
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 พฤศจิกายน  12-15 / 19-22 / 26-29 

 ธนัวาคม 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 17-20 / 24-27 

 มกราคม 07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 

 กมุภาพนัธ์ 04-07 / 13-16 / 18-21 / 25-28  

 มีนาคม 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 

 

วนัแรก(1)  กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – เขื7อนรัชชประภา – กุ้ยหลนิเมืองไทย -  แพภูผาวารี(เข้าพกั) 

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัHน 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ทีMคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรทีMนัMงบนเครืMอง 

07.30 น. ออกเดินทางสู่จ.สุราษฎร์ธานี โดยสาย

การบินไทยสไมล ์เทีMยวบินทีM WE 251 

08.55 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี 

จากนัH นนําท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ

เขืMอนรัชชประภา เตรียมสัมภาระของ

ทุกท่านลงเรือ นาํท่านออกเดินทางโดย

เรือหางยาว ชม “เขืMอนรัชชประภา” มี

ชืMอดัHงเดิมวา่ เขืMอนเชีMยวหลาน เป็นเขืMอน

อเนกประสงค์แห่งทีMสองของภาคใต ้

ไ ด้ รั บ พ ร ะ ม ห าก รุณ า ธิ คุ ณ จ าก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร พระราชทานนามให้ใหม่ว่า 

“เขืMอนรัชชประภา” มีความหมายว่า 

“แ ส งส ว่ า ง แ ห่ ง ร าช อ าณ าจัก ร ”  

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  

• ทีMพกัมาตรฐานระดบั 4 และ 5  ดาว 2 คืน  

• รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านทีMเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีMยม  



 

เพลิดเพลินกบัการชมววิทิวทศัน์ธรรมชาติ ทีMรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาหินปูน ในเขืMอนรัชชประภา นาํท่านชมความ

งามของ “กุย้หลินเมืองไทย” (เขาสามเกลอ) ลกัษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตัHงเรียงกนั ตัHงสง่าอยูบ่น

ผนืนํHาสีเขียวมรกตอนังดงาม พร้อมฟังประวติัความเป็นมาจากไกด ์

 

 

 

                  ทอ้งถิMน ก่อนทีMเขืMอนแห่งนีHจะถูกสร้าง บริเวณแถบนีH ใตน้ํH าเคยเป็นวดัและสุสาน พร้อมกบัแวะถ่ายรูปเกบ็ภาพความ

ประทบัใจ (กรุณาเตรียมชุดเปลีMยนสาํหรับลงเล่นนํHา) 

เทีMยง บริการอาหารมืHอกลางวนั ณ หอ้งอาหารของทีMพกั 

บ่าย หลงัจากนัHนสามารถทาํกิจกรรมไดต้ามอธัยาศยั เช่น ลงเล่นนํHาเขืMอนเชีMยวหลาน พายเรือคายคัหรือเรือแคนนู(ฟรี) 

หรือนัMงพกัผอ่นชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตวั **มีเวลาท่านสามารถเลือกซืHอแพค็เกจ็กิจกรรมต่างๆกบั

ทางรีสอร์ทได ้กรุณาติดต่อมคัคุเทศก*์* นาํท่านล่องเรือชมความงดงามกบัธรรมชาติแห่งขนุเขายามอาทิตยอ์สัดง

ในบรรยากาศสุดแสนโรแมติก 

คํMา บริการอาหารมืHอคํMา ณ ณ หอ้งอาหารของทีMพกั // หลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที7พกั : แพภูผาวารี (ที7พกัมหีเองนํGาในตวั) หรือที7พกัระดบัใกล้เคยีง 

***หมายเหตุที7พกัมีกาํหนดเวลาจ่ายไฟ ช่วงเวลาโดยประมาณ 17.30-09.00 ของแต่ละวนั*** 

 

วนัที7สอง(2)    เขื7อนรัชชประภา – ล่องเรือชมทะเลหมอก – ตะกั7วป่า – สะพานเหลก็บุญสูง 

 TROK Cafe – คลองเสน่ห์ (Little Amazon) - เขาหลกั 

เชา้ นําท่านล่องเรือชมความงดงามของทะเล

หมอกยามเชา้ จากนัHนบริการอาหารมืHอเชา้ 

ณ หอ้งอาหารของทีMพกั 

09.00  นาํท่านออกเดินทางกลบัท่าเรือ  

10.00 เดินทางถึงท่าเรือ  จากนัH นนําท่านออก

เดินทางมุ่งหน้าสู่ อาํเภอตะกัMวป่า จงัหวดั

พงังา นาํท่านเดินทางสู่ “สะพานเหล็กบุญ

สูง” หรือ “สะพานโคกขนุน” เป็นสะพาน

เก่าโบราณทีMถูกสร้างดว้ยแร่เหล็ก เพืMอใช้

เป็นเส้นทางสัญจรไปมาของชาวบา้นใน

เขตพืHนทีMใกลเ้คียงตัHงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ตวัสะพานนัHนท  อดยาวพาดผา่นแม่นํHาตะกัMวป่า สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยความเขียวขจีของธรรมชาติ ใหท่้านไดเ้กบ็

