
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22225 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  
 พฤศจิกายน  11-14 / 18-21 / 25-28 
 ธนัวาคม  16-19  
      มกราคม  06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30                                      

 

วนัแรก(1)  กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – เข่ือนรัชชประภา – กุ้ยหลนิเมืองไทย -  แพภูผาวารี(เข้าพกั) 
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
08.05 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD572 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 

ชัว่โมง)  
09.15 น. น าท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเข่ือนรัชชประภา เตรียม

สัมภาระของทุกท่านลงเรือ น าท่านออก
เดินทางโดยเรือหางยาว ชม “เข่ือนรัชชประ
ภา” มีช่ือดั้ งเดิมว่า เข่ือนเช่ียวหลาน เป็น
เข่ือนอเนกประสงค์แห่งท่ีสองของภาคใต ้
ไ ด้ รั บ พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ จ า ก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เข่ือนรัชชประ
ภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่ง
ราชอาณาจักร”  เพลิดเพลินกับการชมวิว

ทิวทศัน์ธรรมชาติ ท่ีรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา
หินปูน ในเข่ือนรัชชประภา น าท่านชมความ
งามของ  “กุ้ยหลินเ มืองไทย”  ( เขาสาม
เกลอ)  ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรง
แหลม 3 ลูกตั้งเรียงกนั ตั้งสง่าอยูบ่นผืนน ้ าสี
เขียวมรกตอนังดงาม พร้อมฟังประวติัความ
เป็นมาจากไกด์ทอ้งถ่ิน ก่อนท่ีเข่ือนแห่งน้ีจะ
ถูกสร้าง บริเวณแถบน้ีใตน้ ้ าเคยเป็นวดัและ
สุสาน พร้อมกับแวะถ่ายรูปเก็บภาพความ

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



ประทบัใจ (กรุณาเตรียมชุดเปล่ียนส าหรับลงเล่นน ้า) 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
บ่าย หลงัจากนั้นสามารถท ากิจกรรมไดต้ามอธัยาศยั เช่น ลงเล่นน ้าเข่ือนเช่ียวหลาน พายเรือคายคัหรือเรือแคนนู(ฟรี) 

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

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

ที่พกั : แพภูผาวารี (ที่พกัมีห้องน า้ในตวั) หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
***หมายเหตุท่ีพกัมีก าหนดเวลาจ่ายไฟ ช่วงเวลาโดยประมาณ 17.30-09.00 ของแต่ละวนั*** 

 

วนัที่สอง(2)    เข่ือนรัชชประภา – ล่องเรือชมทะเลหมอก – ตะกัว่ป่า – สะพานเหลก็บุญสูง 
 คลองเสน่ห์ (Little Amazon) - เขาหลกั 
เชา้ น าท่านล่องเรือชมความงดงามของทะเลหมอกยามเชา้ จากนั้นบริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
09.00  น าท่านออกเดินทางกลบัท่าเรือ  
10.00 เ ดินทางถึงท่ า เ รือ  จากนั้ นน าท่ านออก

เดินทางมุ่งหน้าสู่ อ าเภอตะกั่วป่า จงัหวดั
พงังา น าท่านเดินทางสู่ “สะพานเหล็กบุญ
สูง” หรือ “สะพานโคกขนุน” เป็นสะพาน
เก่าโบราณท่ีถูกสร้างด้วยแร่เหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทางสัญจรไปมาของชาวบา้นในเขต
พื้นท่ีใกล้เคียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตวั
สะพานนั้นท  อดยาวพาดผา่นแม่น ้ าตะกัว่
ป่า สองข้างทางเต็มไปด้วยความเขียวขจี
ของธรรมชาติ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพซ่ึงเป็นอีก
หน่ึงในมุมสวยส าหรับการถ่ายภาพของเมืองตะกัว่ป่า 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้นน าท่านออิกเดินทางสู่ “คลองเสน่ห์” หรือ Little Amazon แห่งตะกัว่ป่า (สถานท่ีท่ีเคยใชถ่้ายท าบางฉากใน

หนังเร่ืองแม่นาคพระโขนง) ตั้ งอยู่ใน ต.
บางนายสี อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา เป็นคลองสาย
สั้นๆ ท่ีมีตน้น ้ามาจาก เขาบางเต่าก่อนจะไป
ส้ินสุดท่ีแม่น ้ าตะกัว่ป่า ท่ีน่ีเป็นผืนป่าเล็กๆ 
ท่ีเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
พื ชพรรณแปลกๆ ท่ี ข้ึนอยู่  ต าม ริม ฝ่ั ง
คลองสัง เ น่ ห์  นั้ น เต็มไปด้วย เสน่ห์ น่า
หลงใหลด้วยความหลากหลายแบบน้ีเอง 



