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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

3-6 เมษายน 63 4,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 40 

11-14 เมษายน 63 4,999 1,500 40 

12-15 เมษายน 63 4,999 1,500 40 

1-4 พฤษภาคม 63 4,999 1,500 40 

   
วนัที ่1             กรงุเทพฯศนูยเ์ยาวชนไทยญีปุ่่ นดนิแดง 
 

 
19.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย หนา้ศนูยเ์ยาวชนกรงุเทพมหานคร (สนามกฬีาไทย-ญีปุ่่ น ดนิแดง ) 

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระอืน่ๆ   
20.00 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรถโคช้ปรับอากาศ VIP 2ชัน้ บรกิารอาหารว่างและ

เครือ่งดืม่บนรถ 

              
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

วนัที ่2            จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี- เขือ่นรชัชประภา (เชีย่วหลาน) – จงัหวดัภเูก็ต                                   
                        เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                     

 
เชา้ เดนิทางถงึจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีใหท้า่นท าภารกจิสว่นตวั พรอ้มแวะรบัประทานอาหาร 

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เขือ่นรชัชประภา  มชีือ่เรยีกดัง้เดมิว่า  
เขือ่นเชีย่วหลาน  ซึง่มคีวามโดดเดน่เลือ่งชือ่ในเรือ่งของบรรยากาศ
อันงดงามของทะเลสาบกวา้งใหญ่  ผนืป่าอันเขยีวขจี  และโดยเฉพาะ

อย่างยิง่กบัความงามของภเูขาหนิปูนและสายน ้าของทะเลสาบทีส่วยใส 
จนท าใหไ้ดร้ับฉายาว่าเป็น กุย้หลนิเมอืงไทย เนื่องจากมหีลายๆมุมที่
มบีรรยากาศววิทวิทศันค์ลา้ยเมอืงกุย้หลนิสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของ

เมอืงจนี  น าทา่นเทีย่วชมววิทวิทศันเ์หนอืเขือ่นถา่ยรปูตาม
อธัยาศยั 

10.00 น. ถงึท่าเรอื เทศบาลเขือ่นรัชชประภา (เขือ่นเชีย่วหลาน  ออกเดนิทาง
โดยเรอืหางยาว ระหว่างทาง น าทา่นชมความงดงามของววิ ทวิทศัน์  ธรรมชาตขิองผนืน ้าสเีขยีวมรกต
สลบัภเูขาหนิปูนในเขือ่นเชีย่วหลาน(กุย้หลนิเมอืงไทย) น าทา่นแวะถา่ยรูปภเูขาหนิปูนที่ โดดเดน่ส าคญั

ของเขือ่นคอืเขาสามเกลอ กุย้หลนิเมอืงไทย สญัลกัษณ์ของเขือ่นเชีย่วหลาน 
11.00 น. เดนิทางถงึแพภผูาวาร ี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (แบบเซ็ต) หลงัจากนัน้ อสิระใหท้า่นพักผ่อนหรอื ท ากจิกรรมไดต้าม
อัธยาศยั  เชน่  ลงเลน่น ้าเขือ่นเชีย่วหลาน  พายเรอืคายัค  หรอืน่ังพักผ่อนชลิๆ  ชมบรรยากาศของ
ธรรมชาตริอบตวั 

14.30 น. ออกเดนิทางกลบัดว้ยเรอืหางยาว  ระหว่าง แวะชม กุย้หลนินอ้ย  จากนัน้เดนิทางตอ่ถงึ ทา่เรอื
เทศบาลเขือ่นเชีย่วหลาน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัภเูก็ต   

เย็น รบัประทานอาหารค า่ หลงัทานอาหารน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  
ทีพ่กั: ECOLOFT HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 
 
 

  
 
 

 

วนัที ่3             เกาะพพีเีล - เกาะพพีดีอน - อา่วลงิ - เกาะไขนุ่ย้ -  เกาะไขน่อก – ตลาดนดั ถนนคนเดนิ 
                     เชา้,เทีย่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทาง ไปยังทา่เรอืโดยรถตูป้รับอากาศ  เดนิทางถงึ ทา่เรอื  มีบรกิาร  ชา กาแฟ  น ้าผลไม ้ และ 
ขนมปัง 

10.00 น. เดนิทางสู ่เกาะพพีเีล เกาะใหญ่อันดบัสองของหมู่เกาะ

พพี ีมคีวามสวยงามทางธรรมชาตมิาก จะไม่มผีูค้น
อาศยัอยู่เพราะเป็นพืน้ทีข่องอุธยานแห่งชาติ พืน้ทีส่ว่น
ใหญ่เป็นภเูขาหนิปูนทีม่หีนา้  ผาสงูชนัลอ้มเกอืบรอบ
เกาะ  มอี่าวมาหยาทีส่วยงามโดง่ดงัจนถงึกบัเคยมี
ภาพยนตฮ์อลลวีูดซึง่น าแสดงโดยนักแสดงรางวัลออ

