
 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

 พฤศจิกายน 2564 05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 
 ธนัวาคม 2564  03-05 / 10-12 / 17-19 
 มกราคม 2565  07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-30 
 กุมภาพนัธ์  2565  04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27  
 มีนาคม 2565  04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27 
 เมษายน 2565  01-03 / 08-10 / 22-24   
 

วนัแรก(1)   ภูเกต็ – สุราษฎร์ธานี – เขื่อนเช่ียวหลาน – พกัผ่อนตามอธัยาศัย – เล่น
กจิกรรมที่รีสอร์ท -  ชมพระอาทิตย์ตกดนิ - ราตรีสวสัดิ์      

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ...เจา้หนา้ที่รอตอ้นรับตรวจเช็คสมัภาระ ติดแทก็กระเป๋า 
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยรถตูว้ไีอพปีรับอากาศ 9 ที่นัง่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบต๋ิมซําแสนอร่อยๆ ที่ จงัหวดัพงังา 
 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
 อิสระพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 
10.00  น. เดินทางถึง ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเช่ียวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี  
10.30 น.  ลงเรือเดินทางสู่แพภูผาวารี ล่องสู่เขื่อนน ้าจืดขนาดใหญ่ ทุกท่านจะไดพ้บกบัธรรมชาติที่รายลอ้มไปดว้ยขนุเขา 

แวะถ่ายรูปกุย้หลินเมืองไทย 
12.00 น.  ถึงแพภูผาวารี เขา้หอ้งพกั ประทานอาหารเที่ยง  
 อาหารชุด สามารถเติมได ้เป็นอาหารพื้นเมืองทางใต ้รสชาติอร่อยเขา้กบับรรยากาศชิลๆ 
13.00 น  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั เล่นนํ้าพายเรือแคนนู แพภูผาวารี แพสไตลโ์มเดิร์น หอ้งน ้ าในตวั เพือ่ความ

สะดวกสบายในวนัพกัผอ่นใหก้บัทุกท่าน (ไฟฟ้าจะเร่ิมปันไฟตั้งเเต่ 6 โมงเยน็เป็นตน้ไป ) ทุกท่านสามารถเล่นน ้ า
ไดท้ี่หนา้แพของท่าน (มีชูชีพให)้ และพายเรือคายคั หรือใครจะเก็บภาพความประทบัใจสวยๆ ไดเ้ลยค่ะ ที่น่ีมี
สญัญาณโทรศพัทเ์ฉพาะเครือข่าย AIS  

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ที่พกัมาตรฐานระดบั 3 ดาว 2 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



17.00 น.  น าท่านชมดูพระอาทิตยต์กยามเยน็ บรรยากาศพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูปกบัแสงสุดทา้ยก่อนตะวนัลบัขอบฟ้า 
18.30 น.  น าท่านกลบัที่พกั  
19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ อาหารชุด  
 หลงัจากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 - ราตรีสวสัด์ิ 
 

ที่พกั : แพภูผาวารี รีสอร์ท หรือ ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2)   ชมทะเลหมอก – เดนิป่าทะเลใน 500 ไร่ – ชมถํา้ปะการัง – เดนิป่าชมธรรมชาติ 
– พายเรือคายคั – อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

06.30 น.  Good Morning พบกบัไอหมอกแบบธรรมชาติ พร้อมเสียงนก ที่ส่งเสียงร้องในยามเชา้ เปรียบเสมือนนาฬิกาปลุก 
พร้อมน่ังเรือชมหมอกตอนเช้า 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้เเบบบุฟเฟ่บนแพ 
8.30 น.  ลงเรือไปสู่เสน้ทางเดินป่าทะเลใน 500 ไร่ ชมธรรมชาติแห่งขนุเขาที่สวยงาม 
9.30 น.  เดินป่าไปยงัทะเลใน500ไร่ 
10.00 น. ถึงทะเลใน500ไร นัง่แพขนานยนต ์ขา้มฝากไปยงัถ ้าปะการัง  
10.15 น. เข้าชมถํา้ปะการัง ตั้งอยูใ่น เขื่อนเช่ียวหลาน (เขื่อนรัชชประภา) จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นถ ้าที่อยูภ่ายในเขาสก 

