
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  
 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 
 เมษายน  01-04 / 03-06 / 04 – 07 / 05 - 08 
 

 

วนัแรก(1)  กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – เข่ือนรัชชประภา – กุ้ยหลนิเมืองไทย -  แพภูผาวารี(เข้าพกั) 
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.30 น. ออกเดินทางสู่จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 251 
08.55 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเข่ือนรัชชประภา เตรียมสัมภาระของทุก

ท่านลงเรือ น าท่านออกเดินทางโดยเรือหางยาว ชม “เข่ือนรัชชประภา” มีช่ือดั้งเดิมวา่ เข่ือนเช่ียวหลาน เป็นเข่ือน
อเนกประสงค์แห่งท่ีสองของภาคใต ้
ไ ด้ รั บ พ ระ ม ห าก รุณ า ธิ คุ ณ จ าก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระราชทานนามให้ใหม่ว่า 
“เข่ือนรัชชประภา” มีความหมายว่า 
“แส งส ว่ า ง แ ห่ ง ร าช อ าณ าจัก ร ”  
เพ ลิ ด เพ ลินกับก ารชมวิ ว ทิ วทัศ น์
ธรรมชาติ ท่ีรายล้อมไปด้วยเทือกเขา
หินปูน ในเข่ือนรัชชประภา น าท่านชม
ความงามของ “กุย้หลินเมืองไทย” (เขา
สามเกลอ) ลกัษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกนั ตั้งสง่าอยู่บนผืนน ้ าสีเขียวมรกตอนังดงาม 
พร้อมฟังประวติัความเป็นมาจากไกด์ทอ้งถ่ิน ก่อนท่ีเข่ือนแห่งน้ีจะถูกสร้าง บริเวณแถบน้ีใตน้ ้ าเคยเป็นวดัและ
สุสาน พร้อมกบัแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ (กรุณาเตรียมชุดเปล่ียนส าหรับลงเล่นน ้า) 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 และ 5  ดาว 2 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
บ่าย หลงัจากนั้นสามารถท ากิจกรรมไดต้าม

อธัยาศยั เช่น ลงเล่นน ้าเข่ือนเช่ียวหลาน พาย
เรือคายคัหรือเรือแคนนู(ฟรี) หรือนัง่พกัผอ่น
ชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตวั **
มีเวลาท่านสามารถเลือกซ้ือแพค็เก็จกิจกรรม
ต่างๆกบัทางรีสอร์ทได ้กรุณาติดต่อ
มคัคุเทศก*์* น าท่านล่องเรือชมความงดงาม
กบัธรรมชาติแห่งขนุเขายามอาทิตยอ์สัดงใน
บรรยากาศสุดแสนโรแมติก 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ณ ห้องอาหารของท่ี
พกั // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : แพภูผาวารี (ที่พกัมีหเองน า้ในตวั) หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
***หมายเหตุทีพ่กัมกี าหนดเวลาจ่ายไฟ ช่วงเวลาโดยประมาณ 17.30-09.00 ของแต่ละวนั*** 

 

วนัที่สอง(2)    เข่ือนรัชชประภา – ล่องเรือชมทะเลหมอก – ตะกัว่ป่า – สะพานเหลก็บุญสูง 
 TROK Cafe – คลองเสน่ห์ (Little Amazon) - เขาหลกั 
เชา้ น าท่านล่องเรือชมความงดงามของทะเลหมอกยามเชา้ จากนั้นบริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
09.00  น าท่านออกเดินทางกลบัท่าเรือ  
10.00 เดินทางถึงท่าเรือ จากนั้นน าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา น าท่านเดินทางสู่ “สะพาน

เหล็กบุญสูง” หรือ “สะพานโคกขนุน” 
เป็นสะพานเก่าโบราณท่ีถูกสร้างด้วยแร่
เหล็ก เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาของ
ชาวบ้านในเขตพื้นท่ีใกล้เคียงตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ตัวสะพานนั้ นท   อดยาว
พาดผ่านแม่น ้ าตะกั่วป่า สองข้างทางเต็ม
ไปด้วยความเขียวขจีของธรรมชาติ ให้
ท่านไดเ้ก็บภาพซ่ึงเป็นอีกหน่ึงในมุมสวย
ส าหรับการถ่ายภาพของเมืองตะกัว่ป่า 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 

