
 

 

 

 

สรุาษฎรธ์านี พงังา ภเูก็ต 3 วนั 2 คืน 

 เขื่อนเช่ียวหลาน ก ุย้หลินเมืองไทย ลอ่งเรือยอรช์  

 วดัฉลองวดัค ู่บา้นค ู่เมืองภเูก็ต ด าน ้า 2 เกาะ@ไข่มกุอนัดามนั 

สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ ์- เขื่อนรัชชประภา - อิสระกิจกรรม ณ แพท่ีพัก – เขาสามเกลอ - ชม

วิวเสม็ดนางชี - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ – หาดป่าตอง – Street art – ด าน ้าเกาะไม้ท่อน
และเกาะเฮ – ถนนคนเดินหลากใหญ่เมืองเก่าภูเก็ต 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – สุราษฎรธ์านี - สะพานแขวนเขาพิทกัษ ์- เขื่อนเชี่ยวหลาน 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร 

และสมัภาระ 

07.15 น. “เหิรฟ้าสู่จังหวดัสุราษฎร์ธานี” โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3235 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 01.15 ช.ม. / รบัประทานอาหารบนเครื่องบิน) 

08.30 น. ถึงสนามบินจังหวดัสุราษฎร์ธานี จากน้ันน าท่านเดินทางไปชมเขื่อนเชี่ยวหลาน น าท่านแวะ

จากน้ัน เดินทางไปชม สะพานแขวนภูเขารูปหวัใจ หรือสะพานแขวนเขาเทพพิทกัษ ์ 

หน่ึงในไฮไลท์ท่องเท่ียวสุราษฎร์ธานีท่ีตอ้งมา ดว้ยเพราะมีลักษณะเป็นสะพานแขวนขึงสลิง

ขนาดใหญ่ ยาว 120 เมตร เพื่อความสะดวก ในการขนส่งขา้มคลองพระแสงของเกษตรกร ซึ่ง

ทัศนียภาพ ณ สะพานแห่งน้ีงดงามเป็นท่ีพูดถึงในนักท่องเท่ียวอย่างมาก เพราะสะพานแห่งน้ี

ถูกปกคลุมดว้ย เขาเทพพิทักษ์ ท่ีตั้งสูงตระหง่านอยู่เบื้ องหลังสะพาน มีรูปร่างคลา้ยรูปหัวใจ 

และเมื่อประกอบกับสายน ้า กับป่าเขียวขจีดว้ยแลว้น้ัน ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทัศนียภาพ 

และการเก็บภาพความประทบัใจอย่างหลากหลายรูปแบบอย่างแน่นอน จนถึงเวลาอนัควร 

จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายชื่อเขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา กุย้หลิน

เมืองไทย เป็นฉายาของ เขื่อนรชัชประภา หรือ เขื่อนเช่ียวหลาน ซึ่งมีความโดดเด่นเลื่องชื่อใน

เรื่องของบรรยากาศอนังดงามของทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี และโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งกับความงามของภูเขาหินปูนและสายน ้าของทะเลสาบท่ีสวยใส จนท าใหไ้ดร้ับฉายาว่าเป็น 

ก าหนดวันเดินทาง 
26 - 28 กุมภาพันธ ์2564 

5 - 7, 12 -14, 19 - 21, 26 - 28 มีนาคม 256 
2 - 4, 9 - 11, 13 - 15,16 - 18, 23 - 25 เมษายน 2564, 30 เมษยาน - 2 พฤษภาคม 2564 

ตารางเที่ยวบิน 

วันบิน เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา เวลาในการเดินทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ สุราษฎรธ์านี DMK - URT FD3235 07.15 – 08.30 01.15 ชม. 

วนัท่ีสาม ภูเก็ต กรุงเทพฯ HKT - DMK FD3014 22.25 – 23.50  01.25 ชม. 



