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ก าหนดการเดินทาง 
เทศกาลสงกรานต ์  10-13 เม.ย. // 13-16 เม.ย. 2564 

 
 

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

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.55 น. ออกเดินทางสู่จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 251 
09.10 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา เตรียมสัมภาระของทุก

ท่านลงเรือ น าท่านออกเดินทางโดยเรือหางยาว ชม “เขื่อนรัชชประภา” มีช่ือดั้งเดิมว่า เขื่อนเช่ียวหลาน เป็นเขื่อน
อเนกประสงคแ์ห่งท่ีสองของภาคใต ้
ได้ รับพ ระมห าก รุณ าธิ คุณ จาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร พระราชทานนามให้
ให ม่ ว่ า  “เขื่ อ น รั ช ชป ระภ า ” มี
ความหมายว่ า  “แส งส ว่ างแ ห่ ง
ราชอาณาจักร”  เพลิดเพลินกับการ
ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ ท่ีรายลอ้ม
ไปด้วยเทือกเขาหินปูน ในเขื่อน

รัชชประภา น าท่านชมความงามของ 
“กุ้ ยห ลิ น เมื อ งไท ย ”  ( เข าส าม
เกลอ) ลกัษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูน
ทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกัน ตั้ งสง่า
อยู่บนผืนน ้ าสีเขียวมรกตอนังดงาม 
พร้อมฟังประวัติความเป็นมาจาก
ไกด์ท้องถ่ิน ก่อนท่ีเขื่อนแห่งน้ีจะ
ถูกสร้าง บริเวณแถบน้ีใตน้ ้ าเคยเป็น

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



วดัและสุสาน พร้อมกบัแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ (กรุณาเตรียมชุดเปล่ียนส าหรับลงเล่นน ้า) 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
บ่าย หลงัจากนั้นสามารถท ากิจกรรมไดต้ามอธัยาศยั เช่น ลงเล่นน ้าเขื่อนเช่ียวหลาน พายเรือคายคัหรือเรือแคนนู(ฟรี) 

หรือนัง่พกัผอ่นชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตวั **มีเวลาท่านสามารถเลือกซ้ือแพค็เก็จกิจกรรมต่างๆกบั
ทางรีสอร์ทได ้กรุณาติดต่อมคัคุเทศก*์* น าท่านล่องเรือชมความงดงามกบัธรรมชาติแห่งขนุเขายามอาทิตยอ์สัดง
ในบรรยากาศสุดแสนโรแมติก 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : แพภูผาวารี (ที่พกัมีหเองน ้าในตัว) หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
***หมายเหตุท่ีพกัมีก าหนดเวลาจ่ายไฟ ช่วงเวลาโดยประมาณ 17.30-09.00 ของแต่ละวัน*** 

 

วนัที่สอง(2)    เข่ือนรัชชประภา – ล่องเรือชมทะเลหมอก – ตะกัว่ป่า – สะพานเหลก็บุญสูง 
 TROK Cafe – คลองเสน่ห์ (Little Amazon) - เขาหลกั 
เชา้ น าท่านล่องเรือชมความงดงามของทะเลหมอกยามเชา้ จากนั้นบริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
09.00  น าท่านออกเดินทางกลบัท่าเรือ  
10.00 เดินทางถึงท่ าเรือ จากนั้ นน าท่ านออก

เดินทางมุ่งหน้าสู่ อ าเภอตะกั่วป่า จงัหวดั
พงังา น าท่านเดินทางสู่ “สะพานเหล็กบุญ
สูง” หรือ “สะพานโคกขนุน” เป็นสะพาน
เก่าโบราณท่ีถูกสร้างด้วยแร่เหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางสัญจรไปมาของชาวบ้านใน
เขตพื้นท่ีใกลเ้คียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
ตัวสะพานนั้ นท   อดยาวพาดผ่านแม่น ้ า
ตะกั่วป่า สองข้างทางเต็มไปด้วยความ
เขียวขจีของธรรมชาติ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพ

ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงในมุมสวยส าห รับการ
ถ่ายภาพของเมืองตะกัว่ป่า 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 

