
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดินทาง : มีนาคม-ธนัวาคม 2563 

 

 



 

วนัท่ีหนึ่ง 

กรงุเทพฯ–สรุาษฎรธ์านี  

20.00 น. จดุนดัพบท่ี 1 : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

จดุนบัพบท่ี 2 : บ๊ิกซี พระราม 2 (ตรงขา้ม เซ็นทรลัพระราม 2)..... 

จดุนบัพบท่ี 3 : เทสโก ้โลตสั พระราม 2 ..... 

เจา้หนา้ที่บริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ย 

รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ที่นัง่ เดินทางส ู ่จ.สรุาษฎรธ์านี 
20.30 น. ออกเดินทางพรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ที่จะมาใหข้อ้มลูสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ และดแูลท่านตลอด

การเดินทาง บริการอาหารค ่าบนรถ พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

 

วนัท่ีสอง 

สรุาษฎรธ์านี-Hug Village-พิพิธภณัฑป์ลาหิน-อทุยานวดัเขาในหลวง-ตลาดศาลเจา้ 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ รา้นสธุารส (ม้ือท่ี 2) 

น าท่านเดินทางสู่ Hug Village แลนดม์ารค์ใหมข่องจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีสมัผสับรรยากาศที่เหมือน

ประเทศเนเธอแลนด ์ติดลมทะเล มีมมุถ่ายรปูมากมาย ซุม้ดอกไม ้แถมยังมีมมุใหอ้าหารสตัวอ์ีกดว้ย 

มีบริการอาหาร เครื่องดื่มเย็นๆ ชา กาแฟ และขนมที่อร่อย ตอ่จากนัน้พาท่านชม พิพิธภณัฑป์ลา

หิน ก่อตัง้จากความตัง้ใจของ ลงุกิตติ สินอดุม ในการน าหินมาสรา้งสรรคแ์กะสลกัเป็นปลาและสตัว์

ทะเลอีกหลากหลาย ก่อนจัดตัง้เป็น “พิพิธภณัฑป์ลาหิน” ขึน้มา เพื่อใหค้นทัว่ไปไดช้ม โดยมีการจดั

แสดงอย่างเรียบงา่ยแบบบา้นๆ ในอาคารโถงโล่ง มีการจดัแสดงปลาหินไวท้ัว่บริเวณ มีการจดัวาง

เป็นกลุ่มๆ เชน่ กลุ่มปลาน า้จืด ปลาทะเล สตัวน์ า้ทะเลอื่นๆ กลุ่มปลาเล็กปลานอ้ยตามปะการัง 

รวมถึงปลาที่ประดบัไวต้ามรั้วก าแพงของพิพิธภณัฑ ์เรียกว่าถา้รวมชนดิสายพนัธุป์ลาและสตัวท์ะเล

แลว้ ในอะควาเรียมปลาหินแห่งนีม้ีสายพนัธุแ์ละชนดิของปลามากกว่าในทอ้งทะเลอ่าวสรุาษฎรใ์น

ปัจจบุันเสียอีก ทัง้นีก็้เนือ่งจากว่าปลาหลายชนดิสญูพนัธุจ์ากอ่าวสรุาษฎรไ์ปแลว้ หรือบางชนดิก็

เหลือนอ้ยมาก อาทิ ปลาแกว้ ปลาโคบมนั ปลาจวดเทยีน ปลาฉนาก ฉลามดอก ฯลฯ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 3)  

★★พิเศษ...หอยนางรมสดตวัโตๆ ★★ 

บ่าย น าท่านเดินทางชม อทุยานวดัเขาในหลวง เป็นพทุธสถานที่ไดร้ับความนยิมทัง้ในหมูน่กัท่องเที่ยว

และชาวพื้นที่ ดว้ยความสวยงามที่เป็นเอกลกัษณไ์มซ่ า้ใครของสถาปัตยกรรม เชน่ ซุม้ประตพูทุธวดี 

