
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CODE: IT05 เด็ดแนน่อน … สรุาษฎร ์ภเูก็ต 4D2N  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
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. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย หนา้ศนูยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกฬีาไทย-ญีปุ่่ น ดนิแดง) 

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระอืน่ๆ   
20.00 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่ จงัหวดัสุราษฎรธ์านโีดยรถโคช้ปรับอากาศVIP 2ชัน้ บรกิารอาหารว่างและ

เครือ่งดืม่บนรถ 

              
วนัที ่2            จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี- เขือ่นรชัชประภา (เชีย่วหลาน) – จงัหวดัภเูก็ต                                   
                        เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                     
 
เชา้ เดนิทางถงึจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีใหท้า่นท าภารกจิสว่นตัว พรอ้มแวะรบัประทานอาหาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน ัน้น าท่านเดนิทางสู ่เขือ่นรชัชประภา มชีือ่เรียกดัง้เดมิว่า 
เขือ่นเชีย่วหลาน ซึง่มคีวามโดดเดน่เลือ่งชือ่ในเรือ่งของบรรยากาศ
อนังดงามของทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผนืป่าอันเขยีวขจ ีและโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กบัความงามของภเูขาหนิปนูและสายน ้าของทะเลสาบทีส่วย
ใส จนท าใหไ้ดรั้บฉายาวา่เป็น กุย้หลนิเมอืงไทย เนือ่งจากมหีลายๆ
มมุทีม่บีรรยากาศววิทวิทัศน์คลา้ยเมอืงกุย้หลนิสถานทีท่่องเทีย่วชือ่
ดังของเมอืงจนี น าทา่นเทีย่วชมววิทวิทศันเ์หนอืเขือ่นถา่ยรปูตาม
อธัยาศยั 

10.00 น. ถงึท่าเรอืเทศบาลเขือ่นรัชชประภา(เขือ่นเชีย่วหลาน ออกเดนิทาง
โดยเรอืหางยาวระหว่างทางน าท่านชมความงดงามของววิ ทวิทัศน์ ธรรมชาตขิองผนืน ้าสเีขยีวมรกต
สลับภเูขาหนิปนูในเขือ่นเชีย่วหลาน(กุย้หลนิเมอืงไทย) น าท่านแวะถ่ายรูปภเูขาหนิปนูทีโ่ดดเด่นส าคัญ
ของเขือ่นคอืเขาสามเกลอ กุย้หลนิเมอืงไทย สญัลักษณ์ของเขือ่นเชีย่วหลาน 

11.00 น. เดนิทางถงึแพภผูาวาร ี
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (แบบเซ็ต) หลังจากนัน้อสิระใหท้่านพักผ่อนหรอืท ากจิกรรมไดต้าม

อัธยาศัย เชน่ ลงเล่นน ้าเขือ่นเชีย่วหลาน พายเรอืคายัค หรอืน่ังพักผ่อนชลิๆ ชมบรรยากาศของ
ธรรมชาตริอบตัว 

14.30 น. ออกเดนิทางกลับดว้ยเรือหางยาว ระหว่างแวะชมกุย้หลนินอ้ย จากนัน้เดนิทางต่อถงึท่าเรอื
เทศบาลเขือ่นเชีย่วหลาน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัภเูก็ต   

เย็น รบัประทานอาหารค า่ หลังทานอาหารน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  
ทีพ่กั: ECOLOFT HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
 
 
 

  
 
 
 

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

น าท่านเดนิทางไปยังท่าเรอืโดยรถตูป้รับอากาศ เดนิทางถงึท่าเรอื มบีรกิาร ชา กาแฟ น ้าผลไม ้และ 
ขนมปัง 