บ่าย  น าท่ านแวะร้านกาแฟ ท่ี ช่ือว่า “TROK 
Cafe” ท่ี มีสไตล์เป็นของตัวเอง ซ่ึงร้าน
ตั้งอยู่ในตรอกเล็กๆ ในตัวเมืองตะกั่วป่า 
ร้านน้ีมีความคลาสิคสุดๆ ตั้ งอยู่ช่องของ
ซากปรักหักพังจากตึกเก่าๆ บรรยาศการ
เหมือนน าร้านกาแฟไปตั้งอยู่ในอดีตกาล 
เป็นอีกมุมถ่ายรูปสวยๆท่ีไม่ควรพลาดหาก



เดินทางมายงัเมืองตะกั่วป่า... จากนั้นน าท่านออิกเดินทางสู่ “คลองเสน่ห์” หรือ Little Amazon แห่งตะกั่วป่า 
(สถานท่ีท่ีเคยใช้ถ่ายท าบางฉากในหนังเร่ืองแม่นาคพระโขนง) ตั้งอยู่ใน ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พงังา เป็น
คลองสายสั้นๆ ท่ีมีตน้น ้ ามาจาก เขาบางเต่าก่อนจะไปส้ินสุดท่ีแม่น ้ าตะกัว่ป่า ท่ีน่ีเป็นผืนป่าเล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณแปลกๆท่ีขึ้นอยู่ ตามริมฝ่ังคลองสังเน่ห์ นั้นเต็มไปดว้ยเสน่ห์น่าหลงใหล
ด้วยความหลากหลายแบบน้ี เอง 
นกัท่องเท่ียวท่ีมาสัมผสัผืนป่าแห่งน้ี
จึงตั้ งฉ ายา ว่า เป็น  Little Amazon 
นั่นเอง ไฮไลต์ของการล่องเรือชม
ความความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ี
คลองสังเน่ห์ คือการได้ชมต้นไทร 
โ บ ร าณ  อ า ยุ นั บ ร้ อ ย ปี ท่ี แ ผ่
ก่ิงก้านสาขา อยู่ริมคลอง บางช่วงก็
ห้ อยระย้าตรงหน้ า เห มือนม่ าน
อุโมงคต์น้ไทรให้ล่องนั่งเรือผ่านไป 
ถื อ ว่ า เป็ น ภ าพ ท่ี แปลกตา ท่ี เร า 
สามารถหาชมไดเ้ฉพาะท่ีคลองสังเน่ห์แห่งน้ีเท่านั้น รวมถึงตน้ไมน้ ้ าอย่างเช่น ตน้ตีนเป็ดน ้ า ทั้งน้ียงัได ้ชม อีก
หน่ึงไฮไลต์ของการล่องเรือ คือการไดช้มงู ทั้งงูเขียว งูปลอ้งทอง งูเหลือม ซ่ึงไม่ตอ้งกลวัว่าจะอนัตรายเพราะเรา
ล่องดูงูอยู่ห่างๆ และในช่วงกลางวนังูจะนอนหลบัน่ิง ขดกบัตน้ไมเ้พื่อรอเวลาออกหากินในตอนกลางคืน นอก
กากน้ียงัมีนกเงือก สัตวส์งวนหายาก ซ่ึงจะมากินลูกไทร นกกระสาและนกอีกหลายชนิด ท่ีอาศยัอยู่ตามธรรมชาติ 
น าท่านเดินทางสู่ “เขาหลกั” อ าเภอตพกัว่ป่า 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Khaolak Emerald Beach Resort and Spa ระดับ 4 ดาว **** หรือท่ีพกัระดับใกล้เคียง 

 
วนัที่สาม(3)  เขาหลกั – จุดชมววิไข่นุ้ย(ชมทะเลหมอก) – วดัถ า้สุวรรณคูหา – ล่องอ่าวพงังา 
 เกาะปันหยี – 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 ไหลผ่านเขาไข่นุ้ยเป็นภาพ
ท่ีหาชมได้ยากยิ่ง  โอบลอ้มไปด้วย