นกัท่องเท่ียวท่ีมาสัมผสัผืนป่าแห่งน้ีจึงตั้งฉายา ว่าเป็น Little Amazon นัน่เอง ไฮไลตข์องการล่องเรือชมความ
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ีคลองสังเน่ห์ คือการไดช้มตน้ไทร โบราณ อายุนับร้อยปีท่ีแผ่ก่ิงก้านสาขา อยู่ริม
คลอง บางช่วงก็ห้อยระยา้ตรงหนา้เหมือนม่านอุโมงคต์น้ไทรให้ล่องนัง่เรือผา่นไป ถือวา่เป็นภาพท่ีแปลกตาท่ีเรา 
สามารถหาชมไดเ้ฉพาะท่ีคลองสังเน่ห์แห่งน้ีเท่านั้น รวมถึงตน้ไมน้ ้ าอย่างเช่น ตน้ตีนเป็ดน ้ า ทั้งน้ียงัได ้ชม อีก
หน่ึงไฮไลต์ของการล่องเรือ คือการไดช้มงู ทั้งงูเขียว งูปลอ้งทอง งูเหลือม ซ่ึงไม่ตอ้งกลวัวา่จะอนัตรายเพราะเรา
ล่องดูงูอยูห่่างๆ และในช่วงกลางวนังูจะนอนหลบัน่ิง ขดกบัตน้ไมเ้พื่อรอเวลาออกหากินในตอนกลางคืน นอก
กากน้ียงัมีนกเงือก สัตวส์งวนหายาก ซ่ึงจะมากินลูกไทร นกกระสาและนกอีกหลายชนิด ท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ 
น าท่านเดินทางสู่ “เขาหลกั” อ าเภอตพกัว่ป่า 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : Kantary Beach Hotel, Khao Lak ระดบั 4 ดาว **** หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 

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

นุ้ย” เขาไข่นุ้ย ตั้งอยู่ในต าบลทุ่งมะพร้าว อ.
ทา้ยเหมือง จ.พงังา    เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก
ท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของประเทศไทย โดยมี
ความสูงจากระดบัน ้ าทะเลเพียงแค่ 200 เมตร 
แ ต่สามารถ เ ห็นทะ เลหมอกผืนใหญ่อัน
สวยงาม ไหลผา่นเขาไข่นุย้เป็นภาพท่ีหาชมได้
ยากยิ่ง  โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสลบัซบัซ้อนท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไมน้านาพนัธ์ุ 

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

เป็นวดัท่ีมีความน่าสนใจและเป็นโบราณ
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดั
พงังา  บริเวณท่ีตั้ งของวดัเป็นภูเขา ซ่ึงมีถ ้ า
ขน าด ให ญ่และขนาด เ ล็ ก จ า นวนม าก 
นอกจากน้ียงัมีถ ้ าน้อยใหญ่อยู่อีกหลายแห่ง 
ไดแ้ก่ ถ ้ าใหญ่ ถ ้ าแจง้ ถ ้ ามืด ถ ้าแกว้ ถ ้าผึ้ง ถ ้ า
ครัว และถ ้าบน ซ่ึงเป็นถ ้าสูงสุด แต่ส่วนใหญ่
นักท่องเท่ียวนิยมเขา้ไปไหวพ้ระในถ ้ าใหญ่
ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่าถ ้ าอ่ืนๆ วดัสุวรรณคูหามี
ถ ้าใหญ่อยูต่อนล่างสุด มีพระพุทธรูปปูนป้ันประดิษฐานอยู่หลายองค ์ องค์ส าคญัท่ีสุดคือ พระพุทธไสยาสน์ท่ีมี
ความยาว 7 วา 2 ศอก ท่ีมีความสวยงามสมบูรณ์แบบ  ลึกเขา้ไปจากถ ้าใหญ่จะเป็นถ ้าแจง้  ถ ้ามืด และถ ้าแกว้ ซ่ึงจะ



ไดพ้บความงดงาม  ของหินงอกหินยอ้ย ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเดินเขา้ไปชมความมหศัจรรยจ์ากธรรมชาติน้ีได ้ 
มีพิพิธภณัฑ์ซ่ึงพระครูวินยั สารนิเทศ เจา้อาวาสไดจ้ดัท าไวบ้ริเวณกุฏิ มีวตัถุโบราณต่างๆประมาณกว่าร้อยช้ิน 
นอกจากน้ียงัมีพระปรมาภิไธยยอ่ของพระเจา้แผน่ดินและพระราชวงศห์ลายพระองคอ์ยูภ่ายในถ ้าดว้ย น าท่านสู่ท่า 

