รหัสโปรแกรม : 21964 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

 มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
 ที่พกั มาตรฐานระดับ 4 ดาว 2 คืน
 รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
 อาหารแบบเซ็ทเมนู จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

01-05 / 06-10 / 13-17 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 27-31
03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28
01-05 / 02-06 / 03-07 / 06-10 / 08-12 / 09-13 / 15-19 / 22-26
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30
02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27
02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27

วันแรก(1)

กรุงเทพ – สุ ราษฎร์ ธานี – เขื่อนรัชชประภา – กุ้ยหลินเมืองไทย - แพภูผาวารี(เข้ าพัก)

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์ สายการบิน
นกแอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
08.05 น. ออกเดิ นทางสู่ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD572 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10
ชัว่ โมง)
09.15 น. น าท่ า นเดิ น ทางถึ ง ท่ า อากาศยานจัง หวัด สุ
ราษฎร์ ธ านี จากนั้ น น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่
ท่าเรื อเขื่อนรัชชประภา เตรี ยมสัมภาระของ
ทุ ก ท่ านลงเรื อ น าท่ านออกเดิ น ทางโดยเรื อ
หางยาว ชม “เขื่อนรัชชประภา” มี ชื่อดั้งเดิ ม
ว่า เขื่อนเชี่ ยวหลาน เป็ นเขื่อนอเนกประสงค์
แห่ งที่ ส องของภาคใต้ ได้ รั บ พ ระมห า
กรุ ณาธิ คุณ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิ ต ร พระราชทานนามให้ ใ หม่ ว่ า
“เขื่ อ นรั ช ชประภา” มี ค วามหมายว่า “แสง
สว่างแห่ งราชอาณาจักร” เพลิดเพลินกับการ
ชมวิวทิ วทัศ น์ ธ รรมชาติ ที่ รายล้อ มไปด้ว ย
เทือกเขาหิ นปูน ในเขื่อนรัชชประภา นาท่าน
ชมความงามของ “กุ้ย หลิ น เมื อ งไทย” (เขา
สามเกลอ) ลักษณะเด่น เป็ นภูเขาหิ นปูนทรง
แหลม 3 ลู กตั้งเรี ยงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ าสี

เที่ยง
บ่าย

ค่า

เขียวมรกตอันงดงาม พร้อมฟังประวัติความเป็ นมาจากไกด์ทอ้ งถิ่น ก่อนที่เขื่อนแห่ งนี้จะถูกสร้าง บริ เวณแถบนี้ใต้
น้ าเคยเป็ นวัดและสุ สาน พร้อมกับแวะถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจ (กรุ ณาเตรี ยมชุดเปลี่ยนสาหรับลงเล่นน้ า)
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พกั
หลังจากนั้นสามารถทากิจกรรมได้ตามอัธยาศัย เช่น ลงเล่นน้ าเขื่อนเชี่ยวหลาน พายเรื อคายัคหรื อเรื อแคนนู(ฟรี )
หรื อนัง่ พักผ่อนชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตัว **มีเวลาท่านสามารถเลือกซื้ อแพ็คเก็จกิจกรรมต่างๆกับ
ทางรี สอร์ทได้ กรุ ณาติดต่อมัคคุเทศก์** นาท่านล่องเรื อชมความงดงามกับธรรมชาติแห่งขุนเขายามอาทิตย์อสั ดง
ในบรรยากาศสุ ดแสนโรแมติก
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ณ ห้องอาหารของที่พกั // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : แพภูผาวารี (ที่พกั มีห้องนา้ ในตัว) หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
***หมายเหตุที่พกั มีกาหนดเวลาจ่ายไฟ ช่วงเวลาโดยประมาณ 17.30-09.00 ของแต่ละวัน***

วันที่สอง(2) เขื่อนรัชชประภา – ล่องเรื อชมทะเลหมอก – ตะกัว่ ป่ า – สะพานเหล็กบุญสู ง
คลองเสน่ ห์ (Little Amazon) - เขาหลัก
เช้า
09.00
10.00

