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วนัแรก กรุงเทพฯ –สุราษฎร์ธานี 
18.30 น. นัดพบคณะ ณ ปั้มปตท.ใหญ่ วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก

ด้านสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน SHA) 
19.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ จ.สุราษฎร์ธานี และเครื่องดื่ม สนุกสนาน

กิจกรรมของทีมงานมัคคุเทศก์  
วนัแรก อุทยานธรรมเขานาในหลวง – เสม็ดนางชี – จุดชมวิวสามอ่าว – แหลมพรหมเทพ 
05.00 น. น าท่านชม อุทยานธรรมเขานาในหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในสถานที่

ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวดีที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ พร้อมเตรียมชมแสงแรกรับตะวันยามเช้า 
 
 
 
 

07.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (1) ที่ ร้านอาหาร 

Code: 
EZDSC_224 
EZDSC_184 

 



 
 
 

08.00 น. น าท่านชมจุดชมวิว เสม็ดนางชี ตั้งอยู่ที่อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นที่พัก 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟและจุดชมวิวที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าว
พังงา และบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางขุนเขา  เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สุด
อันซีน สามารถมองเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย์ และแสงทไวไลท์หลากสี แทรกตัว
อยู่ระหว่างภูเขาน้อยใหญ่  
 
 
 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ที่ ร้านอาหาร 
13.00 น. เดินทางเข้าที่พัก 
16.00 น. ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวกะรน หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า จุดชมวิวสามอ่าว เป็นจุดชมวิว

บนเนินเขาที่เ สามารถมองเห็นอ่าวเห็นชายหาดได้ถึง 3 หาดจากจุดชมวิวนี้ทั้งหาด
กะตะน้อย กะตะและกะรน นอกจากนั้นยังสามารถมองเห็นน้ าทะเลไล่โทนสีอีกด้วย
สวยงามมาก 
 
 
 
 
 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต 
ตั้งอยู่ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของ
จังหวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับความ
นิยม เป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาภิเษก สุดปลายของแหลมพรหมเทพ มีชื่อ
ว่าแหลมเจ้า บริเวณตัวแหลมซ่ึงยื่นออกไปในทะเล 
 
 
 



 
 
 

18.00 น. บรกิารอาหารค่ า (3)  
19.00 น. เดินทางกลับ โรงแรมที่ระดบั 3 ดาว 
วนัที่สาม เขานาคเกดิ – วดัฉลอง  
06.30 น. บรกิารอาหารเชา้ (4) ณ โรงแรม 
08.00 น. ออกจากโรงแรม 
08.40 น. น าท่านชม มหามงคลพทุธอทุยานยอดเขานาคเกิด นมัสการพระพุทธมิ่งมงคลเอก

นาคคีรี ที่มาของชื่อ “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” นั้นได้มาจากการถวายพระ
นามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร 
ความสูง 45 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว 
สุริยกันต(สุริยกันตะ) จากพม่า เป็นหินอ่อนชิ้นเล็กๆ น ามาต่อกันจนเต็ม
พระพุทธรูปด้วยความปราณีต น้ าหนักเฉพาะหินอ่อน หยกขาวประมาณ 135 ตัน 
หรือประมาณ 2,500 ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการสร้างพระพุทธรูป 80 ล้าน
บาท  วิวจากบริเวณฐานพระเป็นจุดชมวิว 360 องศาสามารถมองเห็นได้รอบภูเก็ต 
และเกาะน้อยใหญ่ๆ บริวารเกาะภูเก็ต  
 
 
 
 
 

10.00 น. น าท่านชม วัดฉลอง หรือ "วัดไชยธาราราม" เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต 
หากใครมาเที่ยวที่ภูเก็ตก็จะต้องแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริ
มงคล และเยี่ยมชมวัดที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองภูเก็ต  
 
 
 
 



 
 
 

11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร 
12.30 น. เดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง น าท่านเดินทางไปด าน้ าชมปะการังและพักผ่อน เล่นน้ าที่

เกาะเฮ โดยล่องเรือคาตามารันสู่ เกาะเฮ หรือคอรลัไอแลนด์ เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ใต้สุด
ของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝั่งภูเก็ตประมาณ 10 ก.ม. เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยว
ยอดนิยมของภูเก็ต การเดินทางค่อนข้างสะดวก สามารถข้ามไปยัง เกาะเฮได้ง่าย 
มนต์เสน่ห์ของ เกาะเฮ คือ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ าอย่างปะการังน้ า
ตื้น บวกน้ าทะเลใส หาดทรายอันขาวละเอียด สวมสน็อกเกิ้ล ส่องโลกใต้น้ า ตื่นตา
กับ ปะการังสมอง ปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ปะการังจาน ทอดเป็นแนวยาว 
สร้างสีสันด้วยปลาน้อยใหญ่ อย่าง ปลาผีเสื้อ ปลาโนรี ปลานกแก้ว ปลาสินสมุทร 
ธรรมชาติเสริฟท์มาเป็นชุด ที่ เกาะเฮ บริการอาหารค่ า (6) บนเรือ  

19.00 น. เดินทางกลับ โรงแรม  
วนัที่สี ่ รา้นของฝาก – กรงุเทพฯ 
06.30 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ โรงแรม 
08.00 น. เก็บสัมภาระ ออกจากโรงแรมเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะร้านของฝาก 
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ที่ ร้านอาหาร 
18.00 น.  อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

****************************************** 

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 
                - ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานที่เที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา  
ผู้ใหญพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 7,999.- 
เดก็อาย ุ3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ราคาท่านละ(ไม่มี
เตยีงเสรมิ) 

6,399.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 1,800.- 



 
 
 

อตัราคา่บรกิารนี้รวม 
    ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม 
    ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหาร (8 มื้อ) ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ใน
รายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกทุก
ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 
1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม - 
ค่าซักรีด - ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระเงนิ :  
     1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 3,000 บาท 

2. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง 
 
สิง่ทีค่วรน าไปด้วย   ยาประจ าตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุด
สุภาพส าหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย 
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ า
ท่านละ 3,000 บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่า
ทัวร์ทั้งหมด 

3. กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัร์
ทัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 



 
 
 

หมายเหตุ :  
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผู้โดยสารจ านวน  6  ท่านขึ้นไป ส าหรับรถตู้  
ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบิน
มีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, 
การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจาก
ความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเอง 

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่
ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ 

8. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 