ภาพซึMงเป็นอีกหนึMงในมุมสวยสาํหรับการถ่ายภาพของเมืองตะกัMวป่า 



 

เทีMยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิMน 

บ่าย  นําท่านแวะร้านกาแฟทีM ชืM อว่า “TROK 

Cafe” ทีM มีสไตล์เป็นของตัวเอง ซึM งร้าน

ตัH งอยู่ในตรอกเล็กๆ ในตวัเมืองตะกัMวป่า 

ร้านนีH มีความคลาสิคสุดๆ ตัHงอยู่ช่องของ

ซากปรักหักพงัจากตึกเก่าๆ บรรยาศการ

เหมือนนาํร้านกาแฟไปตัHงอยู่ในอดีตกาล 

เป็นอีกมุมถ่ายรูปสวยๆทีMไม่ควรพลาดหาก

เดินทางมายงัเมืองตะกัMวป่า... จากนัHนนาํท่า

นออิกเดินทางสู่ “คลองเสน่ห์” หรือ Little 

Amazon แห่งตะกัMวป่า (สถานทีM ทีM เคยใช้

ถ่ายทาํบางฉากในหนังเรืM องแม่นาคพระ

โขนง) ตัH งอยู่ใน  ต .บางนายสี  อ .

ตะกัMวป่า จ.พงังา เป็นคลองสายสัHนๆ 

ทีMมีตน้นํH ามาจาก เขาบางเต่าก่อนจะ

ไปสิHนสุดทีMแม่นํH าตะกัMวป่า ทีMนีM เป็น

ผืน ป่ าเล็กๆ  ทีM เต็มไปด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณ

แ ป ล ก ๆ ทีM ขึH น อ ยู่  ต า ม ริ ม ฝัM ง

คลองสังเน่ห์ นัH นเต็มไปด้วยเสน่ห์

น่าหลงใหลด้วยความหลากหลาย

แบบนีH เอง นักท่องเทีMยวทีMมาสัมผสั

ผืนป่าแห่งนีH จึงตัHงฉายา วา่เป็น Little 

Amazon นัMนเอง ไฮไลตข์องการล่องเรือชมความความสมบูรณ์ของธรรมชาติทีMคลองสังเน่ห์ คือการไดช้มตน้ไทร 

โบราณ อายนุบัร้อยปีทีMแผกิ่Mงกา้นสาขา อยูริ่มคลอง บางช่วงกห็อ้ยระยา้ตรงหนา้เหมือนม่านอุโมงคต์น้ไทรใหล่้อง

นัMงเรือผา่นไป ถือวา่เป็นภาพทีMแปลกตาทีMเรา สามารถหาชมไดเ้ฉพาะทีMคลองสงัเน่ห์แห่งนีH เท่านัHน รวมถึงตน้ไมน้ํH า

อย่างเช่น ตน้ตีนเป็ดนํH า ทัHงนีH ยงัได ้ชม อีกหนึM งไฮไลต์ของการล่องเรือ คือการไดช้มงู ทัHงงูเขียว งูปลอ้งทอง งู

เหลือม ซึM งไม่ตอ้งกลวัว่าจะอนัตรายเพราะเราล่องดูงูอยูห่่างๆ และในช่วงกลางวนังูจะนอนหลบันิMง ขดกบัตน้ไม้

เพืMอรอเวลาออกหากินในตอนกลางคืน นอกกากนีH ยงัมีนกเงือก สัตวส์งวนหายาก ซึM งจะมากินลูกไทร นกกระสา

และนกอีกหลายชนิด ทีMอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ นาํท่านเดินทางสู่ “เขาหลกั” อาํเภอตพกัMวป่า 

คํMา บริการอาหารมืHอคํMา ณ ร้านอาหารทอ้งถิMนหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที7พกั : โรงแรม Khaolak Emerald Beach Resort and Spa ระดบั 4 ดาว **** หรือที7พกัระดบัใกล้เคยีง 



 

 

วนัที7สาม(3)  เขาหลกั – จุดชมววิไข่นุ้ย(ชมทะเลหมอก) – วดัถํGาสุวรรณคูหา – ล่องอ่าวพงังา 

 เกาะปันหย ี– สเมด็นางชี (Unseen) – ภูเกต็ – พระผุด - แหลมพรมเทพ 

05.00 นาํท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “จุด

ชมวิวไข่นุ้ย” เขาไข่นุ้ย ตัH งอยู่ใน

ตาํบลทุ่งมะพร้าว อ.ทา้ยเหมือง จ.