เที่ยง
บ่าย

นาท่านล่องเรื อชมความงดงามของทะเลหมอกยามเช้า จากนั้นบริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั
นาท่านออกเดินทางกลับท่าเรื อ
เดิ น ทางถึ ง ท่ า เรื อ จากนั้ นน าท่ า นออก
เดิ น ทางมุ่ ง หน้ าสู่ อ าเภอตะกั่วป่ า จัง หวัด
พังงา นาท่านเดิ นทางสู่ “สะพานเหล็กบุ ญ
สู ง” หรื อ “สะพานโคกขนุ น ” เป็ นสะพาน
เก่ าโบราณที่ ถู ก สร้ างด้วยแร่ เหล็ ก เพื่ อ ใช้
เป็ นเส้นทางสัญจรไปมาของชาวบ้านในเขต
พื้นที่ ใกล้เคียงตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั ตัว
สะพานนั้นท อดยาวพาดผ่านแม่ น้ าตะกั่ว
ป่ า สองข้า งทางเต็ม ไปด้ว ยความเขี ย วขจี
ของธรรมชาติ ให้ท่านได้เก็บภาพซึ่ งเป็ นอีก
หนึ่งในมุมสวยสาหรับการถ่ายภาพของเมืองตะกัว่ ป่ า
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านออิกเดินทางสู่ “คลองเสน่ห์”
หรื อ Little Amazon แห่ งตะกัว่ ป่ า (สถานที่
ที่เคยใช้ถ่ายทาบางฉากในหนังเรื่ องแม่นาค
พระโขนง) ตั้งอยู่ใน ต.บางนายสี อ.ตะกั่ว
ป่ า จ.พังงา เป็ นคลองสายสั้นๆ ที่มีตน้ น้ ามา
จาก เขาบางเต่ า ก่ อ นจะไปสิ้ น สุ ด ที่ แ ม่ น้ า
ตะกัว่ ป่ า ที่ นี่เป็ นผืนป่ าเล็กๆ ที่ เต็มไปด้วย

ค่า

ความหลากหลายทางชี วภาพ พืชพรรณแปลกๆที่ข้ ึนอยู่ ตามริ มฝั่ งคลองสังเน่ห์ นั้นเต็มไปด้วยเสน่ ห์น่าหลงใหล
ด้วยความหลากหลายแบบนี้ เอง นักท่องเที่ ยวที่ มาสั มผัส ผืนป่ าแห่ งนี้ จึงตั้งฉายา ว่าเป็ น Little Amazon นั่นเอง
ไฮไลต์ของการล่องเรื อชมความความสมบูรณ์ ของธรรมชาติที่คลองสังเน่ห์ คือการได้ชมต้นไทร โบราณ อายุนบั
ร้อยปี ที่แผ่กิ่งก้านสาขา อยูร่ ิ มคลอง บางช่วงก็ห้อยระย้าตรงหน้าเหมือนม่านอุโมงค์ตน้ ไทรให้ล่องนัง่ เรื อผ่านไป
ถือว่าเป็ นภาพที่แปลกตาที่เรา สามารถหาชมได้เฉพาะที่คลองสังเน่ ห์แห่ งนี้ เท่านั้น รวมถึ งต้นไม้น้ าอย่างเช่น ต้น
ตีนเป็ ดน้ า ทั้งนี้ ยงั ได้ ชม อีกหนึ่ งไฮไลต์ของการล่องเรื อ คือการได้ชมงู ทั้งงูเขียว งูปล้องทอง งูเหลือม ซึ่ งไม่ตอ้ ง
กลัวว่าจะอันตรายเพราะเราล่องดูงูอยูห่ ่ างๆ และในช่วงกลางวันงูจะนอนหลับนิ่ ง ขดกับต้นไม้เพื่อรอเวลาออกหา
กินในตอนกลางคืน นอกกากนี้ ยงั มีนกเงือก สัตว์สงวนหายาก ซึ่ งจะมากินลูกไทร นกกระสาและนกอีกหลายชนิด
ที่อาศัยอยูต่ ามธรรมชาติ นาท่านเดินทางสู่ “เขาหลัก” อาเภอตพกัว่ ป่ า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Kantary Beach Hotel, Khao Lak ระดับ 4 ดาว **** หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง
วันที่สาม(3) เขาหลัก – จุดชมวิวไข่นุ้ย (ชมทะเลหมอก) – วัดถา้ สุ วรรณคูหา – ล่องอ่าวพังงา
เกาะปันหยี – สเม็ดนางชี (Unseen) – ภูเก็ต – พระผุด - แหลมพรมเทพ
05.00

