี Cape Shark Villa หรือ เทียบเท่า 
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วนัท่ีส่ีของการเดินทาง เกาะเต่า – ชุมพร – ประจวบคีรีขนัธ ์– กรงุเทพฯ  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
 หลงัเชค็เอาท ์น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืแมห่าด  
10.15 น. ออกเดนิทางจากเกาะเต่า โดยเรอืเรว็ลมพระยา 
11.45 น. เดนิทางถงึทา่เรอือ่าวทุง่มะขาม  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ครวัหนงัลุง       
บ่าย แวะสกัการะ พระมหาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศ มหาธาตุเจดยี ์ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิล อดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร ทรงพระราชทานชื่อให ้เป็นสถาปัตยกรรมไทยสมยั กรุงรตันโกสนิทร ์สรา้งขึน้จาก
แรงศรทัธาของประชาชน เพื่อเฉลมิพระเกยีรตแิละถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสทีพ่ระองค ์ครองราชย์
ครบ 50 ปี และ ชมววิพาโนรามา 360 องศา      

 
16.00 น. ออกเดนิทางเพือ่มุง่หน้าสู ่กรุงเทพฯ 
21.30 น. ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 
เส้นทาง เพชรบรีุ – ชุมพร – เกาะเต่า – เกาะนางยวน  

4 วนั 3 คืน 
โครงการทวัรเ์ท่ียวไทย เร่ิม 15 ตลุาคม 2564 

วนัเดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผูเ้ดินทาง 8 ท่าน  
ต่อ 1 รถตู้ 

ผูเ้ดินทาง 10 ท่าน  
ต่อ 2 รถตู้ 

พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 16,800.- บาท 18,800.- บาท 

 
อตัราค่าบริการรวม 

1. รถตูป้รบัอากาศ  VIP พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
2. ทีพ่กั ณ แอทท ีบทูคี คลองวาฬ 1 คนื  (Deluxe Room/Twin Sharing) 
3. ทีพ่กั ณ Cape Shark Villa 2 คนื (2 Bed Room Villa Sea Front/ Twin Sharing) 
4. คา่ยานพาหนะทีร่ะบุในรายการทวัร ์
5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ    
6. คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
7. มคัคุเทศกด์แูลอยา่งใกลช้ดิ 
8. คา่ประกนัชวีติกรณีอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ ทา่นละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัราค่าบริการไม่รวม: 
 คา่สว่นต่างของตัว๋เครือ่งบนิทีเ่พิม่ขึน้  หากวนัเดนิทางตรงกบัชว่งเทศกาลวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัต่างๆ  ทีน่อกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆ ทีท่า่นสัง่เอง 

 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 
1. เมื่อท าการจองทวัร ์กรุณาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์

ทีผ่กูกบัแอปเป๋าตงัของผูเ้ดนิทางดว้ย  
2. ช าระคา่ทวัรต์ามจ านวน  หลงัหกัเงนิรฐัสนบัสนุน 40% ไมเ่กนิทา่นละ 5,000 บาท ผา่นแอปเป๋าตงัเทา่นัน้  

 

เงื่อนไขการยกเลิก โครงการทวัรเ์ท่ียวไทย 
หลงัช าระค่าทวัรผ์า่นแอป”เป๋าตงั”เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี 
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หมายเหต ุ:  
1. ในการเดนิทางแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางไม่ต ่ากว่า 8 ท่านต่อ 1 รถตู ้ถา้ผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื เลื่อนการเดนิทาง  
2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน ้ามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาคา่น ้ามนัและภาษนี ้ามนั 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ  หรอื  รายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมติ้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสิง่ส าคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแก้ไขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่
สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

5. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, 
การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทัง้สิน้หากสิง่ของทีม่คี่าเกดิการสญูหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของ
ตวัผูเ้ดนิทางเอง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทางเอง 

7. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์    ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรอืช าระค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

 
ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 

1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ทางบรษิทัฯ จะมมีาตรการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก์่อนขึน้รถทุกครัง้ 

 

 
 