พงังา    เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกทีM

สวยทีMสุดอีกแห่งหนึM งของประเทศ

ไ ท ย  โ ด ย มี ค ว า ม สู ง จ า ก

ระดับนํH าทะเลเพียงแค่ 200 เมตร 

แต่สามารถเห็นทะเลหมอกผืน

ใหญ่อนัสวยงาม ไหลผ่านเขาไข่

นุย้เป็นภาพทีMหาชมไดย้ากยิMง  โอบ

ลอ้มไปดว้ยภูเขาสลบัซบัซอ้นทีMมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไมน้านาพนัธ์ุ 

เชา้ บริการอาหารมืHอเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถิMน  

 นาํท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “วดัถํHาสุวรรณคูหา” หรือ “วดัสุวรรณคูหา” เป็นวดัโบราณทีMสาํคญัของจงัหวดัพงังา 

เป็นวดัทีMมีความน่าสนใจและเป็นโบราณสถานทีMสําคญัทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดัพงังา  บริเวณทีMตัHงของวดั

เป็นภูเขา ซึM งมีถํHาขนาดใหญ่และขนาดเลก็จาํนวนมาก นอกจากนีH ยงัมีถํHานอ้ยใหญ่อยูอี่กหลายแห่ง ไดแ้ก่ ถํHาใหญ่ 

ถํHาแจง้ ถํHามืด ถํHาแกว้ ถํHาผึHง ถํHาครัว และถํHาบน ซึM งเป็นถํHาสูงสุด แต่ส่วนใหญ่นกัท่องเทีMยวนิยมเขา้ไปไหวพ้ระในถํHา

ใหญ่ซึMงมีขนาดใหญ่กวา่ถํHาอืMนๆ วดัสุวรรณคูหามีถํHาใหญ่อยูต่อนล่างสุด มีพระพทุธรูปปูนปัH นประดิษฐานอยูห่ลาย

องค ์ องคส์าํคญัทีMสุดคือ พระพทุธไสยาสน์ทีMมีความยาว 7 วา 2 ศอก ทีMมีความสวยงามสมบูรณ์แบบ  ลึกเขา้ไปจาก

ถํH าใหญ่จะเป็นถํH าแจง้  ถํH ามืด และถํH า

แก้ว ซึM งจะได้พบความงดงาม  ของ

หินงอกหินย้อย  ซึM งนักท่องเทีM ยว

สามารถเดินเขา้ไปชมความมหศัจรรย์

จากธรรมชาตินีH ได้  มีพิพิธภณัฑ์ซึM ง

พระครูวินัย สารนิเทศ เจา้อาวาสได้

จัดทําไว้บริเวณกุฏิ  มีว ัตถุโบราณ

ต่างๆประมาณกวา่ร้อยชิHน นอกจากนีH

ยงัมีพระปรมาภิไธยย่อของพระเจ้า

แผ่น ดินและพระราชวงศ์ห ลาย

พระองค์อยู่ภายในถํH าด้วย นําท่านสู่



 

ท่าเทียบเรือพงังา “นําสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพงังา” ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความหลากหลายข  อง

ทศันียภาพทีMทีMยงัคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ นาํสมาชิกเดินทางสู่ “ ถํHาลอด” ซึM งเป็นถํHาทางทะเลทีMมีชืMอเสียง

ทีMสุดของเมืองไทยนาํท่านล่องเรือเขา้ชมความสวยงามภายในทีMมี ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหิน

งอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถํHาสวยงามมากให้ท่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นทีMระลึกหนา้ปากถํHา จากนัHนนาํชม “เขา

หมาจู” ซึM งเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างประหลาดมีลกัษณะคลา้ยสุนขัจีนกาํลงัหมอบ สามารถมองเห็นส่วนหัว ลาํตวั 

และหางเป็นพู่สวยงาม จากนัHนเดินทางสู่ “เกาะเขาพิงกนั และเขาตาปู” James Bond Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่น

ของอุทยานซึM งในอดีตเคยใชเ้ป็นฉากสถานทีMถ่ายทาํภาพยนตร์เรืMองเจมส์บอน007จนมีชืMอเสียงโด่งดงัไปทัMวโลก 

ใหท่้านไดเ้ดินเทีMยวชมเกาะแห่งนีH ซึM งมีแนวสนัทรายขาวสะอาด นํHาทะเลใสบริสุทธิg  พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นทีMระลึก...