เช้า

น าท่ า นออกเดิ น ทางมุ่ ง หน้ า สู่ “จุ ด ชมวิ ว ไข่
นุ ้ย ” เขาไข่ นุ้ย ตั้งอยู่ในตาบลทุ่ งมะพร้ าว อ.
ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็ นจุดชมวิวทะเลหมอก
ที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยมี
ความสู งจากระดับ น้ าทะเลเพี ยงแค่ 200 เมตร
แต่ ส ามารถเห็ นทะเลหมอกผื น ใหญ่ อั น
สวยงาม ไหลผ่านเขาไข่นุย้ เป็ นภาพที่หาชมได้
ยากยิง่ โอบล้อมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้นานาพันธุ์
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านออกเดิ นทางมุ่งหน้าสู่ “วัดถ้ าสุ วรรณ
คูหา” หรื อ “วัดสุ วรรณคูหา” เป็ นวัดโบราณที่
ส าคัญ ของจัง หวัด พัง งา เป็ นวัด ที่ มี ค วาม
น่ าสนใจและเป็ นโบราณสถานที่ ส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดพังงา บริ เวณที่ ต้ งั
ของวัดเป็ นภูเขา ซึ่ งมีถ้ าขนาดใหญ่และขนาด
เล็กจานวนมาก นอกจากนี้ยงั มีถ้ าน้อยใหญ่อยู่
อีกหลายแห่ ง ได้แก่ ถ้ าใหญ่ ถ้ าแจ้ง ถ้ ามืด ถ้ า
แก้ว ถ้ าผึ้ง ถ้ าครัว และถ้ าบน ซึ่ งเป็ นถ้ าสู งสุ ด
แต่ส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมเข้าไปไหว้พระในถ้ าใหญ่ซ่ ึ งมีขนาดใหญ่กว่าถ้ าอื่นๆ วัดสุ วรรณคู หามีถ้ าใหญ่อยู่
ตอนล่างสุ ด มีพระพุทธรู ปปูนปั้ นประดิษฐานอยูห่ ลายองค์ องค์สาคัญที่สุดคือ พระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 7
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วา 2 ศอก ที่มีความสวยงามสมบูรณ์แบบ ลึกเข้าไปจากถ้ าใหญ่จะเป็ นถ้ าแจ้ง ถ้ ามืด และถ้ าแก้ว ซึ่ งจะได้พบความ
งดงาม ของหิ นงอกหิ นย้อย ซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปชมความมหัศจรรย์จากธรรมชาติน้ ีได้ มีพิพิธภัณฑ์
ซึ่ งพระครู วนิ ยั สารนิ เทศ เจ้าอาวาสได้จดั ทาไว้บริ เวณกุฏิ มีวตั ถุโบราณต่างๆประมาณกว่าร้อยชิ้น นอกจากนี้ ยงั มี
พระปรมาภิไธยย่อของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์หลายพระองค์อยูภ่ ายในถ้ าด้วย นาท่านสู่ ท่า
เที ย บเรื อ พัง งา “น าสมาชิ ก ลงเรื อ ล่ อ งอ่ า วพัง งา” ระหว่า งการล่ อ งเรื อ ท่ า นจะได้ช มความหลากหลายข อง
ทัศนี ยภาพที่ที่ยงั คงความสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ นาสมาชิ กเดิ นทางสู่ “ ถ้ าลอด” ซึ่ งเป็ นถ้ าทางทะเลที่ มีชื่อเสี ยง
ที่สุดของเมืองไทยนาท่านล่องเรื อเข้าชมความสวยงามภายในที่มี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหิน
งอก หิ น ย้อ ยแปลกตาบนเพดานถ้ า สวยงาม
มากให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึกหน้าปาก
ถ้ า จากนั้ นน าชม “เขาหมาจู ” ซึ่ งเป็ นภู เขา
หิ นปู นรู ป ร่ างประหลาดมี ล ักษณะคล้ายสุ นัข
จีนกาลังหมอบ สามารถมองเห็นส่ วนหัว ลาตัว
และหางเป็ นพูส่ วยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะ
เขาพิ ง กั น และเขาตาปู ” James Bond Island
สัญ ลัก ษณ์ อนั โดดเด่ นของอุ ท ยานซึ่ งในอดี ต
เคยใช้เป็ นฉากสถานที่ ถ่ ายท าภาพยนตร์ เรื่ อง
เจมส์ บอน007จนมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ให้ท่านได้เดิ นเที่ยวชมเกาะแห่ งนี้ ซ่ ึ งมีแนวสันทรายขาวสะอาด น้ า
ทะเลใสบริ สุทธิ์ พร้อมถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก...จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปั นหยี” ผ่านชม
ความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ที่ตงั่ ตระหง่านอยูก่ ลางอุทยานแห่งนี้
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารให้ท่านเดิ นเที่ยวชมหมู่บา้ นชาวเกาะปั นหยีที่สร้ างบ้านเรื อนด้วยไม้อยู่กลางทะเลกว่า600ครัวเรื อน
พร้ อมเลื อกซื้ อเลื อกชมสิ นค้าพื้นบ้านตามอัธยาศัย นาท่านเดิ นทางสู่ จุดชมวิวที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดอีกแห่ งหนึ่ งของ
เมื อ งไทย “สเม็ ด นางชี ” (Unseen) ตั้ง อยู่ ที่
อ าเภอตะกั่ ว ทุ่ ง จั ง หวัด พั ง งา เป็ นที่ พ ั ก
ร้านอาหาร ร้านกาแฟและจุดชมวิวที่สามารถ
ชมวิ ว ภู เขาหิ น ปู น น้ อ ยใหญ่ ข องอ่ า วพัง งา
และบรรยากาศของพระอาทิ ตย์ข้ ึนท่ามกลาง
ขุน เขา เป็ นอี ก หนึ่ ง มุ ม มองที่ สุ ดอัน ซี น ให้
ท่ า นได้มี เวลาเก็ บ ภาพวิ ว ทิ ว ทัศ น์ อ ัน แสน
ประทับ ใจ น าท่ า น ออกเดิ น ทางสู่ จ.ภู เก็ ต
เดิ น ทางถึ ง เกาะภู เก็ ต ไข่ มุ ก อัน ดามัน ข้า ม
สะพานเทพกษัตรี นาท่านนมัสการ “หลวงพ่อพระทอง หรื อ พระผุด” ตั้งอยูภ่ ายใน วัดพระทอง หรื อ วัดพระผุด
ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็ นหนึ่ งใน Unseen Thailand ของจังหวัดภูเก็ต เป็ นวัดเก่าแก่ที่สร้าง
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย จากนั้นนาท่านสู่ “แหลมพรมเทพ” สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งหนึ่ งในจังหวัดภูเก็ต มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับความนิ ยม “เแหลมพรหมเทพ” ถูกจัดเป็ นหนึ่งใน