สการ์  ลโีอนาโด  ดคิาปรโิอมาถา่ยท า  น าทา่นไป ชม
ทศันียภ์าพ ความสวยงามของ  ถ า้ไวกิง้  หรอื  ถ ้า
พญานาค  เป็นถ ้า กลางทะเลในภเูขาหนิปูน  เป็นถ ้า

โบราณ ภายในมภีาพเขยีนสมัยกอ่นประวัตศิาสตร์ ที่
หลากหลายสว่นใหญ่จะเป็นภาพเขยีนรูปเรอื  ท าใหเ้กดิ

การสนันษิฐานว่าอาจเป็นภาพเขยีนของนักเดนิเรอืทีเ่คยผ่านเขา้มาในบรเิวณนี้  น่ังเรอืชมบรเิวณรอบๆ
ของถ ้าไวกิง้  เนื่องจากถ ้าไวกิง้  ปัจจุบันมบี รษัิทเอกชนทีไ่ดร้ับสมัปทานรังนกไปแลว้  เรอืจะน า ชม
ภายนอกถ ้าเทา่นัน้ 

 จากนัน้เดนิทางสู ่เกาะพพีดีอน เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีส่ดุใน6เกาะของหมู่เกาะพพี ี เป็นเกาะใหญ่ศนูยก์ลาง  
มทีัง้ทีพ่ัก รา้นอาหาร และรา้นคา้มากมาย มักจะเป็นจุดพักทานอาหาร ภ าพววิทีคุ่น้ตาเป็นภาพของเกา ะ
ทีม่เีว ิง้อ่าวใหญ่  2 อ่าว  ซึง่ไดแ้กอ่่าวตน้ไทรและอ่าวโละดาลมัทีม่ทีีร่าบตรงกลางคัน่อยู่น่ันเอง  จุด



 

 

 

ทอ่งเทีย่วบนเกาะพพีดีอนนัน้ก็มมีากมาย นอกจาก 2 อ่าว
หลกัแลว้ยังมอี่าวยงกะเสม็ มกีจิกรรมน่าสนใจบนเกาะพพีี

ดอน  ไดแ้ก่  ด าผวิน ้าชมแนวปะการัง  และเหมาะส าหรับ
การท ากจิ กรรมทางน ้า  เชน่พายเรอืคายัก  เลน่เรอืกลว้ย  

ว่ายน ้าเลน่ หรอืจะนอนพักอาบแดดอยู่รมิชายหาด  เพราะ
อ่าวโละดาลมันัน้คอ่นขา้งเงยีบสงบกว่าบรเิวณอ่าวตน้ไทร 
หากใครชอบความสงบและความเป็นสว่นตวัตอ้งอ่าวโละ

ดาลมั  นอกจากนี้ยังมี จุดชมววิเกาะพพีดีอน  เป็นอกีหนึง่
จุดหา้มพลาดก็คอืการเดนิลดัเลาะขึน้เขาจากอ่าวตน้ไทร
ไปยังจุดชมววิเกาะพพีดีอน  เพือ่ชมความสวยงามของเกาะพพีดีอน  ทัง้น ้าทะเลสฟ้ีาครามตดักบัเกาะสี

เขยีวสวย อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั มรีา้นคา้ ววิสวยมากมายบนเกาะ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีเ่กาะพพีดีอน 

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่น ออกเดนิทางเยีย่มชม อา่วลงิ  monkey Beach สามารถ เลน่น ้า  ถา่ยภาพ  และ
พักผ่อนตามอัธยาศยั  (โปรดใชค้วามระมัดระวัง บางครัง้ลงิอาจกา้วรา้ว ) จากนัน้ เดนิทางตอ่สู ่เกาะไขนุ่ย้  
เพลดิเพลนิกบัการว่ายน ้าชมปลาและปะการัง  พักผ่อน และถา่ยรูปเก็บความประทบัใจ ตามอัธยาศยั  

เดนิทางตอ่ไปยังเกาะไขน่อก  สนุกกบักจิกรรมด าน ้าดปูลา  ชมปะการัง  ทา่นจะไดพ้บกบัเกาะทีม่หีาด
ทรายขาวละเอยีด น ้าทะเลสฟ้ีาใสและแนวปะการังทีส่มบูรณ์ พักผ่อน เก็บภาพประทบัใจตามอัธยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอื  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
เย็น อสิระอาหารเย็น ณ ตลาดนดัถนนคนเดนิ  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 
ทีพ่กั: ECOLOFT HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
วนัที ่4            ยา่นเมอืงเกา่ สตรทีอารต์ชโินโปรตกุสี – วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง) – พระพทุธม ิง่มงคลเอก

