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วันแรก

กรุงเทพฯ • สุราษฎร์ธานี

 (-/-/-)

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั้ มบางจาก สาขาพรานนก หน้าร้านยาคุณแม่ เจ้ าหน้ าที่ของทางบริษัทพร้ อม
ให้ บริการและอานวยความสะดวกต่อทุกท่าน โดยมีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการ
แจกหน้ ากากอนามัยชนิดผ้ าและเจลแอลกอฮอล์ให้ กบั ทุกท่าน
18.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรถบัส V.I.P ปรับอากาศ
( อิสระให้ทุกท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย )
(กรณีหากท่านมาไม่ตรงเวลานัดหมาย ท่านอาจจะตกทริป และจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้ น)
17.00 น.

วันที่สอง

06.00น.
จากนั้น

จากนั้น

สุราษฎร์ธานี • ถ่ายรูปเขื่อนรัชชประภา • สะพานแขวนเขาเทพพิทกั ษ์ ภูเขารูปหัวใจ • อุทยาน
ธรรมเขานาในหลวง(เจดียล์ อยฟ้ า) • สะพานไม้อ่าวเตล็ด • แกรนด์แคนยอนขนอม • ที่พกั เมือง
สุราษฎร์
 (Set Box /กลางวัน/ เย็น)
เดินทางถึง สุราษฎร์ธานี แวะจุดพักรถทาธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย
บริการอาหารเช้า ( มื้ อที่1 Set Box)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ เขื่อนรัชชประภา มีช่อื เรียก
ดั้งเดิมว่ า เขื่อ นเชี่ย วหลาน ซึ่งมีความโดดเด่ น
เลื่อ งชื่อ ในเรื่ อ งของบรรยากาศอัน สวยงามของ
ทะเลสาบกว้ างใหญ่ ผื น ป่ าอั น เขี ย วขจี และ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งกับความงามของภูเขาหิ น ปู น
และสายนา้ ของทะเลสาบที่สวยใส จนทาให้ ได้ รับ
ฉายาว่าเป็ น กุ้ยหลินเมืองไทย เนื่องจากมีหลายๆ
มุมที่มีบรรยากาศวิวทิวทัศน์คล้ ายเมืองกุ้ยหลิน
นาทุกท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนเขาเทพพิทกั ษ์ เป็ นอีกจุดเช็คอินที่แนะนาให้ มา บริเวณสะพานแขวนเขา
พัง นักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ได้ ท้งั ตอนเช้ ากับตอนเย็น แต่หากเป็ นช่วงที่ทางเขื่อนฯ ทาการปล่อย
นา้ ลงมา จะยิ่งทาให้ ความงดงามเพิ่มมากขึ้น และหากว่านา้ ในคลองแห้ ง ก็สามารถลงไปเดินบนก้ อนหินงาม
หรือเล่นนา้ ได้ ด้วย และเมื่อข้ ามสะพานไปก็จะเป็ นสวนผลไม้ ท่ที างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้ านเขาเทพพิทกั ษ์
หลังจากนั้น อุทยานธรรมเขานาในหลวง (เจดียล์ อยฟ้ า) หนึ่งในสถานที่ท่ไี ด้ รับความนิยมทั้งจากคนพื้นที่
และคนต่ า งจั งหวัด ที่เมื่อ เดิน ทางมาเที่ยวจังหวัดสุร าษฎร์ ธานี จะต้ องเดิน ทางมากราบไหว้ สักการบูชา

BT-TH11_BUS

เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็ นที่ต้ังของเจดีย์ลอยฟ้ า พระพุทธศิลาวดี ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สถานที่แห่งนี้
จึงเปรียบเสมือนเป็ นศูนย์รวมแห่งความเชื่อและความศรัทธาของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

กลางวัน
บ่าย

หลังจากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ( มื้ อที่2 )
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ อ าเภอ ขนอม จั ง หวัด
นครศรี ธ รรมราช น าท่ า นสู่ สะพานไม้อ่ า ว
เตล็ด เป็ นสะพานไม้ ท่ีสร้ างยื่นลงทะเลเพื่อ ที่
ท่าเรือขึ้นลงของชาวประมงและสาหรับลงเรือ
ไปชมปลาโลมา สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าว
ได้ อย่างสวยงาม กลายเป็ นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยว
น่ า สนใจที่มีนั ก ท่อ งเที่ยวนิ ยมมาถ่ า ยภาพกับ
สะพานนี้อยู่บ่อยๆ
นาทุกท่านถ่ายรูปสุดชิคที่ใครๆก็ไม่พลาดเช็คอินที่น่ี ขนอมแกรนด์แคนยอน พื่นที่โดยรอบมีลักษณะเป็ น
ลานหินและดินสีขาว มีแท่งหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่ังตระหงานขึ้นมาโดดเด่นกลาง
แอ่งนา้ สีเขียว กลายเป็ นภาพที่แปลกตา ทาให้ ผ้ ทู ่ผี ่านไปมาในเส้ นทางนี้นิยมแวะมาถ่ายภาพพอรตเทรตเท่ๆ
เพราะมีจุดถ่ายภาพน่าสนใจหลายมุม
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เย็น
วันที่สาม