10.00 น. เดนิทางสู ่เกาะพพีเีล เกาะใหญอ่นัดับสองของหมูเ่กาะ
พีพี มีความสวยงามทางธรรมชาติมาก จะไม่มีผูค้น
อาศัยอยูเ่พราะเป็นพืน้ทีข่องอธุยานแห่งชาต ิพืน้ทีส่ว่น
ใหญ่เป็นภูเขาหนิปูนที่มหีนา้ ผาสูงชันลอ้มเกอืบรอบ
เกาะ มีอ่าวมาหยาที่สวยงามโด่งดังจนถึงกับเคยมี
ภาพยนต์ฮอลลีวูดซึง่น าแสดงโดยนักแสดงรางวัลออ
สการ์ ลีโอนาโด ดิคาปริโอมาถ่ายท า น าท่านไปชม
ทัศนีย์ภาพความสวยงามของ  ถ ้าไวกิ้ง  หรือ  ถ ้ า
พญานาค เป็นถ ้ากลางทะเลในภูเขาหินปูน เป็นถ ้า
โบราณ ภายในมีภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่
หลากหลายสว่นใหญ่จะเป็นภาพเขยีนรูปเรอื ท าใหเ้กดิ
การสนันษิฐานวา่อาจเป็นภาพเขยีนของนักเดนิเรอืทีเ่คย
ผ่านเขา้มาในบริเวณนี้ น่ังเรือชมบริเวณรอบๆของถ ้า
ไวกิง้ เนื่องจากถ ้าไวกิง้ ปัจจุบันมบีรษัิทเอกชนทีไ่ดรั้บ
สมัปทานรังนกไปแลว้ เรอืจะน าชมภายนอกถ ้าเทา่นัน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่เกาะพพีดีอน เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีส่ดุใน6เกาะของหมูเ่กาะพพี ีเป็นเกาะใหญ่ศูนยก์ลาง 
มทีัง้ทีพ่ัก รา้นอาหาร และรา้นคา้มากมาย มกัจะเป็นจดุพักทานอาหาร ภ าพววิทีคุ่น้ตาเป็นภาพของเกาะ
ที่มีเว ิง้อ่าวใหญ่ 2 อ่าว ซึง่ไดแ้ก่อ่าวตน้ไทรและอ่าวโละดาลัมที่มีที่ราบตรงกลางคั่นอยู่น่ันเอง จุด
ทอ่งเทีย่วบนเกาะพพีดีอนนัน้ก็มมีากมาย นอกจาก 2 อา่วหลักแลว้ยังมอีา่วยงกะเส็ม มกีจิกรรมน่าสนใจ
บนเกาะพพีดีอน ไดแ้ก ่ด าผวิน ้าชมแนวปะการัง และเหมาะส าหรับการท ากจิกรรมทางน ้า เชน่พายเรอืคา
ยัก เล่นเรอืกลว้ย ว่ายน ้าเล่น หรอืจะนอนพักอาบแดดอยู่รมิชายหาด เพราะอ่าวโละดาลัมนัน้ค่อนขา้ง
เงียบสงบกว่าบริเวณอ่าวตน้ไทร หากใครชอบความสงบและความเป็นส่วนตัวตอ้งอ่าวโละดาลัม 
นอกจากนีย้งัมจีดุชมววิเกาะพพีดีอน เป็นอกีหนึง่จดุหา้มพลาดก็คอืการเดนิลัดเลาะขึน้เขาจากอา่วตน้ไทร
ไปยังจุดชมววิเกาะพพีดีอน เพือ่ชมความสวยงามของเกาะพพีดีอน ทัง้น ้าทะเลสฟ้ีาครามตัดกับเกาะสี

เขยีวสวย อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั มรีา้นคา้ ววิสวยมากมายบนเกาะ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีเ่กาะพพีดีอน 
บา่ย สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางเยีย่มชมอา่วลงิ monkey Beach สามารถเล่นน ้า ถ่ายภาพ และ

พักผ่อนตามอัธยาศัย (โปรดใชค้วามระมัดระวัง บางครัง้ลงิอาจกา้วรา้ว) จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เกาะไขนุ่ย้ 
เพลดิเพลนิกับการว่ายน ้าชมปลาและปะการัง พักผ่อนและถ่ายรูปเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย 
เดนิทางต่อไปยังเกาะไขน่อก สนุกกับกจิกรรมด าน ้าดูปลา ชมปะการัง ท่านจะไดพ้บกับเกาะทีม่หีาด
ทรายขาวละเอยีด น ้าทะเลสฟ้ีาใสและแนวปะการังทีส่มบรูณ์ พักผอ่น เก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่า่เรอื  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เย็น อสิระอาหารเย็น ณ ตลาดนดัถนนคนเดนิ  
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: ECOLOFT HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
วนัที ่4            ยา่นเมอืงเกา่ สตรทีอารต์ชโินโปรตกุสี – วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง) – พระพทุธมิง่มงคลเอก

