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วันแรก กรุงเทพฯ – จ.สุราษฎร์ธานี – เข่ือนรัชชประภา (เข่ือนเช่ียวหลาน) – เขาสามเกลอ – แพลากูน่าเช่ียวหลาน 
05.30  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์  โดยทีมงานฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง (กรุณาน าบตัรประชาชนไปแสดงดว้ย) 
07.30 ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี WE 251  
08.55 ถึง สนามบิน จ.สุราษฎร์ธานี  เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตูป้รับอากาศ  จากนั้นน าคณะมุ่งสู่ เข่ือนรัชชประภา หรือ เข่ือน

เช่ียวหลาน  
11.30 จากนั้น น าท่านสู่ ท่าเรือเข่ือนรัชชประภา พาน่ังเรือหางยาวล่องเรือชมวิวในอ่างเก็บน ้าเหนือเขื่อนรัชชประภา  ชมวิว

ทิวทศัน์ท่ีสวยงดงามของ เขาหินปูน ท่ีสลบัซบัซอ้นกลางล าน ้ าเป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจเป็นอยา่งมาก ท่ีรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา
หินปูน น าท่านชม เขาสามเกลอ และถ่ายรูปคู่ ท่ีไดช่ื้อวา่เป็น กุย้หลินเมืองไทย   

 
13.00 บริการอาหารกลางวัน (1) ณ แพลากูน่าเช่ียวหลาน 

14.30 อิสระใหท้่านไดท้ ากิจกรรมและพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ แพ ลากูน่าเช่ียวหลาน 

 
19.00 บริการอาหารค ่า (2) ในบรรยากาศท่ีสุดโรแมนติก  
 พกัท่ี แพลากูน่าเช่ียวหลาน ห้องละ 2 ท่าน / ห้อง   

เกาะสมุย สวยเสมอ....เช่ียวหลาน – สมุย 

เดินทางวนัที่ 14 – 17 มิถุนายน 2564 
โดยสายการบินไทยสมายล์ และ สายการบินนกแอร์ 

Code: 

EZDSA_204 
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วันท่ี 2 แพลากูน่า – ล่องเรือดูนก – สันเข่ือนรัชชประภา – ท่าเรือเฟอร่ีดอนสัก – เกาะสมุย  
เชา้ อรุณสวสัด์ิยามเชา้ บริการเคร่ืองด่ืมร้อน ท่ามกลางบรรยากาศสายหมอก ท่ีลอยพาดผา่นภูเขาเบ้ืองหนา้   
07.00 ล่องเรือดูนก-ชมหมอก และเก็บภาพบรรยากาศยามเชา้ 
08.00 บริการอาหารเช้า (3) ณ  หอ้งอาหารของแพ 
09.30 น าท่าน Check-out ออกเดินทางกลบัโดยเรือทอ้งถ่ินระหวา่งทางแวะชมความงามของเขารูปหวัใจ 
10.30 เดินทางถึงท่าเทียบเรือเปล่ียนเป็นรถตู ้แวะชมวิวสันเข่ือนและเก็บภาพงามๆ ถ่ายรูปเป็นทีระลึกของเขื่อนเช่ียวหลาน 

 
11.00 บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารตรงสันเขื่อน ครัวกุ้ยหลิน&เข่ือนรัชชประภา 
บ่าย น าทุกท่านเดินทางไปยงั บ้านน ้าราด ป่าตน้น ้า บา้นน ้าราดเป็นแหล่งท่องเท่ียว Unseen แห่งใหม่ของสุราษฏร์ คลองน ้าท่ีใส

จนท่านสามารถมองเห็นหินทรายท่ีอยูใ่ตผ้ืนน ้าไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร่ี อ.ดอนสัก เพื่อขึ้นเรือเฟอร่ี มุ่งหนา้สู่เกาะสมุย  
 น าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีขา้มไปสู่ ท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย เรือจะแล่นผา่นเกาะต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยกนัเป็นทศันียภาพท่ี