ค่า

โครงการมหัศจรรย์เมื องไทย 12 เดื อน 7 ดาว 9 ตะวัน ของการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย จุ ดเด่ นคื อ ชมพระ
อาทิตย์ตกทะเล สวยที่สุดในประเทศไทย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort ระดับ 4 ดาว ****
หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สี่(4)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ภูเก็ต - พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคคีรี - เที่ยวชมย่ านเมืองเก่าภูเก็ต – Street Art
วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ ม - ช้ อปปิ้ งของฝากพืน้ เมือง - เดินทางกลับกรุงเทพ
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านสู่ เขานาคเกิด สักการะองค์พระใหญ่ “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” ชาวภูเก็ตมีความตั้งใจให้เป็ นองค์พระ
ประจาเมือง นาท่าน “ชมย่านตึกเก่า” ซึ่ งยังคงศิลปกรรมรู ปแบบ ชิโน-โปรตุกรี ส ชมภาพ Street Art ที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรมของชาวภูเก็ต นาท่านขึ้น “จุดชมวิวเขารัง” เป็ นจุดชมวิวกลางเมืองที่คนภูเก็ตนิ ยมไปนัง่ พักผ่อนหย่อน
ใจชมวิวเมืองกัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลั ง อาหารจากนั้ นน าท่ า นสู่ “ศาลเจ้ า กิ้
วเทียนเก้ง” ตั้งอยูบ่ ริ เวณปลายแหลมสะพาน
หิ น โดยด้านหน้าของศาลเจ้าจะหันออกท้อง
ทะเล จากประวัติที่ จารึ ก ไว้ในแผ่นหิ นหน้า
ศาลเจ้า ปรากฎว่าพระนางกิ้วเที้ยนลื้อ ซึ่ งเป็ น
เทพเจ้าชั้นผูใ้ หญ่ฝ่ายศาสนาเต๋ า ได้บอกผ่าน
ร่ า งทรงของท่ า นว่า ต้อ งการที่ จ ะให้ มี ก าร
จัดตั้ง ศาลเจ้าประจาองค์ของท่าน เพื่อท่านจะได้ช่วยปกปั กรักษาคุ ม้ ครองลู กหลานชาวภูเก็ต จากนั้นนาท่านไป
นมัสการ “หลวงพ่อแช่ม” ที่ “วัดฉลอง ภูเก็ต” เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ ม
และหลวงพ่อช่วง ซึ่ งเป็ นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ต จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ด
มะม่วงหิ มพานต์ ร้านไข่มุกและเครื่ องประดับขึ้นชื่อจากเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกซื้ อเพื่อนาไปเป็ นของ
ฝากแก่คนทางบ้าน ได้เวลาพอสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
15.00
17.00
18.20

