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 เมษายน  22-25 / 29เม.ย.-02พ.ค. 
 พฤษภาคม  01-04 / 02-05 / 03-06 / 06-09 / 08-11 / 13-16  / 20-23 / 23-26 / 27-30 
 มิถุนายน  02-05 / 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 
 กรกฎาคม  01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 23-26 / 25-28 / 28-31 
 สิงหาคม  05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29  
 กนัยายน  02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 

 

วันแรก(1)  กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – เขื่อนรัชชประภา – กุ้ยหลินเมืองไทย -  แพภูผาวารี(เข้าพัก) 
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.30 น. ออกเดินทางสู่จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 251 
08.55 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ 

ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา เตรียมสัมภาระของทุกท่านลงเรือ น าท่าน
ออกเดินทางโดยเรือหางยาว ชม “เขื่อนรัชชประภา” มีช่ือดั้งเดิมว่า 
เขื่อนเช่ียวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต ้
ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามให้
ใหม่ ว่า  “เขื่ อน รัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่ง
ราชอาณาจักร”  เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่ราย
ลอ้มไปด้วยเทือกเขาหินปูน ในเขื่อนรัชชประภา น าท่านชมความ
งามของ “กุย้หลินเมืองไทย” (เขาสามเกลอ) ลกัษณะเด่น เป็นภูเขา
หินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน ้ าสีเขียวมรกต
อนังดงาม พร้อมฟังประวตัิความเป็นมาจากไกด์ทอ้งถิ่น ก่อนที่เขื่อน
แห่งน้ีจะถูกสร้าง บริเวณแถบน้ีใตน้ ้าเคยเป็นวดัและสุสาน พร้อมกบั

• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐานระดบั 4 และ 5  ดาว 2 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 
 

แวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนส าหรับลงเล่นน ้า) 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ห้องอาหารของที่พกั 
บ่าย หลงัจากนั้นสามารถท ากิจกรรมไดต้ามอธัยาศยั เช่น ลงเล่นน ้าเขื่อนเช่ียวหลาน พายเรือคายคัหรือเรือแคนนู(ฟรี) 

หรือนัง่พกัผ่อนชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตวั **มีเวลาท่านสามารถเลือกซ้ือแพค็เก็จกิจกรรมต่างๆกบั
ทางรีสอร์ทได ้กรุณาติดต่อมคัคุเทศก์** น าท่านล่องเรือชมความงดงามกบัธรรมชาติแห่งขุนเขายามอาทิตยอ์สัดง
ในบรรยากาศสุดแสนโรแมติก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ณ ห้องอาหารของที่พกั // หลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : แพภูผาวารี (ที่พักมีห้องน ้าในตัว) หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
***หมายเหตุที่พักมีก าหนดเวลาจ่ายไฟ ช่วงเวลาโดยประมาณ 17.30-09.00 ของแต่ละวัน*** 

 

วันที่สอง(2)    เขื่อนรัชชประภา – ล่องเรือชมทะเลหมอก – ตะกั่วป่า – สะพานเหล็กบุญสูง 
 TROK Cafe – คลองเสน่ห์ (Little Amazon) - เขาหลัก 
เชา้ น าท่านล่องเรือชมความงดงามของทะเลหมอกยามเชา้ จากนั้นบริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของที่พกั 
09.00  น าท่านออกเดินทางกลบัท่าเรือ  
10.00 เดินทางถึงท่าเรือ จากนั้นน าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ  าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา น าท่านเดินทางสู่ “สะพาน

เหล็กบุญสูง” หรือ “สะพานโคกขนุน” เป็นสะพานเก่า
โบราณที่ถูกสร้างดว้ยแร่เหล็ก เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจร
ไปมาของชาวบ้านในเขตพ้ืนที่ใกลเ้คียงตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ตวัสะพานนั้นท  อดยาวพาดผ่านแม่น ้ าตะกั่วป่า 
สองข้างทางเต็มไปด้วยความเขียวขจีของธรรมชาติ ให้
ท่านได้เก็บภาพซ่ึงเป็นอีกหน่ึงในมุมสวยส าหรับการ
ถ่ายภาพของเมืองตะกัว่ป่า 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่ 
บ่าย  น าท่านแวะร้านกาแฟที่ช่ือว่า “TROK Cafe” ที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง ซ่ึงร้านตั้งอยู่ในตรอกเล็กๆ ในตัวเมือง

