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CHUMPHON 
ด ำน ำ้ทะเลชุมพร 

(ชุมพร - สวี – เขำทะลุ - ทุ่งตะโก – หลังสวน) 
วันที่ 19 – 21 เมษำยน 2562 (3วัน 2คืน) 

สำยกำรบนิไทยแอร์เอเชีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง  
วันศุกร์ที่ 19 เมษำยน 2562      ดอนเมือง – ชุมพร – ศำลกรมหลวงชุมพรฯ – เขำมัทรี – พระธำตุสวี - เขำทะลุ (1) 
 
05.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าท่ีสขุนิยมทัวร์

ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
07.20 น. ออกเดนิสู ่จ.ชุมพร โดย สำยกำรบนิไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD3148 

08.40 น. ถึงท่าอากาศยานชมุพร จากนัน้เดนิทางตอ่ด้วย รถตู้ปรับอำกำศ 

น าท่านออกเดนิทางไป สักกำระศำลกรมหลวงชุมพรฯ เนินเขาทางทิศเหนือของหาดทรายรี ชายหาดช่ือดงัของ
ชมุพร กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์ ผู้ทรงสถาปนากองทพัเรือให้กบัประเทศไทย ซึ่งหาดทรายรี เป็นสถานท่ี
สิน้พระชนม์ของพระองค์ สกัการะขอพร ‘เสดจ็เต่ีย’ เพ่ือขอพรให้มีโชคมีชยั จากนัน้เดนิทางจุดชมววิเขำมัทรี 
ตัง้อยู่ในอ าเภอเมืองชมุพร เป็นจดุชมววิทิวทศัน์ ท่ีสามารถชมววิของชมุพร ได้แบบ 360 องศา  มองเห็นชมุชน
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ปากน า้ชมุพรและชายหาดของทะเลชมุพร ด้านบนจดุชมววิเขามทัรี มีพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลา
ลกัษณะคล้ายกบัท่านัง่ขององค์จตคุามรามเทพมองออก ไปท่ีชายทะเลชมุพรด้านขวาเป็นหาดภราดรภาพ มอง
จากบนเขาเห็นชมุชนปากน า้ชมุพรและชายหาดปากน า้ชมุพรเป็นชมุชนขนาด ใหญ่เน่ืองจากเป็นท่าเทียบ
เรือประมง 

 เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวนั   (ร้ำนยำยปวด ข้ำวแกงเตำถ่ำน)  
บ่ำย น าท่านกราบสกัการะ พระธำตุสวี พระธาตเุก่าแก่องค์ใหญ่อายกุวา่ 700 ปี ลกัษณะเป็นเจดีย์ศรีทอง ทรงระฆงั

คว ่า สงูประมาณ 70 เมตร สนันิษฐานวา่ สร้างในสมยัอยธุยา 
ภายใน  บรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ แวะแชะภาพสถานีรถไฟสวี  
จากนัน้เดนิทางสู ่ เขำทะลุ ตัง้อยู่ในต าบลเขาทะล ุ ทางทิศ
ตะวนัตกของอ าเภอสวีห่างจากตวัอ าเภอประมาณ 35 กิโลเมตร 
พืน้ท่ีโดยทัว่ไปเป็นภเูขาสงู สลบัท่ีราบ เป็นแหลง่ต้นน า้แมน่ า้สวี
หนุ่ม มีภเูขาสงูและมีรูทะลภุเูขามองเห็นในระยะไกลและโดดเดน่ 
กลายเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของ ต าบล เดนิทางสูโ่รงค่ัวกำแฟ
เขำทะลุ เย่ียมชมโรงค่ัวกำแฟ ท่ีคนปลกูกาแฟในชมุพร รวมตวักนัเป็นวสิาหกิจชมุชน สร้างแบรนด์ ตราสินค้า
ของตวัเองขึน้มา เพ่ือท าให้กาแฟของกลุม่เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้  

ค ่า   รับประทานอาหารเย็น (ร้ำนพริกหอม)  
  ท่ีพกั NOVOTEL CHUMPHON **** 

 
วันเสำร์ที่ 20 เมษำยน 2562              ด ำน ำ้อุทยำนแห่งชำตหิมู่เกำะชุมพร (4เกำะ)    (2) 
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เช้า    รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารน าท่านชมความงามของอุทยำนแห่งชำตหิมู่เกำะชุมพร เกาะเรียงรายมากกวา่ 40 เกาะ แตล่ะเกาะ
ล้วนเตม็ไปด้วยความงดงาม ของธรรมชาต ิ แตกตา่งกัน บางเกาะมีหาดทรายขาวละเอียด บางเกาะ เป็นภเูขา
หินปนูท่ีมีรูปทรงแปลกตาน่าชม รอบเกาะ ยงัคงเตม็ ไปด้วยแนวปะการังสมบรูณ์ ชมอีกหนึ่งความน่าอศัจรรย์ใจ 
เกำะรังกำจวิ เกาะรังกาจิว เป็นเกาะสมัปทานรังนกอยู่ในเขตอ าเภอเมือง มีขนาดปานกลาง เป็นเกาะท่ีมี

ความส าคญัทางประวตัศิาสตร์ เน่ืองจากพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เคยเสดจ็ประภาสเพ่ือ

ทอดพระเนตรการเก็บรังนกบนเกาะนี ้จ านวน 3 ครัง้ และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ของพระองค์ไว้บน

ผนงัหินปากถ า้ 

เกำะมำตรำ  อยู่ในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะชมุพร   มีหาดทรายขาว