งดงาม น าท่านขึ้นรถตู ้เดินทางสู่ร้านอาหาร 
เยน็ อิสระรับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 พกัท่ีIBIS SAMUI  
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วันท่ี 3 เกาะสมุย – ด าน ้า เกาะมัดสุมและเกาะแตน – เกาะสมุย 
เชา้ บริการอาหารเช้า (5) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   
09.00 เดินทางสู่ท่าเรือท่ีทอ้งกรูด มีของวา่งและน ้าด่ืม ไวบ้ริการท่านท่ีท่าเรือ  
10.00 ออกเดินทางไปเกาะมัดสุม  ถึงเกาะมดัสุม โดยเกาะน้ียงัไม่ค่อยรู้จกักนัมาก แต่วา่ เกาะน้ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติมากนัเยอะ 

เพราะวา่ท่ีน่ี หาดขาว น ้าใส และท่ีส าคญัคือ หมู  เกาะน้ีจึงเสมือนเป็นบาฮามาสเมืองไทย ท่ีไปแลว้ไดถ่้ายรูปคู่กับหมูริมทะเล
นัน่เอง หรือจะเดินเล่นชายหาด ใหอ้าหารถ่ายรูปกบันอ้งหมู หรือพกัผอ่นเกา้อ้ีชายหาด(ฟรี) พายเรือคายคั (ฟรี) หรือจะเดิน
เท่ียวขึ้นจุดชมวิว  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (6) บนเกาะ 
13.00 ออกเดินทางไปเกาะแตน พลิดเพลินกบักิจกรรมด าน ้าดูปะการัง 
14.30 เรือออกเดินทางจากจุดด าน ้า กลบัท่าเรือท้องกรูด  เดินทางกลบัสู่โรงแรม อิสระท่านตามอธัยาศยั  
18.00 อิสระรับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 พกัท่ี IBIS SAMUI  

 
 

วันท่ี 4  เกาะสมุย – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารเช้า (7) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   
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 09.00 เก็บสัมภาระ อ าลารีสอร์ท ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร่ี อ.ดอนสัก  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหารตาปีซีฟู๊ด 
13.00 น าท่านเท่ียวชม คลองร้อยสาย เป็นช่ือเรียกของล าน ้าเลก็ๆ ท่ีแตกแขนงมาจากแม่น ้าตาปีซ่ึงมีคลองเล็กคลองนอ้ยนบัร้อย

คลอง คลองร้อยสายประกอบไปดว้ยพื้นท่ี 6 ต าบลของอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ บางใบไม ้บางชนะ คลองฉนาก บาง
ไทร คลองนอ้ย และบางโพธ์ิ ชุมชนเหล่าน้ีเป็นชุมชนชนบทท่ีแฝงอยูใ่นอ าเภอเมืองท่ีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ประมงและท าสวน 

  
 
 
 
 
 

15.00 น าท่านสักการะ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นวดัท่ีมีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมานานนบัแต่
โบราณกาล เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
นอกจากน้ียงัเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ียงัรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ของช่างศิลปกรรมสมยัศรีวิชยัได้
อยา่งสมบูรณ์ 

  
 
 
 
 
 

15.30 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี   
18.05  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์   เท่ียวบินท่ี DD 585 
19.15 ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

*************************************** 
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อตัราค่าบริการ ราคา  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 19,000.- 
เด็กอาย ุ3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 15,200.- 

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

                                - ขึ้นอยูก่บันโยบายของสถานท่ีเท่ียว หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าตัว๋เคร่ืองบิน พร้อมน ้าหนักกระเป๋า 15 กก. 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม  
 ค่าอาหาร (8 ม้ือ)  
 ค่าเขา้ชม 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ
 เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่าน
 ละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม - ค่าซกัรีดค่า - โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :  
       1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท 

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 

ส่ิงท่ีควรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพส าหรับเขา้วดั, รองเทา้ท่ีสวม
ใส่สบาย 

 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
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 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3. กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณี
ใดๆ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน  8  ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนั
เดินทาง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
และอตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดั
หยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่
สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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