
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
เทศกำลสงกรำนต ์  10-13 เม.ย. // 13-16 เม.ย. 2564 

 
 

วันแรก(1)  กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – เข่ือนรัชชประภา – กุ้ยหลินเมืองไทย -  แพภูผาวารี(เข้าพัก) 
06.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั้น 4 เคำร์เตอร์สำย

กำรบินไทย(เคำเตอร์ C ) พร้อมเจำ้หนำ้ที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
07.55 น. ออกเดินทำงสู่จ.สุรำษฎร์ธำนี โดยสำยกำรบินไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 251 
09.10 น. เดินทำงถึงสนำมบิน จ.สุรำษฎร์ธำนี จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ท่ำเรือเขื่อนรัชชประภำ เตรียมสัมภำระของทุก

ท่ำนลงเรือ น ำท่ำนออกเดินทำงโดยเรือหำงยำว ชม “เขื่อนรัชชประภำ” มีช่ือดั้งเดิมว่ำ เขื่อนเช่ียวหลำน เป็นเขื่อน
อเนกประสงค์แห่งที่สองของภำคใต้ ได้รับพระ
มหำกรุณำธิคุณจำกพระบำทสมเด็จพระบรมชน
กำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร พระรำชทำนนำมให้ใหม่ว่ำ “เขื่อนรัชชป
ระ ภ ำ ” มี ค ว ำม ห ม ำย ว่ ำ  “แส งส ว่ ำง แ ห่ ง
รำชอำณำจกัร”  เพลิดเพลินกบักำรชมวิวทิวทัศน์
ธรรมชำติ ที่รำยล้อมไปด้วยเทือกเขำหินปูน ใน
เขื่อนรัชชประภำ น ำท่ำนชมควำมงำมของ  “กุ้ย
หลินเมืองไทย” (เขำสำมเกลอ) ลกัษณะเด่น เป็น
ภูเขำหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกนั ตั้งสง่ำอยู่
บนผืนน ้ ำสีเขียวมรกตอนังดงำม พร้อมฟังประวติั
ควำมเป็นมำจำกไกด์ท้องถิ่น ก่อนที่เขื่อนแห่งน้ี
จะถูกสร้ำง บริเวณแถบน้ีใต้น ้ ำเคยเป็นวัดและ
สุสำน  พ ร้อมกับแวะถ่ ำยรูป เก็บภำพควำม

• มคัคุเทศก์และทีมงำนผูช้ ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  
• ที่พกัมำตรฐำนระดบั 4 และ 5  ดำว 2 คืน  
• รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน 
• อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนที่เรำคดัเลือกให้ สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 
 

ประทบัใจ (กรุณำเตรียมชุดเปลี่ยนส ำหรับลงเล่นน ้ำ) 
เที่ยง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวนั ณ ห้องอำหำรของที่พกั 
บ่ำย หลงัจำกนั้นสำมำรถท ำกิจกรรมไดต้ำมอธัยำศยั เช่น ลงเล่นน ้ำเขื่อนเช่ียวหลำน พำยเรือคำยคัหรือเรือแคนนู(ฟรี) 

หรือนัง่พกัผ่อนชิลๆ ชมบรรยำกำศของธรรมชำติรอบตวั **มีเวลำท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือแพค็เก็จกิจกรรมต่ำงๆกบั
ทำงรีสอร์ทได ้กรุณำติดต่อมคัคุเทศก์** น ำท่ำนล่องเรือชมควำมงดงำมกบัธรรมชำติแห่งขุนเขำยำมอำทิตยอ์สัดง
ในบรรยำกำศสุดแสนโรแมติก 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ณ ห้องอำหำรของที่พกั // หลงัอำหำร อิสระให้ท่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พัก : แพภูผาวารี (ที่พักมีหเองน ้าในตัว) หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
***หมายเหตุที่พักมีก าหนดเวลาจ่ายไฟ ช่วงเวลาโดยประมาณ 17.30-09.00 ของแต่ละวัน*** 

 

วันที่สอง(2)    เข่ือนรัชชประภา – ล่องเรือชมทะเลหมอก – ตะกั่วป่า – สะพานเหล็กบุญสูง 
 TROK Cafe – คลองเสน่ห์ (Little Amazon) - เขาหลัก 
เชำ้ น ำท่ำนล่องเรือชมควำมงดงำมของทะเลหมอกยำมเชำ้ จำกนั้นบริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ห้องอำหำรของที่พกั 
09.00  น ำท่ำนออกเดินทำงกลบัท่ำเรือ  
10.00 เดินทำงถึ งท่ ำ เรือ  จำกนั้ นน ำท่ ำนออก