ตะกัว่ป่า ร้านน้ีมีความคลาสิคสุดๆ ตั้งอยู่ช่องของซากปรักหักพงัจากตึกเก่าๆ บรรยาศการเหมือนน าร้านกาแฟไป
ตั้งอยู่ในอดีตกาล เป็นอีกมุมถ่ายรูปสวยๆที่ไม่ควรพลาดหากเดินทางมายงัเมืองตะกัว่ป่า... จากนั้นน าท่านออิก
เดินทางสู่ “คลองเสน่ห์” หรือ Little Amazon แห่งตะกัว่ป่า (สถานที่ที่เคยใชถ้่ายท าบางฉากในหนงัเร่ืองแม่นาค 



 
 
 
 
 
 
 

 พระโขนง) ตั้งอยู่ใน ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า 
จ.พงังา เป็นคลองสายส้ันๆ ที่มีต้นน ้ ามาจาก 
เขาบางเต่าก่อนจะไปส้ินสุดที่แม่น ้ าตะกัว่ป่า 
ที่ น่ี เป็ น ผืน ป่ าเล็ กๆ  ที่ เต็ ม ไปด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณแปลกๆที่
ขึ้นอยู่ ตามริมฝ่ังคลองสังเน่ห์ นั้นเต็มไปด้วย
เสน่ห์น่าหลงใหลดว้ยความหลากหลายแบบน้ี
เอง นักท่องเที่ยวที่มาสัมผสัผืนป่าแห่งน้ีจึงตั้ง
ฉายา ว่าเป็น Little Amazon นั่นเอง ไฮไลต์
ของการล่องเรือชมความความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติที่คลองสังเน่ห์ คือการไดช้มตน้ไทร 
โบราณ อายนุบัร้อยปีที่แผ่ก่ิงกา้นสาขา อยูริ่มคลอง บางช่วงก็ห้อยระยา้ตรงหนา้เหมือนม่านอุโมงคต์น้ไทรให้ล่อง
นั่งเรือผ่านไป ถือว่าเป็นภาพที่แปลกตาที่เรา 
สามารถหาชมได้เฉพาะที่คลองสังเน่ห์แห่งน้ี
เท่านั้น รวมถึงต้นไม้น ้ าอย่างเช่น ต้นตีนเป็ด
น ้ า ทั้ งน้ียงัได้ ชม อีกหน่ึงไฮไลต์ของการ
ล่องเรือ คือการไดช้มงู ทั้งงูเขียว งูปลอ้งทอง งู
เหลือม ซ่ึงไม่ตอ้งกลวัว่าจะอนัตรายเพราะเรา
ล่องดูงูอยู่ห่างๆ และในช่วงกลางวนังูจะนอน
หลบัน่ิง ขดกบัตน้ไมเ้พ่ือรอเวลาออกหากินใน
ตอนกลางคืน นอกกากน้ียงัมีนกเงือก สัตว์
สงวนหายาก ซ่ึงจะมากินลูกไทร นกกระสาและนกอีกหลายชนิด ที่อาศยัอยูต่ามธรรมชาติ น าท่านเดินทางสู่ “เขา
หลกั” อ าเภอตพกัว่ป่า 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่นหลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : โรงแรม Khaolak Emerald Beach Resort and Spa ระดับ 4 ดาว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม(3)  เขาหลัก – จุดชมวิวไข่นุ้ย(ชมทะเลหมอก) – วัดถ า้สุวรรณคูหา – ล่องอ่าวพังงา 
 เกาะปันหยี – สเม็ดนางชี (Unseen) – ภูเก็ต – พระผุด - แหลมพรมเทพ 
05.00 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “จุดชมวิว

ไข่ นุ้ ย”  เข าไข่ นุ้ ย  ตั้ งอ ยู่ ในต าบลทุ่ ง
มะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พงังา    เป็นจุด
ชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดอีกแห่งหน่ึง
ของประเทศไทย โดยมีความสูงจาก
ระดับน ้ าทะ เล เพี ยงแค่  200 เมตร แต่
สามารถเห็นทะเลหมอก ผืนใหญ่ อัน
สวยงาม ไหลผ่านเขาไข่นุ้ยเป็นภาพที่หา
ชมได้ยาก ย่ิง  โอบล้อมไปด้วยภู เข า
สลับซับซ้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่าไมน้านาพนัธ์ุ 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น   
 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วดัถ ้าสุวรรณคูหา” หรือ “วดัสุวรรณคูหา” เป็นวดัโบราณที่ส าคญัของจงัหวดัพงังา 