เช้า
นาท่าน

นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองนครศรีธรรมราช
บริการอาหารเย็น ( มื้ อที่3 )
นาท่านเข้าพักที่ THE PEAK BOUTIQUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมืองนครศรีธรรมราช • วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) • วัดเจดียไ์ อ้ไข่ • ไข่เค็มไชยา • แหล่งซื้ อ
ของฝากศาลพ่อตาหินช้าง • กรุงเทพฯ
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) เป็ นวัดร้ าง
เก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ ช่ ือ “วัดยางใหญ่ ”
แต่ช่อื “วัดคงคาล้ อม” ในอดีตชาวบ้ านทาไร่ยางขุด
เจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน
เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้ วยความโด่ง
ดังของพรานบุญ ก็ได้ มีการบูรณะวัดอีกจนเป็ นวัด
ที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน
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จากนั้น นาท่านเข้าสู่ วัดเจดียไ์ อ้ไข่ ( ตาไข่ ) เป็ น
เรื่องราวเสียงที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้
สมหวั ง ทุ ก อย่ า ง รู ป ไม้ แ กะสลั ก ของเด็ก ชายอายุ
ประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่
เชื่ อ กั น ว่ า เป็ นวิ ญ ญาณศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ท่ีส ถิ ต ย์ อ ยู่ ณ วั ด
แห่ ง นี้ เป็ นที่เ คารพสัก การะของชาวบ้ า นตั้ ง แต่ ใ น
ละแวกใกล้ วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จาก
ศรัทธาที่เชื่อกันว่ า “ขอได้ ไหว้ รับ ” โดยเฉพาะโชค
ลาภ และการค้ า ขาย ให้ท่ านกราบขอพร ขอโชค
ลาภ บนบานศาลกล่าว จากรู ปไม้สลักไอ้ไข่ ตาม
อัธยาศัย

กลางวัน
บ่าย
00.00 น.

 อิสระอาหารกลางวัน
หลังจากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางกลับให้ ท่านได้ แวะซื้ อของฝาก ไข่เค็ม อ.ไชยา
และแหล่งซื้ อของฝากศาลพ่อหินช้าง
เดินทางถึง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
.............................................................................................
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

รถ

จานวน

23 ต.ค. 63

25 ต.ค. 63

บัส VIP

30+1

30 ต.ค. 63

01 พ.ย. 63

บัส VIP

30+1

06 พ.ย.63

08 พ.ย.63

บัส VIP

30+1

13 พ.ย.63

15 พ.ย.63

บัส VIP

30+1

20 พ.ย.63

22 พ.ย.63

บัส VIP

30+1

27 พ.ย.63

29 พ.ย.63

บัส VIP

30+1

04 ธ.ค.63

06 พ.ย.63

บัส VIP

30+1

10 ธ.ค.63

12 ธ.ค.63

บัส VIP

30+1

18 ธ.ค.63

20 ธ.ค.63

บัส VIP

30+1

25 ธ.ค.63

27 ธ.ค.63

บัส VIP

30+1

เวลาเดินทาง
17.00น.-06.00น.
14.00น.-00.00น.
17.00น.-06.00น.
14.00น.-00.00น.
17.00น.-06.00น.
14.00น.-00.00น.
17.00น.-06.00น.
14.00น.-00.00น.
17.00น.-06.00น.
14.00น.-00.00น.
17.00น.-06.00น.
14.00น.-00.00น.
17.00น.-06.00น.
14.00น.-00.00น.
17.00น.-06.00น.
14.00น.-00.00น.
17.00น.-06.00น.
14.00น.-00.00น.
17.00น.-06.00น.
14.00น.-00.00น.

ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก

พักเดี่ยว

2,999

900

2,999

900

2,999

900

2,999

900

2,999

900

2,999

900

2,999

900

2,999

900

2,999

900

2,999

900
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อัตราค่าบริการรวม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่อนทาการจองหากท่ านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
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• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจารถบัสปรับ
อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าอาหาร ,
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ า มัด จ าตั๋วเครื่ องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่ สามารถหาผู้โดยสายมาสารองแทนที่ได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีการ
สารองที่นั่งแทนได้ ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ เต็มจานวน
• ในกรณีชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (25 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
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รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

➢ ข้ อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะ โควิด 19
1).ต้องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2).ต้องล้างมือบ่ อยๆ และหลีกเลีย่ งในพื้นที่แออัด
3).ต้องปฎิบัติตามกฎ และคาแนะนาของแต่ละพื่นที่ท่องเที่ยว

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่าน
เอง***