เดินทำงมุ่งหน้ำสู่ อ  ำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัด
พงังำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สะพำนเหล็กบุญ
สูง” หรือ “สะพำนโคกขนุน” เป็นสะพำน
เก่ำโบรำณที่ถูกสร้ำงด้วยแร่เหล็ก เพื่อใช้
เป็นเส้นทำงสัญจรไปมำของชำวบำ้นในเขต
พ้ืนที่ใกล้เคียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตัว
สะพำนนั้นท  อดยำวพำดผ่ำนแม่น ้ำตะกัว่ป่ำ 
สองข้ำงทำงเต็มไปด้วยควำมเขียวขจีของ
ธรรมชำติ ให้ท่ำนไดเ้ก็บภำพซ่ึงเป็นอีกหน่ึง
ในมุมสวยส ำหรับกำรถ่ำยภำพของเมือง
ตะกัว่ป่ำ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิน่ 
บ่ำย  น ำท่ ำนแวะร้ำนกำแฟที่ ช่ื อ ว่ำ “TROK 

Cafe” ที่มีสไตลเ์ป็นของตวัเอง ซ่ึงร้ำนตั้งอยู่
ในตรอกเล็กๆ ในตัวเมืองตะกั่วป่ำ ร้ำนน้ีมี



 
 
 
 
 
 
 

ควำมคลำสิคสุดๆ ตั้งอยู่ช่องของซำกปรักหักพงัจำกตึกเก่ำๆ บรรยำศกำรเหมือนน ำร้ำนกำแฟไปตั้งอยูใ่นอดีตกำล 
เป็นอีกมุมถ่ำยรูปสวยๆที่ไม่ควรพลำดหำกเดินทำงมำยงัเมืองตะกั่วป่ำ... จำกนั้นน ำท่ำนออิกเดินทำงสู่ “คลอง
เสน่ห์” หรือ Little Amazon แห่งตะกัว่ป่ำ (สถำนที่ที่เคยใชถ้่ำยท ำบำงฉำกในหนงัเร่ืองแม่นำคพระโขนง) ตั้งอยูใ่น 
ต.บำงนำยสี อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ เป็นคลองสำยส้ันๆ ที่มีตน้น ้ำมำจำก เขำบำงเต่ำก่อนจะไปส้ินสุดที่แม่น ้ ำตะกัว่ป่ำ 
ที่น่ีเป็นผืนป่ำเล็กๆ ที่เต็มไปดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พืชพรรณแปลกๆที่ขึ้นอยู ่ตำมริมฝ่ังคลองสังเน่ห์ 
นั้นเต็มไปดว้ยเสน่ห์น่ำหลงใหลดว้ย
ค ว ำม ห ล ำก ห ล ำย แ บ บ น้ี เอ ง 
นกัท่องเที่ยวที่มำสัมผสัผืนป่ำแห่งน้ี
จึงตั้ งฉำยำ ว่ำ เป็น  Little Amazon 
นั่นเอง ไฮไลต์ของกำรล่องเรือชม
ควำมควำมสมบูรณ์ของธรรมชำติที่
คลองสังเน่ห์ คือกำรได้ชมต้นไทร 
โ บ ร ำณ  อ ำ ยุ นั บ ร้ อ ย ปี ที่ แ ผ่
ก่ิงก้ำนสำขำ อยู่ริมคลอง บำงช่วงก็
ห้ อยระย้ำตรงหน้ ำ เหมื อนม่ ำน
อุโมงค์ตน้ไทรให้ล่องนั่งเรือผ่ำนไป 
ถือว่ำเป็นภำพที่แปลกตำที่เรำ สำมำรถหำชมไดเ้ฉพำะที่คลองสังเน่ห์แห่งน้ีเท่ำนั้น รวมถึงตน้ไมน้ ้ ำอย่ำงเช่น ตน้
ตีนเป็ดน ้ ำ ทั้งน้ียงัได ้ชม อีกหน่ึงไฮไลตข์องกำรล่องเรือ คือกำรไดช้มงู ทั้งงูเขียว งูปลอ้งทอง งูเหลือม ซ่ึงไม่ตอ้ง
กลวัว่ำจะอนัตรำยเพรำะเรำล่องดูงูอยู่ห่ำงๆ และในช่วงกลำงวนังูจะนอนหลบัน่ิง ขดกบัตน้ไมเ้พ่ือรอเวลำออกหำ
กินในตอนกลำงคืน นอกกำกน้ียงัมีนกเงือก สัตวส์งวนหำยำก ซ่ึงจะมำกินลูกไทร นกกระสำและนกอีกหลำยชนิด 
ที่อำศยัอยูต่ำมธรรมชำติ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เขำหลกั” อ ำเภอตพกัว่ป่ำ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่นหลงัอำหำร อิสระให้ท่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พัก : โรงแรม Khaolak Emerald Beach Resort and Spa ระดับ 4 ดาว **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
วันที่สาม(3)  เขาหลัก – จุดชมวิวไข่นุ้ย(ชมทะเลหมอก) – วัดถ า้สุวรรณคูหา – ล่องอ่าวพังงา 
 เกาะปันหยี – สเม็ดนางชี (Unseen) – ภูเก็ต – พระผุด - แหลมพรมเทพ 