9 ยอด ทีเ่มื่อพระอาทิตยข์ึน้และตก แสงสีทองเรืองรองรองนัน้จะลอดผา่นซุม้ประตโูคง้มนออกมา

อย่างสวยงามประนา่ทบัใจ หรือเจดียล์อยฟ้าที่บรรจพุระบรมสารีริกธาตทุี่ตัง้เดน่เป็นสงา่ก็ดสูวย

แปลกตานา่มองไมแ่พก้นั หลงัจากนัน้พาท่านเขา้ที่พกั โรงแรมมาลิน หรือเทียบเท่า 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 4) 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางเที่ยวชม ตลาดศาลเจา้ ตลาดสตรีทฟู๊ดที่ใหญ่ที่สดุของสรุาษฎรธ์าน ี

เป็นตลาดของกินตอนกลางคืนที่ขึน้ชื่อของเมืองสรุาษฎร ์เมื่อนกัท่องเที่ยวมีโอกาสมาเยือนจงัหวัดสุ

ราษฎรธ์านไีม่ควรพลาดมาที่จะมาหาของอร่อยๆ รับประทานที่นี่ นบัเป็นตลาดของกินที่มีความ

หลากหลายมากแห่งหนึง่ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านกลบัส ูท่ี่พกั คืนนีน้อนหลบัฝันดี ราตรีสวัสดิ์ 

 



 

วนัท่ีสาม 

จดุชมวิวสนัเขื่อนรชัประภา-เขื่อนเชียวหลาน-เขาสามเกลอ (ก ุย้หลินเมืองไทย)-ลอ่งแพไมไ้ผ่-ถ ้า

ปะการงั-เลน่น ้าพายเรือแคนนนู 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 5) 

07.30 น. น าท่านเดินทางสู่ จดุชมวิวสนัเขื่อนรชัประภา เป็นเขือ่นอเนกประสงคแ์ห่งที่สองของภาคใต ้เป็น

เขือ่นหินถมแกนดินเหนยีว มีความสงู 94 ม. มีความยาวสนัเขือ่น 761 ม. และมีเขือ่นปิดกัน้ชอ่งเขา

ขาดอีก 5 แห่ง มีความจ ุ5,638.8 ลา้นลกูบาศกเ์มตร มีพื้นที่อ่างเก็บน า้ 185 ตร.กม. สรา้งขึน้

เพื่อนปิดกัน้ล าน า้คลองแสง ที่บา้นเชี่ยวหลาน ต.เขาพงั อ.บา้นตาขนุ จ.สรุาษฎรธ์าน ีปัจจบุันเป็น

ส่วนหนึง่ของอทุยานแห่งชาติเขาสก 

10.00 น. น าท่านเดินทางลงเรือหางยาวเพื่อเดินทางเขา้สู่ แพภตูะวนั หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ แพ (ม้ือท่ี 6)  
บ่าย น าท่านมุง่หนา้สู่ ก ุย้หลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) จากนัน้น าท่านสมัผสักบัธรรมชาติถ า้ น า้ตก 

และการลอ่งแพไมไ้ผ่ ตลอดเสน้ทางของการเดินทางเทา้ทา่นจะไดส้ัมผสับรรยากาศที่อดุมสมบรูณ์

ไปดว้ยกอไผล่ าใหญ่ หลงัจากนัน้ท่านจะไดพ้บกบัถ ้าปะการงัที่เกิดจากการตกตะกอนของหินปูนที่

เขม้ขน้ผสมกบัความเขม้ขน้พิเศษของอากาศ ท าใหเ้กิดหินงอกหินยอ้ยรปูร่างประหลาดเหมือน

ปะการังและไดพ้บฟอสซิลสตัวท์ะเลเซลลเ์ดียว อายปุระมาณ 250-400 ลา้นปี  

17.00 น. น าท่านเดินทางกลบัแพ ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอัธยาศัย 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ แพ  (ม้ือท่ี 7)  หลังอาหารใหทุ้กท่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัท่ีสี่ 