 
 
 



บ่าย  น าท่านแวะร้านกาแฟท่ีช่ือว่า “TROK Cafe” ท่ีมีสไตล์เป็นของตวัเอง ซ่ึงร้านตั้งอยู่ในตรอกเล็กๆ ในตวัเมือง
ตะกัว่ป่า ร้านน้ีมีความคลาสิคสุดๆ ตั้งอยู่
ช่องของซากปรักหักพงัจากตึกเก่าๆ บรร
ยาศการเหมือนน าร้านกาแฟไปตั้งอยู่ใน
อดีตกาล เป็นอีกมุมถ่ายรูปสวยๆท่ีไม่ควร
พลาดหากเดินทางมายงัเมืองตะกั่วป่า... 
จากนั้ นน าท่ านออิก เดินทางสู่  “คลอง
เสน่ห์” หรือ Little Amazon แห่งตะกั่วป่า 
(สถานท่ีท่ีเคยใช้ถ่ายท าบางฉากในหนัง
เร่ืองแม่นาคพระโขนง) ตั้ งอยู่ใน ต.บาง
นายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พงังา เป็นคลองสาย
สั้ นๆ ท่ีมีตน้น ้ ามาจาก เขาบางเต่าก่อนจะ
ไปส้ินสุดท่ีแม่น ้ าตะกัว่ป่า ท่ีน่ีเป็นผนืป่าเล็กๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณแปลกๆท่ีข้ึนอยู ่
ตามริมฝ่ังคลองสังเน่ห์ นั้นเต็มไปดว้ยเสน่ห์น่าหลงใหลดว้ยความหลากหลายแบบน้ีเอง นกัท่องเท่ียวท่ีมาสัมผสั
ผืนป่าแห่งน้ีจึงตั้งฉายา วา่เป็น Little 
Amazon นั่น เอง ไฮไลต์ของการ
ล่องเรือชมความความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติท่ีคลองสังเน่ห์ คือการได้
ชมต้นไทร โบราณ อายุนับร้อยปีท่ี
แผก่ิ่งกา้นสาขา อยูริ่มคลอง บางช่วง
ก็ห้อยระย้าตรงหน้าเหมือนม่าน
อุโมงคต์น้ไทรให้ล่องนัง่เรือผา่นไป 
ถื อ ว่ า เป็ น ภ าพ ท่ี แปลกต า ท่ี เร า 
ส า ม า ร ถ ห า ช ม ไ ด้ เฉ พ า ะ ท่ี
คลองสังเน่ห์แห่งน้ีเท่านั้ น รวมถึง
ต้นไม้น ้ าอย่างเช่น ต้นตีนเป็ดน ้ า ทั้ งน้ียงัได้ ชม อีกหน่ึงไฮไลต์ของการล่องเรือ คือการได้ชมงู ทั้ งงูเขียว งู
ปลอ้งทอง งูเหลือม ซ่ึงไม่ตอ้งกลวัวา่จะอนัตรายเพราะเราล่องดูงูอยู่ห่างๆ และในช่วงกลางวนังูจะนอนหลบัน่ิง 
ขดกบัตน้ไมเ้พื่อรอเวลาออกหากินในตอนกลางคืน นอกกากน้ียงัมีนกเงือก สัตวส์งวนหายาก ซ่ึงจะมากินลูกไทร 
นกกระสาและนกอีกหลายชนิด ท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ น าท่านเดินทางสู่ “เขาหลกั” อ าเภอตพกัว่ป่า 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Khaolak Emerald Beach Resort and Spa ระดบั 4 ดาว **** หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

 
 
 



วนัที่สาม(3)  เขาหลกั – จุดชมววิไข่นุ้ย(ชมทะเลหมอก) – วดัถ า้สุวรรณคูหา – ล่องอ่าวพงังา 
 เกาะปันหย ี– สเม็ดนางชี (Unseen) – ภูเกต็ – พระผุด - แหลมพรมเทพ 
05.00 น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “จุด