 
 
 
 
 
 
 

05.00 น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “จุด
ชมวิวไข่ นุ้ย” เขำไข่ นุ้ย ตั้ งอยู่ใน
ต ำบลทุ่งมะพร้ำว อ.ท้ำยเหมือง จ.
พงังำ    เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่
สวยที่สุดอีกแห่งหน่ึงของประเทศ
ไ ท ย  โ ด ย มี ค ว ำ ม สู ง จ ำ ก
ระดบัน ้ ำทะเลเพียงแค่ 200 เมตร แต่
สำมำรถเห็นทะเลหมอกผืนใหญ่อนั
สวยงำม ไหลผ่ำนเขำไข่นุ้ยเป็นภำพ
ที่หำชมได้ยำกย่ิง  โอบล้อมไปด้วย
ภูเขำสลบัซบัซ้อนที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำไมน้ำนำพนัธ์ุ 

เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น   
 น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “วดัถ ้ำสุวรรณคูหำ” หรือ “วดัสุวรรณคูหำ” เป็นวดัโบรำณที่ส ำคญัของจงัหวดัพงังำ 

เป็นวดัที่มีควำมน่ำสนใจและเป็นโบรำณสถำนที่ส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ของจงัหวดัพงังำ  บริเวณที่ตั้งของวดั
เป็นภูเขำ ซ่ึงมีถ  ้ำขนำดใหญ่และขนำดเล็กจ ำนวนมำก นอกจำกน้ียงัมีถ  ้ำน้อยใหญ่อยู่อีกหลำยแห่ง ไดแ้ก่ ถ  ้ำใหญ่ 
ถ ้ำแจง้ ถ ้ำมืด ถ ้ำแกว้ ถ ้ำผ้ึง ถ ้ำครัว และถ ้ำบน ซ่ึงเป็นถ ้ำสูงสุด แต่ส่วนใหญ่นกัท่องเที่ยวนิยมเขำ้ไปไหวพ้ระในถ ้ำ
ใหญ่ซ่ึงมีขนำดใหญ่กว่ำถ ้ ำอื่นๆ วดั
สุวรรณคูหำมีถ ้ำใหญ่อยู่ตอนล่ำงสุด 
มีพระพุทธรูปปูนป้ันประดิษฐำนอยู่
หลำยองค์  องค์ส ำคัญที่สุดคือ พระ
พุทธไสยำสน์ที่มีควำมยำว 7 วำ 2 
ศอก ที่มีควำมสวยงำมสมบูรณ์แบบ  
ลึกเข้ำไปจำกถ ้ ำใหญ่จะเป็นถ ้ ำแจ้ง  
ถ ้ำมืด และถ ้ำแกว้ ซ่ึงจะไดพ้บควำม
งดงำม   ของหินงอกหินย้อย ซ่ึ ง
นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินเข้ำไปชม
ควำมมหัศจรรยจ์ำกธรรมชำติน้ีได ้ มีพิพิธภณัฑ์ซ่ึงพระครูวินัย สำรนิเทศ เจำ้อำวำสไดจ้ดัท ำไวบ้ริเวณกุฏิ มีวตัถุ
โบรำณต่ำงๆประมำณกว่ำร้อยช้ิน นอกจำกน้ียงัมีพระปรมำภิไธยย่อของพระเจำ้แผ่นดินและพระรำชวงศ์หลำย
พระองค์อยูภ่ำยในถ ้ำดว้ย น ำท่ำนสู่ท่ำเทียบเรือพงังำ “น ำสมำชิกลงเรือล่องอ่ำวพงังำ” ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะ
ไดช้มควำมหลำกหลำยข  องทศันียภำพที่ที่ยงัคงควำมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติ น ำสมำชิกเดินทำงสู่ “ ถ  ้ำลอด” ซ่ึง
เป็นถ ้ำทำงทะเลที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองไทยน ำท่ำนล่องเรือเขำ้ชมควำมสวยงำมภำยในที่มี ขนำดกวำ้ง 20 เมตร 