วดัพระบรมธาตไุชยา-แวะซ้ือของฝาก-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ รีสอรท์ (ม้ือท่ี 8) 

09.00 น. น าท่านอ าลาเชี่ยวหลาน พรอ้มเดินทางกลบัสู่ฝัง่ 

10.00 น. หลงัจากนัน้พาท่านสกัการะ วดัพระบรมธาตไุชยา เป็นสถานที่บรรจพุระบรมสารีริกธาตขุอง

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ นบัเป็นปูชนยีสถานส าคัญคู่บา้นคู่เมือง ของจงัหวัดสรุาษฎรธ์าน ีและ

เป็นหนึง่ในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธ์ิที่เคารพบชูาของภาคใต ้ไดแ้ก่ เจดียพ์ระมหาธาต ุ

จงัหวัดนครศรีธรรมราช และพระพทุธไสยาสนถ์ า้คหูาภิมขุ จงัหวัดยะลา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 9)  
บ่าย  เดินทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ระหว่างทางแวะซ้ือของฝาก ของดี จ.สรุาษฎรธ์าน ีอิสระอาหารค ่า 

23.00 น. เดินทางกลบัถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พรอ้มความประทบัใจ 



 
 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเด่ียว 

13-16 มีนาคม 2563 8,000.- 2,900.- 

27-30 มีนาคม 2563 8,000.- 2,900.- 

03-06 เมษายน 2563 

(วันจกัรี) 
8,300.- 2,900.- 

11-14 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต ์และหยดุตอ่เนือ่ง) 
8,300.- 2,900.- 

01-04 พฤษภาคม 2563 

(วันแรงงาน และวันฉัตรมงคง) 
8,300.- 2,900.- 

22-25 พฤษภาคม 2563 8,000.- 2,900.- 

12-15 มิถนุายน 2563 8,000.- 2,900.- 

26-29 มิถนุายน 2563 8,000.- 2,900.- 

03-06 กรกฎาคม 2563 

(วันอาสาฬหบชูา และหยดุชดเชย) 
8,300.- 2,900.- 

25-28 กรกฎาคม 2563 8,000.- 2,900.- 

07-10 สิงหาคม 2563 8,000.- 2,900.- 

28-31 สิงหาคม 2563 8,000.- 2,900.- 

11-14 กนัยายน 2563 8,000.- 2,900.- 

25-28 กนัยายน 2563 8,000.- 2,900.- 

10-13 ตลุาคม 2563 

(วันคลา้ยวันสวรรคต ร.9) 
8,300.- 2,900.- 

22-25 ตลุาคม 2563 

(วันปิยมหาราช) 
8,300.- 2,900.- 

06-09 พฤศจิกายน 2563 8,000.- 2,900.- 

27-30 พฤศจิกายน 2563 8,000.- 2,900.- 

04-07 ธนัวาคม 2563 

(วันคลา้ยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 และวันชดเชย) 
8,300.- 2,900.- 

10-13 ธนัวาคม 2563 

(วันรัฐธรรมนญู) 
8,300.- 2,900.- 

30 ธนัวาคม 2563-02 มกราคม 2564 

(เทศกาลปีใหม)่ 
8,900.- 2,900.- 

 

 



 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 10 วนั 

 
 

อัตรานี้รวม 

✓ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ที่พกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

✓ ค่าอาหารที่ระบใุนรายการ จ านวน 9 ม้ือ 

✓ บริการน า้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

✓ มคัคเุทศก ์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ประกนัอบุัติเหตวุงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบั

เงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 
อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ ของชาวตา่งชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เชน่ ค่ามินบิารภ์ายในหอ้งพกั, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ขึ้นอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  
 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาท 

2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 10 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

 
 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 



 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทาง

ไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าทวัร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ ก่อนการเดินทาง หรือมี
การปรับ ราคาค่าน า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของท่านเป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่

สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีค่า อันเนือ่งมาจากความประมาทของ

ตวัผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือ

ว่าท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 
 

 


