
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งพกัแพภูตะวนั Phutawan Rafthouse เชีย่วหลาน 1คนื (บา้นไมเ้รอืนกระจก พัก2ทา่น) 

   -กรณีตอ้งการพักบา้นแคปซลูเพิม่ทา่นละ 300 บาท 

บรกิารอาหาร 3มือ้ (เชา้,เทีย่ง,เย็น) 

เรอืรบั -งสงอากเสาเรอืงูส แพเีพ่กั  

รถตูป้รบัอากาศรบังสง ไป-กลบั งูสเข ือ่นเชีย่วหลาน 

กอิกรรมลสองแพไมสไผส 

ทีน่ั่งบนรถตูบ้รษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรเองตามการจองและช าระเงนิเทา่นัน้  ราคานีอ้อกเดนิทางขัน้ต ่า 8ทา่น/กรุ๊ป

 

21.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ป๊ัมน ้ามันShell แม็คโคร แจง้วัฒนะ ออกเดนิทางสูเ่ขือ่นเชีย่วหลาน จังหวัดสรุาษฎร์ธานี อสิระพักผ่อนบน
รถ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

  

 
 

เชา้ ถงึจังหวัดชุมพรแวะจุดพักรถใหท้่านท าธุระส่วนตัว
อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั 

09.30น. เตรียมสัมภาระลงเรือที่ออฟฟิตแพภูตะวนั 

เดนิทางโดยเรอืหางยาวเขา้เชค็อนิแพภตูะวนั 

10.30น. เดนิทางถงึแพภตูะวนั พักผอ่นตามอธัยาศยั 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 
บสาย น่ังเรือสูกุ่ย้หลนิเมอืงไเย (เขางามเกลอ) ตืน่

ตากับขุนเขากลางสายน ้า เป็นลักษณะเขาหนิปนู 3 

ลูก ตัง้เรียงกัน นับเป็นสัญลักษณ์แห่งเขื่อนเชีย่ว
หลาน น าท่านเขา้สัมผัสกับธรรมชาตถิ ้าน ้าและ

ภูเขากับการลสองแพไมไ้ผส ตลอดเสน้ทางของการ

เดนิทางเทา้เขา้ไปจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศทีอุ่ดม

ไปดว้ยกอไผ่ ตน้ไมสุ้งใหญ่นานาชนิด ชมถ ้า
ปะการงั ทีเ่กดิจาการตกตะกอนของน ้าหนิปูนที่

เขม้ขน้ผสมกับความพเิศษอากาศท าใหเ้กดิหนิยอ้ย
รูปประหลาดเหมอืนปะการัง และไดพ้บฟอสซลิสตัว์

ทะเลเซลล์เดียว อายุประมาณ250-400ลา้นปีใน

หนิปนู ถา่ยรูปชมบรรยากาศตามอธัยาศัย 
17.00น. กลบัสูแ่พทีพั่ก พักผอ่นตามอธัยาศยั 

18.30น. บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2) ทีพั่ก:แพภตูะวนั พักบา้นไมเ้รอืนกระจก หอ้งละ 2 ทา่น กรณีตอ้งการพักบา้นแคปซลูเพิม่ทา่นละ 300 บาท 

/หอ้งพักเป็นหอ้งพัดลมทกุหอ้ง /หอ้งน ้ารวมแยกอยูบ่นฝ่ัง (ไมม่หีอ้งน ้าในตวั)/เครือ่งป่ันไฟเริม่ใหบ้รกิาร 18.00 - 06.00 น. 
 
 
 

06.00น. น าทา่นน่ังเรอืชมหมอกยามเชา้ 

07.30น. รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่3) น าทา่นน ัง่เรอืกลบังูสฝั่ง จากนัน้ออกเดนิทางกลับ แวะรา้นของฝากระหวา่งทาง เดนิทาง

กลบัถงึจดุหมายปลายทางโดยสวัสดภิาพ  
 

วนัเดนิเาง ราคาผูใ้หญส ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมสเงรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิเางคน
เดยีว เพิม่ 

เีน่ ัง่/กรุป๊ 

25-27 กมุภาพนัธ ์65 3,999  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

2,300 9 

4-6 มนีาคม 65 3,999 2,300 9 

11-13 มนีาคม 65 3,999 2,300 9 

18-20 มนีาคม 65 3,999 2,300 9 

25-27 มนีาคม 65 3,999 2,300 9 

วนัที ่1       ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ-ออกเดนิทางสูเ่ข ือ่นเชีย่วหลาน จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

วนัที ่2     ทา่เรอื-แพทีพ่กั-กุย้หลนิเมอืงไทย(เขาสามเกลอ)-ลอ่งแพไมไ้ผ ่ชมถ า้ปะการงั-อสิระเลน่น า้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัที ่3          น ัง่เรอืกลบัฝั่ง-รา้นของฝาก-เดนิทางกลบั 

 



 
หมายเหตงุ าคญั: นกัเสองเเีย่วตอ้งแงดงเอกงาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดังตอ่ไปนี้ ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ ว ีหรอืแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม จอหน์สนั แอนด์

จอหน์สนั อยา่งนอ้ย1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วนั) หรอืวคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม  

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืRT PCR จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

มาตรการการเดนิทางเขา้จังหวัดอาจมกีารอพัเดตเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจังหวัดนัน้ๆ 

เอกงารเีป่ระกอบการเดนิเาง 

- บตัรประจ าตัวประชาชน ** กรุณาสง่ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า **  
- เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 สามารถแสดงจากแอปพลเิคชนั ”หมอพรอ้ม” ไดแ้ละ ใบรับรองผลการตรวจโค

วดิ-19 (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 •คา่ทีพั่ก 1คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

แพภตูะวนั 

• หอ้งพักเป็นหอ้งพัดลมทกุหอ้ง 

• หอ้งน ้ารวมแยกอยูบ่นฝ่ัง (ไมม่หีอ้งน ้าในตวั) 

• เครือ่งป่ันไฟเริม่ใหบ้รกิาร 18.00 - 06.00 น. 

 - กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรือฟกูทีน่อน

เสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ  

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •ค่าประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มสรวม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 •คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

•คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์ 

•แพ็คเกจราคานีไ้มไ่ดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ (VAT 7%) 

เง ือ่นไขการออง 

มัดจ าทา่นละ 2,000 บาท และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ 

หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 (กรณีลกูคา้มัดจ าเงนิมาแลว้ทางแพจะไมค่นืเงนิมัดจ าใหใ้นทกุกรณี) 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 



 
หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 8 ทา่นตอ่รถตู ้

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 •ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 •เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 