 
 
 
 
 
 
 

ยำวประมำณ 50 เมตร มีหินงอก หินยอ้ยแปลกตำบนเพดำนถ ้ำสวยงำมมำกให้ท่ำนไดถ้่ำยภำพไวเ้ป็นที่ระลึกหน้ำ
ปำกถ ้ ำ จำกนั้ นน ำชม “เขำหมำจู” ซ่ึงเป็นภูเขำหินปูนรูปร่ำงประหลำดมีลักษณะคล้ำยสุนัขจีนก ำลังหมอบ 
สำมำรถมองเห็นส่วนหัว ล ำตัว และหำงเป็นพู่สวยงำม จำกนั้นเดินทำงสู่ “เกำะเขำพิงกนั และเขำตำปู” James 
Bond Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของอุทยำนซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นฉำกสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์เร่ืองเจมส์บอน
007จนมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่ำนได้เดินเที่ยวชมเกำะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรำยขำวสะอำด น ้ ำทะเลใส
บริสุทธ์ิ พร้อมถ่ำยภำพไวเ้ป็นที่ระลึก...จนกระทัง่ได้เวลำอนัสมควรออกเดินทำงสู่ “เกำะปันหยี” ผ่ำนชมควำม
แปลกตำของ “เกำะนมสำว” ที่ตัง่ตระหง่ำนอยูก่ลำงอุทยำนแห่งน้ี  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น หลังอำหำรให้ท่ำนเดินเที่ยวชมหมู่บ้ำนชำวเกำะปันหยีที่สร้ำง
บ้ำนเรือนด้วยไม้อยู่กลำงทะเลกว่ำ
600ครัวเรือน พร้อมเลือกซ้ือเลือกชม
สินคำ้พ้ืนบำ้นตำมอธัยำศยั  

 น ำท่ ำน เดิน ท ำง สู่ จุ ด ชม วิวที่ มี
ช่ื อ เสี ยงที่ สุ ดอี ก แ ห่ งห น่ึ งข อ ง
เมืองไทย “สเม็ดนำงชี” (Unseen) 
ตั้งอยู่ที่อ  ำเภอตะกั่วทุ่ง จงัหวดัพงังำ 
เป็นที่พกั ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟและ
จุดชมวิวที่สำมำรถชมวิวภูเขำหินปูน
น้ อ ย ให ญ่ ข อ งอ่ ำ วพั ง ง ำ  แ ล ะ
บรรยำก ำศของพระอำทิ ตย์ขึ้ น
ท่ ำมก ล ำงขุ น เข ำ   เป็ น อี ก ห น่ึ ง
มุมมองที่สุดอนัซีน ให้ท่ำนไดม้ีเวลำ
เก็ บ ภ ำพ วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ อั น แ ส น
ประทบัใจ น ำท่ำน ออกเดินทำงสู่ จ.
ภูเก็ต เดินทำงถึง เกำะภูเก็ต ไข่มุกอนัดำมนั ขำ้มสะพำนเทพกษตัรี น ำท่ำนนมสักำร “หลวงพ่อพระทอง หรือ พระ
ผุด” ตั้งอยู่ภำยใน วดัพระทอง หรือ วดัพระผุด ต ำบลเทพกระษตัรี อ ำเภอถลำง จงัหวดัภูเก็ต เป็นหน่ึงใน Unseen 
Thailand ของจงัหวดัภูเก็ต เป็นวดัเก่ำแก่ที่สร้ำงในสมัยกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “แหลมพรม
เทพ” สถำนที่ท่องเที่ยวแห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ต มีทศันียภำพที่สวยงำม และเป็นจุดชมพระอำทิตยต์กดินที่ไดรั้บ
ควำมนิยม “เแหลมพรหมเทพ” ถูกจดัเป็นหน่ึงในโครงกำรมหัศจรรยเ์มืองไทย 12 เดือน 7 ดำว 9 ตะวนั ของกำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระอำทิตยต์กทะเล สวยที่สุดในประเทศไทย  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่นหลงัอำหำร อิสระให้ท่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พัก : โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดับ 5 ดาว ***** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ส่ี(4)  ภูเก็ต - พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคคีรี - เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเก็ต – Street Art 
                        วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม - ช้อปป้ิงของฝากพ้ืนเมือง - เดินทางกลับกรุงเทพ 
เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 
 น ำท่ำนสู่เขำนำคเกิด สักกำระองคพ์ระใหญ่ “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนำคคีรี” ชำวภูเก็ตมีควำมตั้งใจให้เป็นองคพ์ระ