เป็นวดัที่มีความน่าสนใจและเป็นโบราณสถานที่ส าคญัทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดัพงังา  บริเวณที่ตั้งของวดั
เป็นภูเขา ซ่ึงมีถ  ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมีถ  ้าน้อยใหญ่อยู่อีกหลายแห่ง ไดแ้ก่ ถ  ้าใหญ่ 
ถ ้าแจง้ ถ ้ามืด ถ ้าแกว้ ถ ้าผ้ึง ถ ้าครัว และถ ้าบน ซ่ึงเป็นถ ้าสูงสุด แต่ส่วนใหญ่นกัท่องเที่ยวนิยมเขา้ไปไหวพ้ระในถ ้า
ใหญ่ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าถ ้ าอื่นๆ วดั
สุวรรณคูหามีถ ้าใหญ่อยู่ตอนล่างสุด 
มีพระพุทธรูปปูนป้ันประดิษฐานอยู่
หลายองค์  องค์ส าคัญที่สุดคือ พระ
พุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 7 วา 2 
ศอก ที่มีความสวยงามสมบูรณ์แบบ  
ลึกเข้าไปจากถ ้ าใหญ่จะเป็นถ ้ าแจ้ง  
ถ ้ามืด และถ ้าแกว้ ซ่ึงจะไดพ้บความ
งดงาม   ของหินงอกหินย้อย ซ่ึ ง
นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปชม
ความมหัศจรรยจ์ากธรรมชาติน้ีได ้ มีพิพิธภณัฑ์ซ่ึงพระครูวินัย สารนิเทศ เจา้อาวาสไดจ้ดัท าไวบ้ริเวณกุฏิ มีวตัถุ
โบราณต่างๆประมาณกว่าร้อยช้ิน นอกจากน้ียงัมีพระปรมาภิไธยย่อของพระเจา้แผ่นดินและพระราชวงศ์หลาย
พระองค์อยูภ่ายในถ ้าดว้ย น าท่านสู่ท่าเทียบเรือพงังา “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพงังา” ระหว่างการล่องเรือท่านจะ



 
 
 
 
 
 
 

ไดช้มความหลากหลายข  องทศันียภาพที่ที่ยงัคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ น าสมาชิกเดินทางสู่ “ ถ  ้าลอด” ซ่ึง
เป็นถ ้าทางทะเลที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้ชมความสวยงามภายในที่มี ขนาดกวา้ง 20 เมตร 
ยาวประมาณ 50 เมตร มีหินงอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถ ้าสวยงามมากให้ท่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึกหน้า
ปากถ ้ า จากนั้ นน าชม “เขาหมาจู” ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างประหลาดมีลักษณะคล้ายสุนัขจีนก าลังหมอบ 
สามารถมองเห็นส่วนหัว ล าตัว และหางเป็นพู่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะเขาพิงกนั และเขาตาปู” James 
Bond Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของอุทยานซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นฉากสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน
007จนมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรายขาวสะอาด น ้ าทะเลใส
บริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึก...จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปันหยี” ผ่านชมความ
แปลกตาของ “เกาะนมสาว” ที่ตัง่ตระหง่านอยูก่ลางอุทยานแห่งน้ี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยีที่สร้าง
บ้านเรือนด้วยไม้อยู่กลางทะเลกว่า
600ครัวเรือน พร้อมเลือกซ้ือเลือกชม
สินคา้พ้ืนบา้นตามอธัยาศยั  

 น าท่ าน เดิน ท าง สู่ จุ ด ชม วิวที่ มี
ช่ื อ เสี ยงที่ สุ ดอี ก แ ห่ งห น่ึ งข อ ง
เมืองไทย “สเม็ดนางชี” (Unseen) 
ตั้งอยู่ที่อ  าเภอตะกั่วทุ่ง จงัหวดัพงังา 
เป็นที่พกั ร้านอาหาร ร้านกาแฟและ
จุดชมวิวที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูน
น้ อ ย ให ญ่ ข อ งอ่ า วพั ง ง า  แ ล ะ
บรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางขุนเขา  เป็นอีกหน่ึงมุมมองที่สุดอันซีน ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพวิว
ทิวทศัน์อนัแสนประทบัใจ น าท่าน ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต เดินทางถึง เกาะภูเก็ต ไข่มุกอนัดามนั ขา้มสะพานเทพ
กษัตรี น าท่านนมัสการ “หลวงพ่อ
พระทอง หรือ พระผุด” ตั้งอยู่ภายใน 
วดัพระทอง หรือ วดัพระผุด ต าบล
เทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต เป็นหน่ึงใน Unseen Thailand 
ของจังหวัดภู เก็ต เป็นวัดเก่าแก่ที่
สร้างในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  
จากนั้นน าท่านสู่ “แหลมพรมเทพ” 
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหน่ึงในจงัหวดั
ภูเก็ต มีทัศนียภาพที่สวยงาม และ