 

กุย้หลินเมืองไทย เน่ืองจากมีหลายๆมุมท่ีมีบรรยากาศวิวทิวทัศน์คลา้ย เมืองกุย้หลินสถานท่ี

ท่องเท่ียวชื่อดงัของเมืองจีน 

จากน้ันน าท่านล่องเรือเดินทางสู่แพท่ีพกั แพภูผาวารี หรือเทียบเท่า 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

บ่าย  อสิระใหท้่านเลอืกท ากจิกรรม ณ ทีพ่กั อาทเิช่น เล่นน ้า พายเรอืคายคั อื่นฯ  

18.30 น. น าท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ค า่ น าท่านเขา้พกั ณ แพภูผาวาร ีหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

วันท่ีสอง เขื่อนเชี่ยวหลาน-จุดชมวิวเสม็ดนางชี-วัดฉลอง-แหลมพรหมเทพ 
 

เชา้ตรู่  น าท่านล่องเรือไปชมพระอาทิตยข์ึ้ น ณ จุดชมวิว 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.30 น. น าท่านล่องเรือกลบัขึ้ นฝ่ัง ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายรูปกบั เขาสามเกลอ ความงาม

สลบัซบัซอ้นของภูเขาเล็ก และผืนน ้างดงามเหมือน ฮาลองเบย ์ 

  จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัขึ้ นฝ่ัง จากน้ันน าท่านเดินทางสู่จงัหวดัพงังา 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เดนิทางสู่ จุดชมวิวเสมด็นางชี แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว ที่ทุกคนอยาก
มาสมัผสั อสิระใหท้่านเกบ็ภาพสวยๆของจุดชมววิ ซึง่เป็นอกีหนึ่งจุดทีเ่ป็นทีน่ิยมในภาคใต ้ซึง่
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หา้มพลาดในการไปเยอืนจงัหวดัพงังา และยงัเป็นจุดชมพระอาทติยข์ึน้
และตกทีส่วยงามทีสุ่ดในจงัหวดัพงังา จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่จงัหวดัภูเก็ต 

จากน้ันน าท่านชม วัดฉลองหรือ วัดไชยธาราราม เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองท่ีมีชื่อเสียงของภูเก็ต 

นมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง เรื่องราวความศักด์ิสิทธ์ิ

กิตติศัพท์ในการรักษาโรคบุณบารมีและเมตตาธรรมท่ีสูงส่งของหลวงพ่อท าใหม้ีผู้เลื่อมใส

ศรัทธาเป็นอันมากเล่ากันว่าในขณะท่ีท่านมีชีวิตอยู่น้ันถึงกับมีผูท่ี้รอปิดทองตามแขนและขา

ของท่านจนแลดูเหลืองอร่ามไปทัว่ราวกับปิดทองพระพุทธรูปและแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะ



 

มรณภาพเป็นเวลานับหน่ึงรอ้ยปีมาแลว้ก็ตามชื่อเสียงเกียรติคุณและบารมีของท่านก็อยู่ใน

ความทรงจ าของผูค้นสืบมา  

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตยต์ก ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของประเทศไทย  ซึ่งตั้งอยู่ส่วนใตสุ้ดของเกาะภูเก็ต โดยลักษณะของแหลมแห่งน้ี จะเป็นเนิน

ดินลดระดับยื่นลงไปในทะเล อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและพักผ่อนชมวิวตาม

อธัยาศยั 

18.00 น. น าท่านรบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ค า่ น าท่านเขา้พกั ณ  Holiday Inn Express Patong หรือเทียบเท่า 

  

 

   

 

วันท่ีสาม หาดป่าตอง-เกาะไมท่้อน-เกาะเฮ-ถนนคนเดินเมืองเก่าภูเก็ต 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่หาดป่าตอง อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพหาดป่าตองยามเชา้เป็นวิวหาดทรายสี

ขาวตดักบัน ้าทะเลไล่เฉดสีน ้าเงินฟ้างดงาม จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปกบัจุดชมวิว 3 อ่าว 

 จากน้ันน าท่านชมเมืองภูเก็ตและถ่ายรูปกบั Street Art ณ ซอยรมณีย ์

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง เพื่อเดินทางไปยงั " เกาะไมท่้อน " เกาะส่วนตวั ซึ่งไม่ไกล

