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ชุมพร และอุทยานแหง่ชาตหิมู่เกาะชุมพร 
ความงามพสุิทธิแ์หง่ทอ้งทะเลอ่าวไทย  
เรียนรู้ศาสตรพ์ระราชาและสัมผัสเสน่หว์ิถชุีมชน   

ร่วมเดนิทางกับ ดร.วรภทัร ์ภูเ่จริญ 
(พระบรมธาตุสวี – เกาะลังกาจวิ – เกาะมาตรา - 
หาดทรายรี – เขามัทร ี– สวนลุงนิล - กาแฟเขาทะลุ) 

วันที ่22 -25 เมษายน 2564 (4 วัน 3 คืน) 
เดนิทางโดยรถโค้ช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพฤหัสบดทีี ่22 เมษายน 2564  กรุงเทพฯ – ประจวบฯ – หาดทรายรี – ศาลกรมหลวงชุมพร – เขามัทรี       (1) 

 
06.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ี โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง เจา้หนา้ท่ีสขุนิยมทวัรใ์หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
     รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
07.00 น. ออกเดนิทางสู ่อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์(ระยะทาง 290 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง)  
เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารครวัชมวาฬ 
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บา่ย ออกเดนิทางตอ่สู ่จังหวัดชุมพร จงัหวดัเลก็ๆ ประตสูู่ภาคใตท่ี้สวยงามและ
อดุมสมบรูณ ์ทัง้ภเูขา และทะเล (ระยะทาง 225 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 
ชั่วโมง) 

16.30 น. น าท่านสกัการะ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ กรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัดิ ์ ผูท้รง
สถาปนากองทพัเรือใหก้ับประเทศไทย ซึ่งหาดทรายรี เป็นสถานท่ีสิน้พระชนม์
ของพระองค ์สกัการะขอพร ‘เสดจ็เต่ีย’  เพ่ือขอพรใหมี้โชคมีชยั  
จากนัน้เดนิทาง จุดชมววิเขามัทรี ตัง้อยู่ในอ าเภอเมืองชมุพร เป็นจดุชมววิ
ทิวทศัน ์ ท่ีสามารถชมววิของชมุพรไดแ้บบ 360 องศา มองเห็นชมุชนปากน า้
ชมุพรและชายหาดของทะเลชมุพร ดา้นบนจดุชมววิเขามทัรี มี พระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลา ลกัษณะคลา้ยกบัท่านั่งขององคจ์ตคุามราม
เทพมองออกไปท่ีชายทะเลชมุพร 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารลยุ 
  หลงัอาหารเดนิทางสูท่ี่พกั NOVOTEL CHUMPHON **** หรือเทยีบเท่า 

 
วันศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564 ด าน ้าตืน้อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะชุมพร – ศูนยก์สิกรรมธรรมชาตชุิมพรคาบาน่า (2) 

  
07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. ออกเดนิทางจากท่ีพกัมุง่หนา้สู ่ท่าเรือท่ายาง หลงัรบัค  าแนะน าเบือ้งตน้จากเจา้หนา้ท่ีแลว้ 

ลงเรือยนตน์ าท่านชมความงามของ อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะชุมพร เกาะเรียงราย
มากกวา่ 40 เกาะ แตล่ะเกาะลว้นเตม็ไปดว้ยความงดงามของธรรมชาติแตกตา่งกนั บาง
เกาะมีหาดทรายขาวละเอียด บางเกาะเป็นภเูขาหินปนูท่ีมีรูปทรงแปลกตาน่าชม รอบเกาะ 
ยงัคงเตม็ไปดว้ยแนวปะการงัสมบรูณ ์ชมอีกหนึ่งความน่าอศัจรรยใ์จ 
ชม เกาะลังกาจวิ เป็นเกาะสมัปทานรงันกอยู่ในเขตอ าเภอเมือง มีขนาดปานกลาง เป็น
เกาะท่ีมีความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ เน่ืองจากพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่ 
เคยเสดจ็ประภาสเพ่ือทอดพระเนตรการเก็บรงันกบนเกาะนี ้ จ  านวน 3 ครัง้ และไดท้รงจารกึพระปรมาภิไธยย่อ จปร. 
ของพระองคไ์วบ้นผนงัหินปากถ า้ 
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เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนัแบบกลอ่ง 
บา่ย ชม เกาะมาตรา  อยู่ในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะชมุพร   มีหาดทรายขาวสะอาดสลบักบัโขดหินเรียงรายอยู่หนา้