ชมวิวไข่นุ้ย” เขาไข่นุ้ย ตั้ งอยู่ใน
ต าบลทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.
พงังา    เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกท่ี
สวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของประเทศ
ไ ท ย  โ ด ย มี ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดบัน ้ าทะเลเพียงแค่ 200 เมตร แต่
สามารถเห็นทะเลหมอกผืนใหญ่อนั
สวยงาม ไหลผา่นเขาไข่นุ้ยเป็นภาพ
ท่ีหาชมได้ยากยิ่ง  โอบล้อมไปด้วย
ภูเขาสลบัซบัซอ้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไมน้านาพนัธ์ุ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
 น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “วดัถ ้าสุวรรณคูหา” หรือ “วดัสุวรรณคูหา” เป็นวดัโบราณท่ีส าคญัของจงัหวดัพงังา 

เป็นวดัท่ีมีความน่าสนใจและเป็นโบราณสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดัพงังา  บริเวณท่ีตั้งของวดั
เป็นภูเขา ซ่ึงมีถ ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมีถ ้านอ้ยใหญ่อยูอี่กหลายแห่ง ไดแ้ก่ ถ ้าใหญ่ 
ถ ้าแจง้ ถ ้ามืด ถ ้าแกว้ ถ ้าผึ้ง ถ ้าครัว และถ ้าบน ซ่ึงเป็นถ ้าสูงสุด แต่ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวนิยมเขา้ไปไหวพ้ระในถ ้า
ใหญ่ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าถ ้ าอ่ืนๆ วดั
สุวรรณคูหามีถ ้ าใหญ่อยูต่อนล่างสุด 
มีพระพุทธรูปปูนป้ันประดิษฐานอยู่
หลายองค์  องค์ส าคญัท่ีสุดคือ พระ
พุทธไสยาสน์ท่ีมีความยาว 7 วา 2 
ศอก ท่ีมีความสวยงามสมบูรณ์แบบ  
ลึกเข้าไปจากถ ้ าใหญ่จะเป็นถ ้ าแจ้ง  
ถ ้ามืด และถ ้าแกว้ ซ่ึงจะไดพ้บความ
งดงาม   ของหินงอกหินย้อย ซ่ึ ง
นักท่องเท่ียวสามารถเดินเข้าไปชม
ความมหศัจรรยจ์ากธรรมชาติน้ีได ้ มีพิพิธภณัฑ์ซ่ึงพระครูวินยั สารนิเทศ เจา้อาวาสไดจ้ดัท าไวบ้ริเวณกุฏิ มีวตัถุ
โบราณต่างๆประมาณกว่าร้อยช้ิน นอกจากน้ียงัมีพระปรมาภิไธยย่อของพระเจา้แผ่นดินและพระราชวงศ์หลาย
พระองคอ์ยูภ่ายในถ ้าดว้ย น าท่านสู่ท่าเทียบเรือพงังา “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพงังา” ระหวา่งการล่องเรือท่านจะ
ไดช้มความหลากหลายข  องทศันียภาพท่ีท่ียงัคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ น าสมาชิกเดินทางสู่ “ ถ ้าลอด” ซ่ึง
เป็นถ ้าทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้ชมความสวยงามภายในท่ีมี ขนาดกวา้ง 20 เมตร 
ยาวประมาณ 50 เมตร มีหินงอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถ ้าสวยงามมากให้ท่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหน้า
ปากถ ้ า จากนั้นน าชม “เขาหมาจู” ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างประหลาดมีลักษณะคล้ายสุนัขจีนก าลังหมอบ 



สามารถมองเห็นส่วนหัว ล าตวั และหางเป็นพู่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะเขาพิงกนั และเขาตาปู” James 
Bond Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของอุทยานซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นฉากสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน
007จนมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ให้ท่านได้เดินเท่ียวชมเกาะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรายขาวสะอาด น ้ าทะเลใส
บริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก...จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปันหยี” ผ่านชมความ
แปลกตาของ “เกาะนมสาว” ท่ีตัง่ตระหง่านอยูก่ลางอุทยานแห่งน้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน หลังอาหารให้ท่านเดินเท่ียวชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยีท่ีสร้าง
บา้นเรือนดว้ยไมอ้ยูก่ลางทะเลกว่า
600ครัวเรือน พร้อมเลือกซ้ือเลือก
ชมสินคา้พื้นบา้นตามอธัยาศยั  

