06.45 น.
07.00 น.

จุดนัดพบ ณ ร้านอาหาร กินปู ดูวาฬ หน้าโครงการพระราชดาริ แหลมผักเบี้ย เพชรบุรี
ลงเรื อเพื่อออกเดินทาง สู่ จุดชมปลาวาฬบรู ดา้ (เดินทางโดยเรื อประมงท้องถิ่น ขนาดกลาง ดัดแปลงเป็ น
เรื อนาเที่ยว มีหลังคา มีห้องน้ า มีเก้าอี้น้ งั จานวน 10 ที่นงั่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) บริ การ
อาหารกลางเช้า บนเรื อ (เมนูขา้ วเหนียวปลาหวาน ขนมตาล น้ าดื่ม) ล่องทะเลพร้อมชมวิวท้องทะเลอ่าว
ไทย ที่สวยงาม สู่จุดชมปลาวาฬบูรด้าแบบใกล้ชิด
วาฬบรู ดา้ หรื อ วาฬแกลบ เป็ นวาฬขนาดใหญ่ เป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยชื่อ วาฬบรู ดา้ เป็ นการตั้ง
เพื่อให้เป็ นเกียรติ แก่กงสุลชาวนอร์เวย์ ในประเทศแอฟริ กาใต้ ที่ชื่อโยฮัน บรู ดา้ และเป็ นสัตว์ที่ใกล้สูญ
พันธุ์ จึงได้รับการคุม้ ครองเป็ นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พุทธศักราช
2562 ห้ามมีการค้าขายวาฬบรู ดา้ ระหว่างประเทศวาฬบรู ดา้ พบกระจายพันธุ์ในท้องทะเลเขตอบอุน่ ทัว่
โลก ในประเทศไทยพบอาศัยอยูใ่ นอ่าวไทย สามารถพบได้ในจังหวัดชายทะเลเกือบทุกจังหวัด แต่จะพบ
บ่อยที่ทะเลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จุดเด่นของวาฬบรู ดา้ คือ ครี บหลังที่มีรูปโค้งอยูค่ ่อนไป
ทางด้านปลายหาง แพนหางวางตัวตามแนวราบ มีรอยเว้าเข้าตรงกึ่งกลาง ครี บคู่หน้ามีปลายแหลม และมี
ความยาวเป็ นร้อยละ 10 ของความยาวลาตัว ใต้ปากล่างมีร่องตามยาวประมาณ 40-70 ร่ อง พาดจากใต้ปาก
จนถึงตาแหน่งสะดือ แผ่นกรองที่ห้อยลงมาจากปากบนมีจานวน 250-370 แผ่น แผ่นที่ยาวที่สุดยาว 60
เซนติเมตร ซี่บนแผ่นกรองค่อนข้างหยาบ เมื่อโตเต็มที่ลาตัวจะยาว 14-15.5 เมตร หนัก 20-25 ตัน กิน
อาหารโดยการกรอง มีซี่กรองคล้ายหวีสีเทา จานวน 250-370 ซี่ อาหารส่วนใหญ่เป็ นแพลงตอน, เคย,
ปลาขนาดเล็ก และหมึก
วาฬบรู ดา้ พบแพร่ กระจายอยูท่ วั่ โลก โดยเฉพาะในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน วาฬบรู ดา้ จะให้ลูกครั้งละ 1
ตัวทุก 2 ปี ตั้งท้องนาน 10-12 เดือน ระยะให้นมน้อยกว่า 12 เดือน ลูกวาฬแรกเกิดจะมีความยาวประมาณ
3-4 เมตร มีอายุยืนได้ถึง 50 ปี เวลาจมตัวดาน้ าจะโผล่หัวเล็กน้อยแล้วทิ้งตัวจมหายไปไม่โผล่ส่วนหาง
ขึ้นมาเหนือน้ าให้ ท่านได้เต็มอิ่มกับการดูปลาวาฬอย่างใกลชิดพร้อมเก็บภาพประทับใจ

12.00 น.
14.00 น.
บ่าย

บริ การอาหารกลางวัน บนเรื อ (อาหารกล่อง)
เดินทางกลับถึงท่าเรื อ
อิสระเล่นน้ าทะเล ณ โรงแรมทหาร หาดจอมพล/สถานพักฟื้ นและพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสาราญ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวไม้พยุง (เมนูอาหาร 1.ปลากระพงทอดน้ าปลา 2.ปลาหมึกไข่น่ึงมะนาว
3.กุง้ ซอสมะขาม 4.หอยเชลทอดกระเทียม 6.ต้มยารวมมิตรทะเล 7.เนื้อปูผดั ผงกระหรี่ 8.ข้าวสวย น้ าเปล่า
, น้ าแข็ง)

หลังอาหาร

เดินทางกลับ พร้อมความประทับใจ

ราคาท่านละ 999 บาท/ท่าน

แผนที่จุดนัดพบ ร้านอาหาร กินปู ดูวาฬ

ลูกค้าเดินทางเอง พบกันที่จุดนัดพบ เดินทางขั้นต่า 10 ท่าน
อัตราค่าบริ การนี้รวม
*อาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริ ษทั สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
*ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
*ค่าประกันชีวิตกรณีอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลกรณีอุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท คุม้ ครองตั้งแต่ อายุ 1-75 ปี (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ไม่รวม
*ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
นอกรายการ ฯลฯ

เงื่อนไขการสารองที่นงั่
*ส่ง สาเนาบัตรประชาชน พร้อม มัดจา (จ่ายเต็มจานวน)
*บัตรประชาชนตัวจริ งถือไปในวันเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551***
*แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง ได้แก่ ค่ามัดจาเรื อ , ค่ามัดจาร้านอาหาร,
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริ การ
*แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง ได้แก่ ค่ามัด
จาเรื อ , ค่ามัดจาร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริ การ
*แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิ ทธิในการไม่คืนเงินเต็มจานวน
**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น**
รบกวนอ่านทาความเข้าใจเงื่อนไขในการให้ บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ สูงสุ ดของตัวท่าน
เงื่อนไขการให้บริ การ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ข้ นึ อยูก่ บั
ดุลยพินิจของบริ ษทั ฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุ ปและข้อตัดสิ นใด ๆ ของบริ ษทั ฯ ให้ถือเป็ นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
2. บริ ษทั ฯ และตัวแทนของบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ข้อจากัดด้านภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ ง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
3. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่สามารถ
เรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
4. ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะ
ขอคืนค่าบริ การไม่ได้
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง บริ ษทั ขนส่ง หรื อ
หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริ การนั้น ๆ

6. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อสิ นค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสิ นค้าที่ผเู ้ ดินทางได้ซ้ือ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
7. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริ ษทั ฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่ วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมี
สาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
8. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรื อความล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
9. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผูเ้ ดินทาง
ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่
เดินทางไป
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ได้เกิดจาก
อุบตั ิเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์)