นาคครี ี- กรงุเทพฯ              

                      เชา้,เทีย่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้เดนิทางสู่ยา่นเมอืงเกา่ภเูก็ต  ตระเวนชมอาคารบา้นเรอืน  ตกึสวยๆ  แบบชโินโปรตกุสีที่  ยา่น

เมอืงเกา่  ใหท้า่น เดนิเลน่ถา่ยรูปอาคารบา้นเรอืนสวยๆ  การเดนิชมย่านเมอืงเกา่อันเป็นเสน่หท์าง

ประวัตศิาสตรข์องเมอืงภเูก็ต นอกจากนักทอ่งเทีย่วจะไดช้ืน่ชมสถาปัตยกรรมดัง้เดมิอันงดงามตระการตา
แลว้ยังไดส้มัผัสถงึวถิชีวีติของผูค้น และไดเ้รยีนรูเ้รือ่งราวทางประวัตศิาสตรข์องภเูก็ต  อกีทัง้ยังมโีอกาส
ไดล้ ิม้รสอาหารพืน้เมอืงซึง่เป็นเอกลกัษณ์ทีม่เีฉพาะถิน่อกีดว้ย จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูว่ดัไชยธารา

ราม (วดัฉลอง) เป็นวัดคูบ่า้นคูเ่มอืงทีม่ชี ือ่เสยีงของภเูก็ต   นมัสการหลวงพ่อแชม่  แห่งวัดฉลอง  เพือ่
เป็นสริมิงคลแตต่วัเอง  เรือ่งราวความศกัดิส์ทิธิก์ติตศิพัทใ์นการรักษาโรค บุญญาบารมแีละเมตตาธรรมที่

สงูสง่ของหลวงพ่อท าใหม้ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธาเป็นอันมาก เลา่กนัว่าในขณะทีท่า่นมชีวีติอยู่นัน้ถงึกบัมผีูท้ีร่อ
ปิดทองตามแขนและขาของทา่นจนแลดเูหลอืงอร่ามไปทัว่ราวกบัปิดทองพระพุทธรูปและแมว้่าหลวงพ่อ
แชม่จะมรณภาพเป็นเวลานับหนึง่รอ้ยปีมาแลว้ก็ตาม ชือ่เสยีงเกยีรตคิณุและบารมขีองทา่นก็อยู่ในความ

ทรงจ า ของผูค้นสบืมา  จากนัน้เดนิทางสู ่ พระพทุธม ิง่มงคลเอกนาคครี ี  หรอื  พระใหญ่  ภเูก็ต  
ประดษิฐานอยู่ทีเ่ขานาคเกดิ  เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัของจังหวัดภเูก็ต  ลกัษณะเดน่ของพระใหญ่  

ไดแ้ก ่พระพุทธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่เห็นไดร้อบเกาะภเูก็ต โดยมนัียส าคญัใน  การกอ่สรา้งเพื่ อเป็น
สญัลกัษณ์ของความสนัต ิความเป็นน ้าหนึง่ใจเดยีวและความหวัง  การกอ่สรา้งพระพุทธรูปมิง่มงคลเอก
นาคครีี  ส าเร็จไดด้ว้ยการร่วมมอืร่วมใจบรจิาคของประชาชนชาวไทยและชาวตา่งชาตทิีอ่าศยัอยู่ใน

ประเทศไทย น าทา่นกราบไหว ้เคารพสกัการะพระใหญ่บนเขานาคเกดิและชมทศันียภาพที่ สวยงามของ
เกาะภเูก็ตในมุมสงู 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

22.30น. เดนิทางถงึกรงุเทพโดยสวสัดภิาพ 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

อตัราคา่บรกิาร   ผูใ้หญ ่ทา่นละ  4,999   บาท  (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

   พกัเดีย่ว/เดนิทางทา่นเดยีว เพิม่ทา่นละ 1,500 บาท 
   ไมม่รีาคาเด็ก 

 

เง ือ่นไขการจอง 
 

รายการนี้มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท หมายเลขทีน่ั่งจะยนืยันไดเ้มือ่จา่ยคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืครบแลว้  

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื พรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชนผูเ้ดนิทาง 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

  คา่รถเดนิทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ามัน 

  คา่ทีพ่ัก 2 คนื (กรณีเศษเสรมิเตยีงพัก 3 ทา่น) 

  คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทย 

  คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทย 

  คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์       

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ) 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิอสิลาม 

 คา่ทปิไกด+์คนขบั 400 บาทตอ่ทา่น 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร  ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมัดจ าทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หมายเหต ุ

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง  ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอ กเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจาก

อุบัตเิหตตุา่ง ๆ 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

บรษัิทไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอืหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสาร

เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ 

ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมา ะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะคา่เงนิบาทแล ะคา่น ้ามันทีไ่ม่

คงที ่ การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื

ได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