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

เป็นวดัท่ีมีความน่าสนใจและเป็นโบราณสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดัพงังา  บริเวณท่ีตั้งของวดั
เป็นภูเขา ซ่ึงมีถ ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมีถ ้านอ้ยใหญ่อยู่อีกหลายแห่ง ไดแ้ก่ ถ ้าใหญ่ 
ถ ้าแจง้ ถ ้ามืด ถ ้าแกว้ ถ ้าผ้ึง ถ ้าครัว และถ ้าบน ซ่ึงเป็นถ ้าสูงสุด แต่ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวนิยมเขา้ไปไหวพ้ระในถ ้า
ใหญ่ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าถ ้าอ่ืนๆ วดั
สุวรรณคูหามีถ ้าใหญ่อยู่ตอนล่างสุด 
มีพระพุทธรูปปูนป้ันประดิษฐานอยู่
หลายองค์  องค์ส าคัญท่ีสุดคือ พระ
พุทธไสยาสน์ท่ีมีความยาว 7 วา 2 
ศอก ท่ีมีความสวยงามสมบูรณ์แบบ  
ลึกเข้าไปจากถ ้ าใหญ่จะเป็นถ ้ าแจ้ง  
ถ ้ามืด และถ ้าแกว้ ซ่ึงจะไดพ้บความ
งดงาม   ของหินงอกหินย้อย ซ่ึ ง
นักท่องเท่ียวสามารถเดินเข้าไปชม
ความมหัศจรรยจ์ากธรรมชาติน้ีได ้ มีพิพิธภณัฑ์ซ่ึงพระครูวินยั สารนิเทศ เจา้อาวาสไดจ้ดัท าไวบ้ริเวณกุฏิ มีวตัถุ
โบราณต่างๆประมาณกว่าร้อยช้ิน นอกจากน้ียงัมีพระปรมาภิไธยย่อของพระเจา้แผ่นดินและพระราชวงศ์หลาย
พระองคอ์ยู่ภายในถ ้าดว้ย น าท่านสู่ท่าเทียบเรือพงังา “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพงังา” ระหวา่งการล่องเรือท่านจะ
ไดช้มความหลากหลายข  องทศันียภาพท่ีท่ียงัคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ น าสมาชิกเดินทางสู่ “ ถ ้าลอด” ซ่ึง
เป็นถ ้าทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้ชมความสวยงามภายในท่ีมี ขนาดกวา้ง 20 เมตร 
ยาวประมาณ 50 เมตร มีหินงอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถ ้าสวยงามมากให้ท่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหน้า
ปากถ ้ า จากนั้นน าชม “เขาหมาจู” ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างประหลาดมีลักษณะคล้ายสุนัขจีนก าลังหมอบ  
สามารถมองเห็นส่วนหัว ล าตวั และหางเป็นพู่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะเขาพิงกัน และเขาตาปู” James 
Bond Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของอุทยานซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นฉากสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน
007จนมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้เดินเท่ียวชมเกาะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรายขาวสะอาด น ้ าทะเลใส
บริสุท ธ์ิ  พ ร้อมถ่ายภาพไว้เป็น ท่ี
ระลึก...จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร
ออกเดินทางสู่ “เกาะปันหยี” ผ่านชม
ความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ท่ี
ตัง่ตระหง่านอยูก่ลางอุทยานแห่งน้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน หลงัอาหารให้ท่านเดินเท่ียว
ชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยีท่ีสร้าง
บ้านเรือนด้วยไม้อยู่กลางทะเลกว่า
600ครัวเรือน พร้อมเลือกซ้ือเลือกชม



สินคา้พื้นบา้นตามอธัยาศยั  
 น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ี