 เทียบเรือพงังา “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพงังา” ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความหลากหลายข  อง
ทศันียภาพท่ีท่ียงัคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ น าสมาชิกเดินทางสู่ “ ถ ้ าลอด” ซ่ึงเป็นถ ้ าทางทะเลท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของเมืองไทยน าท่านล่องเรือเขา้ชมความสวยงามภายในท่ีมี ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหิน
งอก หินยอ้ยแปลกตาบนเพดานถ ้ าสวยงาม
มากใหท้่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกหนา้ปาก
ถ ้ า  จากนั้ นน าชม “เขาหมาจู” ซ่ึงเป็นภูเขา
หินปูนรูปร่างประหลาดมีลกัษณะคล้ายสุนัข
จีนก าลงัหมอบ สามารถมองเห็นส่วนหวั ล าตวั 
และหางเป็นพูส่วยงาม จากนั้นเดินทางสู่ “เกาะ
เขาพิงกนั และเขาตาปู” James Bond Island 
สัญลักษณ์อนัโดดเด่นของอุทยานซ่ึงในอดีต
เคยใช้เป็นฉากสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง
เจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมเกาะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรายขาวสะอาด น ้ า
ทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก...จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปันหยี” ผา่นชม
ความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ท่ีตัง่ตระหง่านอยูก่ลางอุทยานแห่งน้ี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย หลงัอาหารให้ท่านเดินเท่ียวชมหมู่บา้นชาวเกาะปันหยีท่ีสร้างบา้นเรือนด้วยไมอ้ยู่กลางทะเลกว่า600ครัวเรือน 

พร้อมเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้พื้นบา้นตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของ
เมืองไทย “สเม็ดนางชี” (Unseen) ตั้งอยู่ท่ี
อ  า เภอตะกั่ว ทุ่ ง  จังหวัดพังงา  เ ป็น ท่ีพัก 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟและจุดชมวิวท่ีสามารถ
ชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา 
และบรรยากาศของพระอาทิตยข้ึ์นท่ามกลาง
ขุนเขา  เป็นอีกหน่ึงมุมมองท่ีสุดอนัซีน ให้
ท่านได้มีเวลาเก็บภาพวิวทิวทัศน์อันแสน
ประทับใจ น าท่าน ออกเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต 
เดินทางถึง เกาะภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน ข้าม
สะพานเทพกษตัรี น าท่านนมสัการ “หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด” ตั้งอยูภ่ายใน วดัพระทอง หรือ วดัพระผุด 
ต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นหน่ึงใน Unseen Thailand ของจงัหวดัภูเก็ต เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้าง
ในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  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 : Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort ระดบั 4 ดาว ****  
  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

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

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

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  หลังอาหารจากนั้ นน าท่านสู่  “ศาลเจ้า ก้ิ

วเทียนเกง้” ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสะพาน
หิน โดยดา้นหน้าของศาลเจา้จะหันออกทอ้ง
ทะเล จากประวติัท่ีจารึกไวใ้นแผ่นหินหน้า
ศาลเจา้ ปรากฎวา่พระนางก้ิวเท้ียนล้ือ ซ่ึงเป็น
เทพเจา้ชั้นผูใ้หญ่ฝ่ายศาสนาเต๋า ไดบ้อกผ่าน
ร่างทรงของท่านว่า  ต้องการท่ีจะให้มีการ
จดัตั้ง ศาลเจา้ประจ าองคข์องท่าน เพื่อท่านจะไดช่้วยปกปักรักษาคุม้ครองลูกหลานชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านไป
นมสัการ “หลวงพ่อแช่ม” ท่ี “วดัฉลอง ภูเก็ต” เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม 
และหลวงพ่อช่วง ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวภูเก็ต จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆ อาทิโรงงานผลิตเม็ด
มะม่วงหิมพานต ์ร้านไข่มุกและเคร่ืองประดบัข้ึนช่ือจากเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเพื่อน าไปเป็นของ
ฝากแก่คนทางบา้น ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 

 
*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 

 
15.00 จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.00 น าท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมืองดว้ยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD019 
18.20 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กลบับา้นโดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  



ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ราคาท่านล่ะ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
11-14 พ.ย.64 

21,990 
 

      18-21 พ.ย.64 / 25-28 พ.ย.64 

16-19 ธ.ค.64 / 06-09 ม.ค.65 / 13-16 ม.ค.65 

       20-23 ม.ค.65 / 27-30 ม.ค. 65 

***ต้องการเดินทางช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที*่** 
จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 6 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. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 16,990 บาท/ท่าน โดยการช าระผ่านแอฟเป๋าตงั พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชนและเบอร์

โทรศพัทท่ี์ผกูกบัเป๋าตงั เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนในการเดินทางของลูกคา้ 
 
 
 
 
 



เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทาง สามารถท าไดก่้อนเดินทาง 25 วนั  
2. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางน้อยกว่า 25 วนั ทุกกรณี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียม

ท่านละ 16,990 บาท และจะสิทธิทวัร์เท่ียวไทยของท่านจะไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 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 



 