 น าท่ าน เดินทาง สู่ จุดชมวิว ท่ี มี
ช่ือ เสี ยง ท่ี สุ ด อีกแห่ งห น่ึ งของ
เมืองไทย “สเม็ดนางชี” (Unseen) 
ตั้ งอยู่ ท่ี อ  าเภอตะกั่วทุ่ ง  จังหวัด
พังงา เป็นท่ีพัก ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟและจุดชมวิวท่ีสามารถชมวิว
ภูเขาหินปูนนอ้ยใหญ่ของอ่าวพงังา 
และบรรยากาศของพระอาทิตยข้ึ์น
ท่ ามกลางขุน เขา  เป็น อีกห น่ึ ง
มุมมองท่ีสุดอันซีน ให้ท่านได้มี
เวลาเก็บภาพวิวทิวทัศน์อันแสน
ประทับใจ น าท่าน ออกเดินทางสู่ 
จ .ภู เก็ ต  เดินท างถึ ง  เก าะ ภู เก็ ต 
ไข่มุกอันดามัน ข้ามสะพานเทพ
กษตัรี น าท่านนมสัการ “หลวงพ่อ
พระทอง ห รือ  พระผุด ”  ตั้ งอยู่
ภายใน วดัพระทอง หรือ วดัพระผุด 
ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นหน่ึงใน Unseen Thailand ของจงัหวดัภูเก็ต เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้าง
ในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  จากนั้นน าท่านสู่ “แหลมพรมเทพ” สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ต มี
ทศันียภาพท่ีสวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตยต์กดินท่ีไดรั้บความนิยม “เแหลมพรหมเทพ” ถูกจดัเป็นหน่ึงใน
โครงการมหัศจรรยเ์มืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระ
อาทิตยต์กทะเล สวยท่ีสุดในประเทศไทย  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดบั 5 ดาว ***** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 



วนัที่ส่ี(4)  ภูเกต็ - พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคครีี - เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเกต็ – Street Art 
                        วดัฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม - ช้อปป้ิงของฝากพืน้เมือง - เดนิทางกลบักรุงเทพ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านสู่เขานาคเกิด สักการะองคพ์ระใหญ่ “พระพุทธม่ิงมงคลเอกนาคคีรี” ชาวภูเก็ตมีความตั้งใจใหเ้ป็นองคพ์ระ

ประจ าเมือง น าท่าน “ชมยา่นตึกเก่า” ซ่ึงยงัคงศิลปกรรมรูปแบบ ชิโน-โปรตุกรีส ชมภาพ Street Art ท่ีสะทอ้นถึง
วฒันธรรมของชาวภูเก็ต น าท่านข้ึน “จุดชมวิวเขารัง” เป็นจุดชมวิวกลางเมืองท่ีคนภูเก็ตนิยมไปนัง่พกัผอ่นหยอ่น
ใจชมววิเมืองกนั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  หลังอาหารจากนั้นน าท่านสู่ “ศาล

เจา้ก้ิวเทียนเก้ง” ตั้งอยู่บริเวณปลาย
แหลมสะพานหิน โดยดา้นหน้าของ
ศาลเจ้าจะหันออกท้องทะเล จาก
ประวัติท่ีจารึกไว้ในแผ่นหินหน้า
ศาลเจ้า ปรากฎว่าพระนางก้ิวเท้ียน
ล้ือ ซ่ึ งเป็นเทพเจ้าชั้ นผู ้ใหญ่ ฝ่าย
ศาสนาเต๋า ได้บอกผ่านร่างทรงของ
ท่านว่า  ตอ้งการท่ีจะให้มีการจดัตั้ง 
ศาลเจา้ประจ าองคข์องท่าน เพื่อท่าน
จะได้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านไปนมสัการ “หลวงพ่อแช่ม” ท่ี “วดัฉลอง 
ภูเก็ต” เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
สักการะของชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินคา้ต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ร้านไข่มุกและ
เคร่ืองประดบัข้ึนช่ือจากเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกซ้ือเพื่อน าไปเป็นของฝากแก่คนทางบา้น ได้เวลา
พอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
18.00 น. น าทา่นออกเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต 
21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 212 
22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 

 



ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2563 - 2564 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 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 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

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 

01-04 เม.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,000 
03-06 เม.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,000 
04-07 เม.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,000 
05-08 เม.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 8,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 
 
 
 
 
 



การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

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

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

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

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 



***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 