ลกัษณะของถ ้าจะเป็นแบบเดียวกบัถ ้าน ้ าลอด หรือถ ้าทะลุเลยค่ะ คือจะเป็นถ ้าที่มีน ้าไหลผา่นตลอด ภายในถ ้าจะ
ค่อนขา้งมืดสนิท มีทั้งหินงอกหินยอ้ย แต่ที่เรียกถ ้าแห่งน้ีวา่ถ ้าปะการัง ก็เพราะวา่หินงอกหินยอ้ยนั้น จะแตกเป็น
หน่อเล็กๆ คลา้ยกบัปะการังในทะเลนัน่เอง 

10.45 น.  กลบัออกจากถ ้าปะการังลงแพขนานยนตก์ลบัสู่เส้นทางเดนิป่า ชมความงามของธรรมชาติ พชืและสตัวน์านาชนิด 
12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง แบบอาหารชุด 
13.00 น.  พกัผอ่นตามอธัยาศยั เล่นน ้ า พายเรือแคนนูน 
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็แบบชุด 
  นั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 - ราตรีสวสัด์ิ 
 

ที่พกั : แพภูผาวารี รีสอร์ท หรือ ที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สาม(3)   เช่ียวหลาน – ชมววิสันเขื่อนเช่ียวหลาน – วดับางโทง – ซ้ือของฝาก – ภูเกต็ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่แพ (บุฟเฟ่ต)์ และท าภารกิจส่วนตวั เก็บของเตรียมตวัเช็คเอา้ทเ์พือ่เดินทางกลบัฝ่ัง 
09.30 น. ขึ้นเรือเดินทางกลบัฝ่ัง 
10.30 น.  ถึงฝังท่าเรือ สามารถซ้ือของฝาก ของที่ระลึกได ้ที่น่ีค่ะ  



 - น าท่านชมจุดชมวิวสันเขื่อน ใหถ่้ายไดว้วิสนัเขื่อนที่สวยงาม 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมวดับางโทง วัดบางโทง หรือที่เรียกวา่ วดัมหาธาตุวชิรมงคล เป็นอีกหน่ึงวดัที่สวยงดงามมากๆ ไม่

วา่จะเป็น บรรยากาศรอบๆ วดั ไปจนถึง สถาปัตยกรรม ที่มีเจดียสี์ทองอร่าม ตั้งเด่นสง่า มองเห็นแต่ไกล เจดีย ์
สร้างขึ้นมาเพือ่ เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ของรัชกาลที่ 10 นบัวา่ที่น่ีเป็นสถานที่ผอ่นคลายจิตใจใหก้บัชาวพทุธ 
และยงัเป็นศูนยร์วมสถานที่ศึกษาธรรมะ 

  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ จงัหวดัภูเก็ต 
 แวะซ้ือของฝากระหวา่งทางกลบัถึงคนที่บา้น 
 18.00 น. เดินทางถึงภูเก็ต โดยสวสัดิภาพ 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 

กาํหนดการเดนิทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 4-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 4-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 4-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิม่ท่านล่ะ 

05-07 พ.ย. 64 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

12-14 พ.ย. 64 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

19-21 พ.ย. 64 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

26-28 พ.ย. 64 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

03-05 ธ.ค. 64 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

10-12 ธ.ค. 64 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

17-19 ธ.ค. 64 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

07-09 ม.ค. 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

14-16 ม.ค. 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

21-23 ม.ค. 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

28-30 ม.ค. 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

04-06 ก.พ. 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

11-13 ก.พ. 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

18-20 ก.พ. 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 



 25-27 ก.พ. 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

04-06 มี.ค. 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

11-13 มี.ค. 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

18-20 มี.ค. 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

25-27 มี.ค. 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

01-03 เม.ย 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

08-10 เม.ย 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

22-24 เม.ย 65 8,900 8,900 8,600 8,300 2,900 

จาํนวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 6 ท่าน 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
2. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
3. ค่าอาหารทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ  
4. ค่ารายการทวัร์ที่ระบุในโปรแกรม 
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 200 บาท  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 

เงือ่นไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 3,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ   



1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท หาก
แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากวา่ 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ  านวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ ภยัจากธรรมชาติ 

ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

**กรุ๊ปเหมาสามารถเลอืกวนัเดนิทางได้** 