ประจ ำเมือง น ำท่ำน “ชมย่ำนตึกเก่ำ” ซ่ึงยงัคงศิลปกรรมรูปแบบ ชิโน-โปรตุกรีส ชมภำพ Street Art ที่สะทอ้นถึง
วฒันธรรมของชำวภูเก็ต น ำท่ำนขึ้น “จุดชมวิวเขำรัง” เป็นจุดชมวิวกลำงเมืองที่คนภูเก็ตนิยมไปนัง่พกัผ่อนหยอ่น
ใจชมวิวเมืองกนั  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร
ทอ้งถิ่น 

บ่ำย  หลังอำหำรจำกนั้นน ำท่ำนสู่ “ศำล
เจ้ำกิ้วเทียนเกง้” ตั้งอยู่บริเวณปลำย
แหลมสะพำนหิน โดยดำ้นหน้ำของ
ศำลเจ้ำจะหันออกท้องทะเล จำก
ประวัติที่จำรึกไว้ในแผ่นหินหน้ำ
ศำลเจ้ำ ปรำกฎว่ำพระนำงกิ้วเที้ ยน
ลื้ อ  ซ่ึงเป็น เทพเจ้ำชั้ น ผู้ใหญ่ ฝ่ำย
ศำสนำเต๋ำ ไดบ้อกผ่ำนร่ำงทรงของท่ำนว่ำ  ตอ้งกำรที่จะให้มีกำรจดัตั้ง ศำลเจำ้ประจ ำองคข์องท่ำน เพื่อท่ำนจะได้
ช่วยปกปักรักษำคุม้ครองลูกหลำนชำวภูเก็ต จำกนั้นน ำท่ำนไปนมสักำร “หลวงพ่อแช่ม” ที่ “วดัฉลอง ภูเก็ต” เป็น
วดัที่มีช่ือเสียงมำกที่สุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซ่ึงเป็นที่เคำรพสักกำระของชำว
ภูเก็ต จำกนั้นน ำท่ำนช้อปป้ิงสินคำ้ต่ำงๆ อำทิโรงงำนผลิตเม็ดมะม่วงหิมพำนต ์ร้ำนไข่มุกและเคร่ืองประดบัขึ้นช่ือ
จำกเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือเพ่ือน ำไปเป็นของฝำกแก่คนทำงบำ้น ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนออก
เดินทำงสู่สนำมบินภูเก็ต 

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 
18.30 น. น ำท่ำนออกเดินทำงถึงสนำมบินภูเก็ต 
20.35 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ WE 222 
22.00 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
 



 
 
 
 
 
 
 

*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำร
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  

 
 

อัตราค่าบริการ 
วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่ำนเดียว  
เพิ่มท่ำนละ 

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

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

***หากท่านต้องการ อัพเกรดห้องพักกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่*** 
 

การเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคำ้ที่ท ำกำรจองและช ำระมดัจ ำมำก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสำรก่อน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-สุรำษฎร์ธำนี // ภูเก็ต-กรุงเทพฯ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลดท่ำนละ1 ใบ                

น ้ำหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส ำหรับกระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง น ้ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่ำน 
2. ค่ำรถปรับอำกำศ VIP น ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมำตรฐำน 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
4. ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมที่ระบุในรำยกำร  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   
6. ค่ำประกนัอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 600 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 12,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ที่สะกด

ช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
 
 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 11,000 บำท หำก

แจง้ ระหว่ำง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินที่ลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกว่ำ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคำ้  

2. กรณีที่มีกำรจองต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

3. ยกเลิกเดินทำงช่วงวนัหยดุยำว หรือเทศกำลไม่สำมำรถขอคืนเงินมดัจ ำคืน 
 

***หมายเหตุ*** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงที่เป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 8 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเลื่อนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด 

● หำกท่ำนไมไ่ดเ้ดินทำงท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรที่
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีที่ท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯให้ทรำบล่วงหนำ้ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงที่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ 
● กำรจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 
● เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 