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
นาท่านเหิ นฟ้าสู่ สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD019
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทางท่ องเทีย่ ว 2564-2565
วันเดินทาง

01-04 ต.ค. 64
07-10 ต.ค. 64
13-16 ต.ค. 64
14-17 ต.ค. 64
21-24 ต.ค. 64
22-25 ต.ค. 64
23-26 ต.ค. 64
24-27 ต.ค. 64
28-31 ต.ค. 64
04-07 พ.ย. 64
11-14 พ.ย. 64
18-21 พ.ย. 64
25-28 พ.ย. 64
02-05 ธ.ค. 64
03-06 ธ.ค. 64
04-07 ธ.ค. 64
05-08 ธ.ค. 64
09-12 ธ.ค. 64
10-13 ธ.ค. 64
16-19 ธ.ค. 64
23-26 ธ.ค. 64
06-09 ม.ค. 65
13-16 ม.ค. 65
20-23 ม.ค. 65
27-30 ม.ค. 65
03-06 ก.พ. 65
10-13 ก.พ. 65

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
17,990
17,990
17,790
18,990
18,990
18,790
18,990
18,990
18,790
18,990
18,990
18,790
21,990
21,990
21,790
21,990
21,990
21,790
21,990
21,990
21,790
21,990
21,990
21,790
18,990
18,990
18,790
18,990
18,990
18,790
18,990
18,990
18,790
18,990
18,990
18,790
18,990
18,990
18,790
21,990
21,990
21,790
21,990
21,990
21,790
21,990
21,990
21,790
21,990
21,990
21,790
21,990
21,990
21,790
21,990
21,990
21,790
18,990
18,990
18,790
21,990
21,990
21,790
18,990
18,990
18,790
18,990
18,990
18,790
18,990
18,990
18,790
18,990
18,990
18,790
18,990
18,990
18,790
18,990
18,990
18,790

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
17,490
18,490
18,490
18,490
21,490
21,490
21,490
21,490
18,490
18,490
18,490
18,490
18,490
21,490
21,490
21,490
21,490
21,490
21,490
18,490
21,490
18,490
18,490
18,490
18,490
18,490
18,490

พักท่านเดียว
เพิม่ ท่านล่ะ
6,500
6,500
6,500
6,500
7,900
7,900
7,900
7,900
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
6,500
7,900
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500

16-19 ก.พ. 65
17-20 ก.พ. 65
24-27 ก.พ. 65
03-06 มี.ค. 65
10-13 มี.ค. 65
17-20 มี.ค. 65
24-27 มี.ค. 65

18,990
18,990
18,990
18,990
18,990
18,990
18,990

18,990
18,990
18,990
18,990
18,990
18,990
18,990

18,790
18,790
18,790
18,790
18,790
18,790
18,790

18,490
18,490
18,490
18,490
18,490
18,490
18,490

6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500

จานวนลูกค้ าออกเดินทางเพียง 6 ท่ าน
การเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-สุ ราษฎร์ธานี // ภูเก็ต-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 13,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่ โมงทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)
3.

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 13,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 6 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
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●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