จนกระทัMงได้เวลาอันสมควรออก

เดินทางสู่  “เกาะปันหยี” ผ่านชม

ความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ทีM

ตัMงตระหง่านอยูก่ลางอุทยานแห่งนีH   

เทีMยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร

ทอ้งถิMน หลงัอาหารให้ท่านเดินเทีMยว

ชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยีทีMสร้าง

บ้านเรือนด้วยไม้อยู่กลางทะเลกว่า

600ครัวเรือน พร้อมเลือกซืHอเลือกชม

สินคา้พืHนบา้นตามอธัยาศยั  

 นาํท่านเดินทางสู่จุดชมวิวทีMมีชืMอเสียงทีMสุดอีกแห่งหนึMงของเมืองไทย “สเมด็นางชี” (Unseen) ตัHงอยูที่MอาํเภอตะกัMว

ทุ่ ง  จั ง ห วั ด พั ง ง า  เ ป็ น ทีM พั ก 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟและจุดชมวิวทีM

สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่

ของอ่าวพังงา และบรรยากาศของ

พระอาทิตยขึ์Hนท่ามกลางขนุเขา  เป็น

อีกหนึM งมุมมองทีMสุดอนัซีน ให้ท่าน

ไดมี้เวลาเก็บภาพวิวทิวทศัน์อนัแสน

ประทบัใจ นาํท่าน ออกเดินทางสู่ จ.

ภูเก็ต เดินทางถึง เกาะภูเก็ต ไข่มุก

อนัดามนั ขา้มสะพานเทพกษตัรี นาํ

ท่านนมัสการ “หลวงพ่อพระทอง 

หรือ พระผดุ” ตัHงอยูภ่ายใน วดัพระทอง หรือ วดัพระผดุ ตาํบลเทพกระษตัรี อาํเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เป็นหนึMงใน 

Unseen Thailand ของจงัหวดัภูเกต็ เป็นวดัเก่าแก่ทีMสร้างในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  จากนัHนนาํท่านสู่ “แหลม



 

พรมเทพ” สถานทีMท่องเทีMยวแห่งหนึM งในจงัหวดัภูเก็ต มีทศันียภาพทีMสวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตยต์กดินทีM

ไดรั้บความนิยม “เแหลมพรหมเทพ” ถูกจดัเป็นหนึMงในโครงการมหศัจรรยเ์มืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั ของ

การท่องเทีMยวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระอาทิตยต์กทะเล สวยทีMสุดในประเทศไทย  

คํMา บริการอาหารมืHอคํMา ณ ร้านอาหารทอ้งถิMนหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที7พกั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดบั 5 ดาว ***** หรือที7พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที7สี7(4)  ภูเกต็ - พระพทุธมิ7งมงคล เอกนาคครีี - เที7ยวชมย่านเมืองเก่าภูเกต็ – Street Art 

                        วดัฉลอง นมสัการหลวงพ่อแช่ม - ช้อปปิG งของฝากพืGนเมือง - เดนิทางกลบักรุงเทพ 

เชา้ บริการอาหารมืHอเชา้ ณ โรงแรมทีMพกั 

 นําท่านสู่เขานาคเกิด สักการะองค์

พระใหญ่  “พระพุทธมิMงมงคลเอก

นาคคีรี” ชาวภูเก็ตมีความตัH งใจให้

เป็นองค์พระประจําเมือง นําท่าน 

“ชมย่านตึกเก่า” ซึM งยงัคงศิลปกรรม

รูปแบบ  ชิโน-โปรตุกรีส  ชมภาพ 

Street Art ทีMสะท้อนถึงวฒันธรรม

ของชาวภูเก็ต นาํท่านขึHน “จุดชมวิว

เขารัง” เป็นจุดชมวิวกลางเมืองทีMคน

ภูเก็ตนิยมไปนัMงพกัผอ่นหยอ่นใจชม

ววิเมืองกนั  

เทีMยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิMน 

บ่าย  หลงัอาหารจากนัHนนาํท่านสู่ “ศาลเจา้กิHวเทียนเกง้” ตัHงอยูบ่ริเวณปลายแหลมสะพานหิน โดยดา้นหนา้ของศาลเจา้