นาคครี ี- กรงุเทพฯ              
                      เชา้,เทีย่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้เดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่ภูเก็ต ตระเวนชมอาคารบา้นเรอืน ตกึสวยๆ แบบชโินโปรตกุสีที ่ยา่น

เมอืงเก่า ใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบา้นเรือนสวยๆ การเดนิชมย่านเมืองเก่าอันเป็นเสน่ห์ทาง
ประวัตศิาสตรข์องเมอืงภเูก็ต นอกจากนักทอ่งเทีย่วจะไดช้ืน่ชมสถาปัตยกรรมดัง้เดมิอนังดงามตระการตา
แลว้ยงัไดส้มัผัสถงึวถิชีวีติของผูค้น และไดเ้รยีนรูเ้รือ่งราวทางประวัตศิาสตรข์องภเูก็ต อกีทัง้ยังมโีอกาส
ไดล้ิม้รสอาหารพืน้เมอืงซึง่เป็นเอกลกัษณ์ทีม่เีฉพาะถิน่อกีดว้ย จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูว่ดัไชยธารา
ราม (วดัฉลอง) เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงของภูเก็ต  นมัสการหลวงพ่อแชม่ แห่งวัดฉลอง เพือ่
เป็นสริมิงคลแตต่ัวเอง  เรือ่งราวความศักดิส์ทิธิก์ติตศิัพทใ์นการรักษาโรค บญุญาบารมแีละเมตตาธรรมที่
สงูสง่ของหลวงพอ่ท าใหม้ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธาเป็นอนัมาก เลา่กนัวา่ในขณะทีท่า่นมชีวีติอยูนั่น้ถงึกบัมผีูท้ีร่อ
ปิดทองตามแขนและขาของทา่นจนแลดเูหลอืงอรา่มไปทั่วราวกับปิดทองพระพุทธรูปและแมว้่าหลวงพ่อ
แชม่จะมรณภาพเป็นเวลานับหนึง่รอ้ยปีมาแลว้ก็ตาม ชือ่เสยีงเกยีรตคิุณและบารมขีองท่านก็อยูใ่นความ
ทรงจ าของผูค้นสืบมา จากนัน้เดนิทางสู่ พระพุทธมิง่มงคลเอกนาคครีี หรอื พระใหญ่ ภูเก็ต 
ประดษิฐานอยู่ทีเ่ขานาคเกดิ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าคัญของจังหวัดภูเก็ต ลักษณะเด่นของพระใหญ่ 
ไดแ้ก ่พระพทุธรปูปางมารวชิยัขนาดใหญ่เห็นไดร้อบเกาะภเูก็ต โดยมนัียส าคัญใน การกอ่สรา้งเพือ่เป็น
สัญลักษณ์ของความสันต ิความเป็นน ้าหนึง่ใจเดยีวและความหวัง การกอ่สรา้งพระพุทธรูปมิง่มงคลเอก
นาคคีรี ส าเร็จไดด้ว้ยการร่วมมอืร่วมใจบรจิาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาตทิี่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย น าทา่นกราบไหว ้เคารพสักการะพระใหญ่บนเขานาคเกดิและชมทัศนียภาพที่สวยงามของ
เกาะภเูก็ตในมมุสงู 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
22.30น. เดนิทางถงึกรงุเทพโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราคา่บรกิาร   ผูใ้หญ ่ทา่นละ  4,999   บาท  (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
   พกัเดีย่ว/เดนิทางทา่นเดยีว เพิม่ทา่นละ 1,500 บาท 
   ไมม่รีาคาเด็ก 
 

เง ือ่นไขการจอง 
 

รายการนีม้ัดจ าทา่นละ 1,500 บาท หมายเลขทีน่ั่งจะยนืยันไดเ้มือ่จา่ยคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืครบแลว้  

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื พรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชนผูเ้ดนิทาง 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

  คา่รถเดนิทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ามนั 

  คา่ทีพ่ัก 2 คนื (กรณีเศษเสรมิเตยีงพัก 3 ทา่น) 

  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทย 

  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทย 

  คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์       

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีขอใบเสร็จ) 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิอสิลาม 

 คา่ทปิไกด+์คนขบั 400 บาทตอ่ทา่น 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวงสทิธิ ์ในการยดึมดัจ าทา่นละ 2,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็มดัจ าทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ 

ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง  ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ 

หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจาก

อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

บรษัิทไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอืหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ 

ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่

คงที ่ การปรับราคาค่าโดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื

ได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