เกาะ เป็นเกาะท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวและด าน า้ดปูะการงั เน่ืองจากมีแนวปะการงัน า้ตืน้ท่ีสวยงาม และมีฝงู
ปลาชกุชมุ เกาะมาตรามีพืน้ท่ีแนวปะการงัชายฝ่ังก่อตวัอยู่รอบเกาะมีระดบัความลกึประมาณ 8 เมตร 
เกาะละวะ มีปลาการต์นูอินเดียแดงมากมาย ก าลงัแหวกวา่ยท่ามกลาง ภูเขาดอกไม้ทะเล ถือวา่เป็นสิง่ท่ีหาดยูากใน
ฝ่ังอ่าวไทย เกาะหลักแรด ตวัเกาะรูปทรงคลา้ยแรด สามารถพบ “ปะการงัครก” ขนาดใหญ่สีสวยสดซึ่งหาดไูดย้าก 
รวมทัง้ฝงูปลานานาชนิด สามารถด าน า้ทัง้น า้ลกึและน า้ตืน้ 

14.30 น.  เดนิทางกลบัยงัท่าเรือ เพ่ือน าท่านกลบัสูท่ี่พกั ใหท้่านไดอ้าบน า้และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
16.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยก์สิกรรมธรรมชาตชุิมพรคาบาน่า   ตน้แบบศนูย์

การเรียนรูซ้ึ่งเป็นศนูยฝึ์กอบรมและสรา้งคน ตามแนวทางศาสตรพ์ระราชา
เรียนรู ้“ศาสตรข์องพระราชา” “พึง่ตนเอง” “ระเบดิจากขา้งใน” “เดนิทีละ
กา้ว กินขา้วทีละค า ท าทีละอย่าง” ฯลฯ ทกุวนันี ้ชมุพร คาบาน่า กลายเป็น
แหลง่เรียนรูใ้หก้ับชาวบา้นและผูส้นใจ เขา้มาศกึษาและเรียนรูเ้ร่ืองของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ชุมพรคาบาน่า อาหารสขุภาพ ใชพื้ชผกัปลอดสาร ใชว้ตัถุดบิคณุภาพสดใหม ่
  หลงัอาหารเดนิทางสูท่ี่พกั NOVOTEL CHUMPHON **** หรือเทยีบเท่า 
 

วันเสารท์ี ่24 เมษายน 2564 พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตชุิมพร – พระบรมธาตุสวี – กาแฟเขาทะลุ – สวนลุงนิล     (3) 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

น าชม พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตชุิมพร อาคารเก่าแก่หลงันีเ้ปรียบ
เหมือนหอ้งรบัแขกประจ าเมืองชมุพรท่ีจะท าใหท้่านเขา้ใจเร่ืองราวความ
เป็นไปของจงัหวดันีไ้ดด้ีท่ีสดุแห่งหนึ่ง รวบรวมเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์
และโบราณวตัถท่ีุส  าคญัของจงัหวดัชมุพรเอาไว ้
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น าท่านสกัการะ พระบรมธาตุสว ี อ าเภอสว ี ประวตัศิาสตร ์ ความงดงาม คูบ่า้นคู่เมืองชมุพร หนึ่งในวดัเก่าแก่ของ
จงัหวดัชมุพร ท่ีมีประวตัศิาสตรม์ายาวนานกว่า 700 ปี และยงัถกูจดัใหเ้ป็น 1 ใน 4 จตธุรรมธาตแุห่งทอ้งทะเลอ่าวไทย 
ท่ีควรคา่แก่การมาสกัการะขอพร และชมความงดงามขององคเ์จดีย ์ภายในบรเิวณวดัดสูะอาดรม่รื่น 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารอาหรอ่ยดี เอสที เรสเตอรอง 
บา่ย  ชมิกาแฟโรบัสต้าสายพันธุแ์ท้ทีมี่แหล่งก าเนิดจากดนิแดนบราซิลของเมืองไทย ภายใตแ้บรนด ์กาแฟเขาทะลุ 