สะอาดสลบักับโขดหินเรียงรายอยู่หน้าเกาะเป็นเกาะท่ีมี นกัท่องเท่ียวนิยม 

มาท่องเท่ียวและด าน า้ ดปูะการัง เน่ืองจากมีแนวปะการังน า้ตืน้ท่ีสวยงาม 

และมีฝงูปลาชกุชมุ เกาะมาตรามีพืน้ท่ีแนวแนวปะการังชายฝ่ังก่อตวัอยู่

รอบเกาะมีระดบัความลกึประมาณ 8 เมตร  

เกำะละวะ มีปลาการ์ตนูอินเดียแดงมากมาย ก าลงัแหวกวา่ยท่ามกลาง ภูเขำดอกไม้ทะเล ถือวา่เป็นสิง่ท่ีหาดู

ยากในฝ่ังอ่าวไทย 

เกำะหลักแรด ตวัเกาะรูปทรงคล้ายแรด สามารถพบ “ปะการังครก” ขนาดใหญ่สีสวยสดซึ่งหาดไูด้ยาก รวมทัง้

ฝงูปลานานาชนิด สามารถด าน า้ทัง้น า้ลกึและน า้ตืน้ 

15.30 น.  เดนิทางกลบัยงัท่าเรือ เพ่ือน าท่านกลบัสูท่ี่พกั  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น  (ร้ำนลุย)   
  ท่ีพกั NOVOTEL CHUMPHON ****  

วันอำทติย์ที่ 21 เมษำยน 2562       ชุมพร – สวนลุงนิล– หำดอรุโณทัย –สวนสมเดจ็ – สุรำษฎร์ธำนี  – กรุงเทพฯ (3) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพกั 
09.30 น. ออกเดนิทางสู ่อ.ทุ่งตะโก ชม เกษตรคอนโด 9 ชัน้ สวนลุงนิล ซึ่งได้รับการจดัตัง้

เป็นศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชมุชน ลงุนิล หรือ นายสมบรูณ์ ศรีสบุตั ิ นับเป็น
หนึ่งใน 25 ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีส านกังานการปฏิรูปท่ีดนิ เพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) คดัเลือกขึน้มาเป็นปราชญ์เกษตรกรน าร่อง เพ่ือขยายองค์
ความรู้และหลกัเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชาวบ้านและผู้คนท่ีสนใจ และยงัเป็น
เจ้าของรางวลั Tourism Awards ปี 2553 ประเภทแหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรดีเดน่
อีกด้วย 
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เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวนั (ปากน ้าตะโก)  
บา่ย เดนิทางสู ่ อ.หลังสวน  ชม สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ฯ 

ชุมพร ลกัษณะเป็นภเูขาริมแมน่ า้ เชิงเขาตกแตง่เป็นสวนไม้
ประดบั และประดิษฐานอนสุาวรีย์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ถดัไปอีกไมไ่กลจะถึง ถ ำ้เขำเงนิ บนผนงัถ า้สลกัพระ
ปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ระบุ
ปีวา่ "108" ซึ่งหมายถึงปีท่ีเสดจ็ประพาสมลาย ู เม่ือ พ.ศ.2432 
และยงัได้โปรดให้สร้างเจดีย์ไว้บริเวณหน้าถ า้ 

15.30 น.  เดนิทางสูส่นามบนิ จ. สรุาษฎร์ธานี  (ใช้เวลา 1ชัว่โมง)  
18.00 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ ด้วยสำยกำรบนิแอร์เอเชีย เที่ยวบนิFD3332 
19.10 น.  ถึงสนามบนิดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ  

Happiness is here and now 

 

Happy price ผู้ใหญ่ขัน้ต ่ำ 8 ท่ำน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ทา่นๆละ   19,500.-  บำท 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียวช าระเพิ่ม ทา่นละ 2,800.- บำท 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินลดราคา ทา่นละ 4,500.-  บำท     

 

หมำยเหต ุ  
** คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ สายการบนิแอร์เอเชีย โค้ดจากราคาประมาณการตั๋วเดี่ยว 4,000 บำท (รวมคา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและ

ภาษีสนามบนิ เช็คราคา ณ วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2562) หากเม่ือท าการจองแล้วได้ตัว๋ราคาสงูกวา่นี ้และหากมีการเปล่ียนแปลง
คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิจากสายการบนิจะมีผลตอ่คา่ทัวร์ 
 

อัตรำค่ำบริกำรรวม 
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ทศันาจร ขาไปสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง ดอนเมือง-ชมุพร//ขากลบัสรุาษฎร์ – ดอนเมือง 
คา่พาหนะเดนิทาง รถตู้ ปรับอากาศ ตลอดเส้นทางท่องเท่ียว 
คา่ท่ีพกั 2 คืน พกัห้องละ 2 ท่าน     

คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีระบใุนรายการ   

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
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 มคัคเุทศก์อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ 

คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ 
 

หมำยเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการในกรณีท่ีมีจ านวนผู้ ร่วมเดนิทางน้อยกวา่ท่ี

ก าหนดข้างต้น (ผู้ใหญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบนิ เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิโดยทัง้นี ้
จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากท่ีสดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการประท้วง และอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ช าระมาแล้ว กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงลว่งหน้าก่อนการเดินทางและ
ได้รับการยินยอมอย่างถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเข้าออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพจิารณาผู้ ร่วมเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

6.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเข้าเมือง 
6.2 ท่านท่ีก าลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์)  
6.3 เดก็ทารกท่ีอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

(โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 
6.4 ท่านท่ีต้องใช้รถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยนัการเดนิทางของ
กรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บริการทัวร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคาน า้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้ส าหรับโฆษณาเท่านัน้   
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บริษัท สขุนิยมทัวร์ จ ากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
การเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั หาก
มีเหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การถกูห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้า
ประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
 

ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวเลขที่ 11/07369 
 

 

 

 