มีช่ือเสียงท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง
ของเมืองไทย “เสม็ดนางชี” 
(Unseen) ตั้ ง อ ยู่ ท่ี อ  า เภ อ 
ตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา เป็นท่ี
พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
และจุดชมวิวท่ีสามารถชม
วิวภูเขาหินปูนนอ้ยใหญ่ของ
อ่าวพังงา และบรรยากาศ
ของพระอาทิตยข์ึ้นท่ามกลางขุนเขา  เป็นอีกหน่ึงมุมมองท่ีสุดอนัซีน ให้ท่านไดมี้เวลาเก็บภาพวิวทิวทศัน์อนัแสน
ประทบัใจ น าท่าน ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต เดินทางถึง เกาะภูเก็ต ไข่มุกอนัดามนั ขา้มสะพานเทพกษตัรี  น าท่าน
นมสัการ “หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด” ตั้งอยู่ภายใน วดัพระทอง หรือ วดัพระผุด ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอ
ถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นหน่ึงใน Unseen Thailand ของจงัหวดัภูเก็ต เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างในสมยักรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย  จากนั้นน าท่านสู่ “แหลมพรมเทพ” สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ต มีทศันียภาพท่ีสวยงาม และ
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินท่ีได้รับความนิยม “เแหลมพรหมเทพ” ถูกจัดเป็นหน่ึงในโครงการมหัศจรรย์
เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระอาทิตยต์กทะเล สวยท่ีสุด
ในประเทศไทย  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดับ 5 ดาว ***** หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)  ภูเกต็ - พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคครีี - เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเกต็ – Street Art 
                        วดัฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม - ช้อปป้ิงของฝากพ้ืนเมือง - เดนิทางกลบักรุงเทพ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านสู่เขานาคเกิด สักการะองค์

พระใหญ่  “พระพุทธม่ิงมงคลเอก
นาคคีรี” ชาวภูเก็ตมีความตั้ งใจให้
เป็นองค์พระประจ าเมือง น าท่าน 
“ชมย่านตึกเก่า” ซ่ึงยงัคงศิลปกรรม
รูปแบบ ชิโน -โปรตุกรีส  ชมภาพ 
Street Art ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ของชาวภูเก็ต น าท่านขึ้น “จุดชมวิว
เขารัง” เป็นจุดชมวิวกลางเมืองท่ีคน
ภูเก็ตนิยมไปนัง่พกัผ่อนหย่อนใจชม
วิวเมืองกนั  



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  หลงัอาหารจากนั้นน าท่านสู่ “ศาลเจา้ก้ิวเทียนเกง้” ตั้งอยูบ่ริเวณปลายแหลมสะพานหิน โดยดา้นหนา้ของศาลเจา้

จะหนัออกทอ้งทะเล จากประวติัท่ีจารึกไวใ้นแผน่หินหนา้ศาลเจา้ ปรากฎวา่พระนางก้ิวเท้ียนล้ือ ซ่ึงเป็นเทพเจา้ชั้น
ผูใ้หญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ไดบ้อกผ่านร่างทรงของท่านว่า  ตอ้งการท่ีจะให้มีการจดัตั้ง ศาลเจา้ประจ าองคข์องท่าน เพื่อ
ท่านจะไดช่้วยปกปักรักษาคุม้ครองลูกหลานชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านไปนมสัการ “หลวงพ่อแช่ม” ท่ี “วดัฉลอง 
ภูเก็ต” เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
สักการะของชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินคา้ต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ร้านไข่มุกและ
เคร่ืองประดับขึ้นช่ือจากเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกซ้ือเพื่อน าไปเป็นของฝากแก่คนทางบา้น ได้เวลา
พอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย *** 
18.30 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต 
20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 222 
22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 

 

อตัราค่าบริการ 
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  
เพิ่มท่านละ 

   เทศกาลสงกรานต์ 
 10-13 เม.ย. //  
13-16 เม.ย. 2564 

24,990 24,990 24,790 24,490 8,000 

***หากท่านต้องการ อพัเกรดห้องพกักรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่*** 
 

การเลือกท่ีนั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 
 
 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
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 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 600 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 12,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน  

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

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 11,000 บาท หาก

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

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

3. ยกเลิกเดินทางช่วงวนัหยดุยาว หรือเทศกาลไม่สามารถขอคืนเงินมดัจ าคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง 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 หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

 
หากใครสนใจจอง... 

        .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6  
       .  จองทวัร์ผา่น.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip  
        .  หรือโทร 02-234-5936 
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