 
 
 
 
 
 
 

เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับความนิยม “เแหลมพรหมเทพ” ถูกจัดเป็นหน่ึงในโครงการมหัศจรรย์
เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระอาทิตยต์กทะเล สวยที่สุด
ในประเทศไทย  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่นหลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : โรงแรม Diamond Cliff ***** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 

วันที่ส่ี(4)  ภูเก็ต - พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคคีรี - เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเก็ต – Street Art 
                        วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม - ช้อปป้ิงของฝากพืน้เมือง - เดินทางกลับกรุงเทพ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านสู่เขานาคเกิด สักการะองคพ์ระใหญ่ “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” ชาวภูเก็ตมีความตั้งใจให้เป็นองคพ์ระ

ประจ าเมือง น าท่าน “ชมย่านตึกเก่า” ซ่ึงยงัคงศิลปกรรมรูปแบบ ชิโน-โปรตุกรีส ชมภาพ Street Art ที่สะทอ้นถึง
วฒันธรรมของชาวภูเก็ต น าท่านขึ้น “จุดชมวิวเขารัง” เป็นจุดชมวิวกลางเมืองที่คนภูเก็ตนิยมไปนัง่พกัผ่อนหยอ่น
ใจชมวิวเมืองกนั  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย  หลังอาหารจากนั้นน าท่านสู่ “ศาล

เจ้ากิ้วเทียนเกง้” ตั้งอยู่บริเวณปลาย
แหลมสะพานหิน โดยดา้นหน้าของ
ศาลเจ้าจะหันออกท้องทะเล จาก
ประวัติที่จารึกไว้ในแผ่นหินหน้า
ศาลเจ้า ปรากฎว่าพระนางกิ้วเที้ ยน
ลื้ อ  ซ่ึงเป็น เทพเจ้าชั้ นผู ้ใหญ่ ฝ่าย
ศาสนาเต๋า ไดบ้อกผ่านร่างทรงของ
ท่านว่า  ต้องการที่จะให้มีการจดัตั้ง 
ศาลเจา้ประจ าองคข์องท่าน เพื่อท่าน
จะได้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านไปนมัสการ “หลวงพ่อแช่ม” ที่ “วดัฉลอง 
ภูเก็ต” เป็นวดัที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซ่ึงเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินคา้ต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ร้านไข่มุกและ
เคร่ืองประดับขึ้นช่ือจากเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกซ้ือเพ่ือน าไปเป็นของฝากแก่คนทางบา้น ได้เวลา
พอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 



 
 
 
 
 
 
 

18.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต 
21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 212 
22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 

 

 อัตราค่าบริการ 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

22-25 เม.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 
29เม.ย.-02พ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 7,000 

01-04 พ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 7,000 
02-05 พ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 7,000 
03-06 พ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 7,000 
06-09 พ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
08-11 พ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
13-16 พ.ค. 64   15,990 15,990 15,790 15,490 6,000 
20-23 พ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
23-26 พ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
27-30 พ.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
02-05 มิ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
03-06 มิ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
04-07 มิ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 



 
 
 
 
 
 
 

11-14 มิ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
18-21 มิ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
25-28 มิ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
02-05 ก.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
09-12 ก.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
16-19 ก.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
23-26 ก.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
24-27 ก.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
27-30 ก.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

30ก.ค.-02 ส.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
06-09 ส.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
11-14 ส.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
12-15 ส.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
13-16 ส.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
20-23 ส.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
27-30 ส.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
03-06 ก.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
10-13 ก.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
17-20 ก.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
24-27 ก.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

***เพียงจ านวน 6 ท่านเท่านั้น ออกเดินทาง *** 
 

 

การเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 



 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี // ภูเก็ต-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 7,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 



 
 
 
 
 
 
 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