เยีย่มชมกระบวนการผลิตกาแฟและกลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ ท่ีไดมี้
การรวมกลุ่มชาวสวนกาแฟ ท่ีทกุคนลว้นมีอาชีพท าสวนกาแฟพนัธุโ์รบสัตา้ โดย
มีการปลกูมากท่ีสดุในพืน้ท่ีต  าบลเขาทะล ุ ต  าบลเขาค่าย และต าบลนาสกั ใน
เขตอ าเภอสวี สดัสว่นมากถึง 90% ของพืน้ท่ีปลกูกาแฟของจงัหวดัชมุพร โดย
ปัจจบุนักาแฟภายใตแ้บรนด ์ กาแฟเขาทะล ุ ไดร้บัรางวลัการนัตีคณุภาพหลาย
ประเภท อาทิ รางวลัหนึ่งต  าบล หนึ่งผลติภณัฑ ์หรือ OTOP 5 ดาว รายแรกของ
จงัหวดัชมุพร รวมถึงสง่ออกไปยงัตา่งประเทศอีกดว้ย 
เดนิทางสู ่ สวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก  ปราชญช์าวบา้นผูก้  าเนิดแนวคดิ ‘เกษตร
คอนโดฯ 9 ชัน้’ เป็นหนึ่งในผูท่ี้ดแูลโครงการธนาคารตน้ไมข้องจงัหวดัชมุพรอีกดว้ย ใน
สวนของลงุนิล ทเุรียน คือสนิคา้ท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุ ลงุนิลยงัไดเ้ก็บเอาทเุรียน
บางสว่นน ามาแปรรูปเป็นทุเรียนกวนท่ีมีรสชาตหิอมหวาน ปราศจากการปรุงแตง่กลิน่
ทกุอย่าง นอกจากทเุรียนท่ีแปรรูปแลว้ ยงัน าพืชผลในสวนท่ีปลกูไว ้ มาสรา้งเป็น
ผลติภณัฑต์า่งๆ ไดอี้กมากมาย เช่น น า้ผึง้แท ้ยาสมนุไพรลดความดนั สบู่สมนุไพร และ
อีกมากมาย 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ท่ีโรงแรม  
  หลงัอาหารเดนิทางสูท่ี่พกั NOVOTEL CHUMPHON **** หรือเทยีบเท่า 

 
วันอาทติยท์ี ่25 เมษายน 2564 ชุมพร – พ่อตาหนิช้าง อ.ท่าแซะ – เพชรบุรี – สวนตาลลุงถนอม – กรุงเทพฯ  (4) 

 
07.00น.    รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 
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08.00 น. หลงัอาหารเชา้ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะสกัการะ ศาลพ่อตาหนิช้าง อ.ท่าแซะ (ระยะทาง 56 
กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นท่ีประดิษฐานหินรูปชา้งอนั
ศกัดิส์ทิธิเ์ป็นท่ีเคารพเพ่ือความเป็นสริิมงคลผูท่ี้สญัจรผ่านไปมา บรเิวณ
ใกลก้บัศาลพอ่ตาหินชา้งนี ้ ยงัมีรา้นขายของฝากท่ีขึน้ช่ือของชาว อ.ท่า
แซะ ไดแ้ก่ผลิตภณัฑจ์ากกลว้ยเล็บมือนาง 
เดนิทางตอ่สู ่อ าเภอกุยบุรี (ระยะทาง 164 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 
ชั่วโมง) 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารอ่าวไทยซีฟูด้ กยุบรุี 
บา่ย เดนิทางสู ่สวนตาลลุงถนอม จ.เพชรบุรี (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง)  (แหลง่เรียนรูภ้มูิ

ปัญญาตาลโตนด หรือกลุม่อนรุกัษแ์ละสืบสานตาลโตนด  หนึ่งเดียวของเมืองเพชรบรุี เรียนรูว้ถีิการท าตาลของ
ชาวบา้น ท่ีนบัวา่หาดยูากในเมืองไทย เป็นชมุชนท่ีโดดเดน่ไปดว้ยภมูิปัญญาจนถกูยกใหเ้ป็นหนึ่งในชมุชนท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจมากแห่งหนึ่ง ชิมน า้ตาลสด หอม หวาน เย็นช่ืนใจ 

16.00 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง)   
19.00 น. เดนิทางถึง โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง โดยสวสัดภิาพ 
 

 Happiness is here and now 

 

 

 

 

 

Happy price 
ข้ันต ่า 

 จ านวน 15 ทา่น 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น  18,900.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตียง 18,400.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่เสรมิเตียง 18,400.-  บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ทา่นละ   3,200.-  บาท 
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อัตราค่าบริการรวม   
คา่พาหนะเดนิทาง รถโคช้ปรบัอากาศ 40 ท่ีนั่ง ในระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  
คา่ท่ีพกั 3 คืน ระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีระบใุนรายการ   

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 วทิยากร ดร.วรภทัร ์ภู่เจรญิ รว่มเดนิทางตลอดการเดนิทาง 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท ์

คา่ทิปหวัหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมีจ  านวนผูร้่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็น 

สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ชา้ของสายการบนิ เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิโดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากท่ีสดุ  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท่ี์จะไม่คืนเงินท่ีท่านช าระ
มาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธิ ์ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แตไ่ดต้กลงลว่งหนา้ก่อนการเดนิทางและไดร้บัการ
ยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบรษัิทฯเสียก่อน  

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการพจิารณาผูร้ว่มเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

6.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านท่ีก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เดก็ทารกท่ีอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผูร้ว่มเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 
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7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดนิทางของกรุ๊ป
ทวัรน์ัน้กบัเจา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
บริษัท สขุนิยมทัวร ์จ  ากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการ

เปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หากมีเหตุ
จ  าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ 
เน่ืองจากการพจิารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 

 
 