จากเกาะภูเก็ตใชเ้วลาเดินทางประมาณ  30 นาที  

12.00 น. เรือออกจากท่าสู่เกาะไมท่้อน ขณะล่องเรือมี Welcome Drinks พรอ้มพนักงานบนเรือคอย

ตอ้นรบัและบริการ ทั้งยงัมีอาหารว่าง ผลไม ้และเครื่องด่ืมบริการตลอดทริป บนเรือมีอุปกรณ์

ส าหรับด าน ้าครบถว้นทั้ง แพยาง ชูชีพ และหน้ากากด าน ้าดูปะการังพรอ้มชิ้ นส่วน mouth 

piece ท่ีเปลี่ยนใหม่ใหส้ าหรบัทุกท่านเพื่อความสะอาด ปลอดภยั บริการอาหารกลางวันแบบ

บุฟเฟ่ตบ์นเรือ ระหว่างล่องเรือบริเวณเกาะไมท่้อน สนุกกับกิจกรรมด าน ้า ชมปะการัง 

เพลิดเพลินกบัฝูงปลาหลากสายพนัธ ์และแนวปะการงัหลากสีสัน บริเวณจุดด าน ้าของเกาะไม้

ท่อน หากโชคดี ท่านจะไดพ้บกบัฝูงปลาโลมาแหวกว่ายและกระโดดไปมาอย่างน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

จากน้ัน เดินทางต่อไปยัง " เกาะเฮ " เกาะท่ีมีแต่ความสนุกสนาน พบกับกิจกรรม Water 

Sport ต่างๆ บนเกาะเฮ ( ราคาน้ีไม่รวมกิจกรรม หากท่านตอ้งการ สามารถซื้ อเพิ่มไดค่้ะ )  



 

หลังจากเสร็จกิจกรรมแลว้ ทางเกาะมีบริการหอ้งน ้าส าหรับอาบน ้า เปลี่ยนเส้ือผ้าส าหรับ

ลูกคา้   

18.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่หลาดใหญ่ ถนนคนเดินในเมืองเก่าภูเก็ต อิสระ

ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อของตามอัธยาศัย ท่านจะไดพ้บบูธขายอาหารมากมายหลากหลายประเภท

และยงัมีการเล่นดนตรี การแสดง และอื่นๆ 

19.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 

22.25 น. “เหิรฟ้าสู่จงัหวดักรุงเทพฯ” โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3014 (ใชเ้วลาบิน

ประมาณ 01.25 ช.ม.) 
23.50 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มรบัสมัภาระ และกลบับา้นดว้ยรอยยิ้ ม 

 

 

 

 

  

 

 

*** โปรแกรมทัวรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงเวลาของ
สายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี ้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์อง 

ผู้เดินทางเป็นส าคัญ *** 

 

 

  

 

 



 

อัตราค่าบริการ  

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 19,900.- 

เด็ก อายุต  า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 19,900.- 

เด็ก อายุต  า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 17,900.- 

เด็ก อายุต  า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 15,000.- 

พกัเด่ียวเพิ่ม 5,500.- 

 

 

 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ าล่วงหนา้ 5,000 บาท/
ท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 15 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่
เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 



 

 ✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง รถตูว้ีไอพี 8 ท่ีนัง่ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่า

รกัษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้ นไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

  ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพักค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให้

ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว 

ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 

หากมีการยกเลกิการจองทวัรแ์ละจา่ยค่ามัดจ  า บริษัทฯ ขอเก็บค่าใชจ้า่ยตามความเป็นจริง  
หมายเหตุ : 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 6 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการ  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื ่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

▪ หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

▪ การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่า

ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงการเสนอราคาท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั

สายการบินและโรงแรมท่ีพกัอย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจมรการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรรีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก 

หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหว่างการเดินทาง 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 



 

 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมา

พบคณะทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีคณะ

ใหญ่เกิดความล่าชา้หรือเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมี

ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพักติดกันตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งท่ีพัก

แบบ 3 เตียงได ้

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