จะหนัออกทอ้งทะเล จากประวติัทีMจารึกไวใ้นแผน่หินหนา้ศาลเจา้ ปรากฎวา่พระนางกิHวเทีHยนลืHอ ซึM งเป็นเทพเจา้ชัHน

ผูใ้หญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ไดบ้อกผา่นร่างทรงของท่านวา่  ตอ้งการทีMจะใหมี้การจดัตัHง ศาลเจา้ประจาํองคข์องท่าน เพืMอ

ท่านจะไดช่้วยปกปักรักษาคุม้ครองลูกหลานชาวภูเก็ต จากนัHนนาํท่านไปนมสัการ “หลวงพ่อแช่ม” ทีM “วดัฉลอง 

ภูเก็ต” เป็นวดัทีMมีชืMอเสียงมากทีMสุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซึM งเป็นทีMเคารพ

สักการะของชาวภูเก็ต จากนัHนนาํท่านชอ้ปปิH งสินคา้ต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต ์ร้านไข่มุกและ

เครืMองประดบัขึHนชืMอจากเมืองภูเก็ต พร้อมทัHงให้ท่านไดเ้ลือกซืHอเพืMอนาํไปเป็นของฝากแก่คนทางบา้น ไดเ้วลา

พอสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเกต็ 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 

18.00 น. นาํท่านออกเดินทางถึงสนามบินภูเกต็ 



 

21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเทีMยวบินทีM WE 212 

22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีMยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืMองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ

ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนัHน  เพืMอความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย

ให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทัHงนีHจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  

 

กาํหนดการเดนิทางท่องเที7ยว 2563 - 2564 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  

เพิMมท่านล่ะ 

12-15 พ.ย. 63 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 

19-22 พ.ย. 63 22,990 22,990 22,790 22,490 8,000 

26-29 พ.ย. 63 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

03-06 ธ.ค. 63 22,990 22,990 22,790 22,490 8,000 

04-07 ธ.ค. 63 22,990 22,990 22,790 22,490 8,000 

05-08 ธ.ค. 63 22,990 22,990 22,790 22,490 8,000 

09-12 ธ.ค. 63 22,990 22,990 22,790 22,490 8,000 

10-13 ธ.ค. 63 22,990 22,990 22,790 22,490 8,000 

17-20 ธ.ค. 63 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

24-27 ธ.ค. 63 19,990 19,990 19,790 19,490 8,000 

07-10 ม.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

14-17 ม.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

21-24 ม.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

28-31 ม.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

04-07 ก.พ. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

13-16 ก.พ. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,000 

18-21 ก.พ. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

25-28 ก.พ. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,000 

04-07 มี.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

11-14 มี.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

18-21 มี.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 



 

25-28 มี.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

จาํนวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 

 

 

อตัราค่าบริการนีGรวม 
1. ค่าตัnวเครืMองบินชัHนประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี // ภูเกต็-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพืMอโหลดท่านละ1 ใบ                

นํHาหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือขึHนเครืMอง นํHาหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาํเทีMยวตามระบุไวใ้นรายการ   

3. โรงแรมทีMพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

4. ค่าอาหารทุกมืHอตามทีMระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเทีMยวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีGไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิMม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีMจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทัHงผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครืMองดืMมและอาหารนอกเหนือจากทีMระบุในรายการ  

เงื7อนไขการสํารองที7นั7ง และการชําระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ทีMสะกด

ชืMอและนามสกลุภาษาองักฤษ เพืMอใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนทีMเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเกบ็เงินทีMระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื7อนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธิg  เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 7,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิg คืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินทีMลูกคา้

ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธิg ไม่คืนเงินใดๆทัHงสิHนใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีทีMมีการจองตํMากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิg ในการยกเลิกโปรแกรมนีHโดยจะคืนเงินทีMลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้

ทัHงหมด 

***หมายเหตุ*** 



 

● การเดินทางในแต่ละครัH งตอ้งมีผูเ้ดินทางทีMเป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 8 ท่านขึHนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิg ในการเปลีMยนแปลงราคาหรือเลืMอนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเทีMยวอาจมีการเปลีMยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนืMองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทีMสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเทีMยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการทีM

ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีMท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนืHอสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 

● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางทีMเกิดจากเหตุสุดวสิยั อาทิ 

ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิMงของสูญหายตามสถานทีMต่างๆ 

● การจดัทีMนัMงบนรถบสัขึHนอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธิg ขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 

● เมืMอท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทัHงหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงืMอนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัHงหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึHน-ลงรถทุกครัH ง 

● ทีMนัMงบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิg ขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 

● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 

 


