Tour Code : TMURTBS-A1

หลงเสนห..แดนใต

สุราษฎรธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 4วัน2คืน

บานตาขุน-เขื่อนเชี่ยวหลาน(รัชประภา)-ลองเรือชมวิวทัวทัศนเขาหินปูน-เขาสามเกลอ
พักผอนเลนน้ําหนาแพที่พัก-ถ้ําปะการัง-พายเรือคายัค-พระธาตุไชยา
เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ
พัก แพภูผาวารี เขื่อนเชี่ยวหลาน 2 คืน
เดินทางทุกวันพฤหัสบดี และ วันหยุดนักขัตฤกษ

วันที่เดินทาง
30 สิงหาคม-03 กันยายน/07-10/14-17/21-24 กันยายน/28 กันยายน-01 ตุลาคม 2560
05-08/12-15(วันคลายวันสวรรคตในหลวง ร.9)/20-23(วันปยะฯ)/26-29 ตุลาคม 2560
02-05/09-12/16-19/23-26 พฤศจิกายน 2560, 30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2560
08-11(วันรัฐธรรมนูญ)/14-17/21-24 ธันวาคม 2560
11-14/18-21/25-28 มกราคม 2561
01-04/08-11/15-18/22-25 กุมภาพันธ 2561

6,800.6,800.6,800.6,800.6,800.6,800.-

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-สุราษฎรธานี
22.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ํามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนน
วิภาวดีรังสิต เจาหนาที่มัคคุเทศก รอใหการตอนรับทานและคอยอํานวยความสะดวก
22.30 น. นําท านเดิ นทางสู บ านตาขุ น จังหวัด สุราษฎรธ านี โดยรถตู ปรับ อากาศ 9 ที่ นั่ง บริ การเครื่อ งดื่ มบนรถ
จากนั้นเชิญทานพักผอนบนรถตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง
เขื่อนเชี่ยวหลาน-ชมทัศนียภาพเหนือเขื่อน-ลองเรือชมทัศนียภาพของทะเลสาบ-เขาสามเกลอ-แพภูผาวารี
TM : สุราษฎรธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 4วัน2คืน (รถ)

หนา 1 จาก 4

07.00 น.
09.00 น.

รุงอรุณที่ บานตาขุน ใหทานลางหนาลางตา และบริการอาหารเชา(1) ที่บานตาขุน
นําทานเดินทางเขาสู เขื่อนรัชชประภา(เชี่ยวหลาน) ใหทุกทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึก บริเวณสันเขื่อน ที่
สามารถมองเห็นภูเขาหินปูนสลับซับซอน ในบรรยากาศยามเชาที่สดชื่น
10.00 น. นํ า ท า นสู ท า เรื อ บ า นเชี่ ย วหลาน ลงเรื อ หางยาว ล อ งทะเลสาบเขื่ อ นเชี่ ย วหลาน สู แพภู ผ าวารี ชม
ธรรมชาติอันงดงามที่ไดชื่อวาเปน “กุยหลินเมืองไทย” ภูเขาหินปูนรูปรางแปลกตาสลับซับซอน ระหวาง
ทาง แวะชมจุ ด ไฮไลท ของที่ นี่ คื อ เขาสามเกลอ ให ท า นได เ ก็ บ ภาพเป น ที่ ระลึ ก ได เ วลาพอสมควร
เดินทางตอ ชมทัศนียภาพระหวางทาง
12.00 น. เดินทางถึง แพภูผาวารี บริการอาหารกลางวัน(2) ที่แพภูผาวารี
13.30 น. เช็คอิ นเข าสูที่ พัก แพภู ผาวารี หองพักแบบโมเดิ รน (หองแอร หอ งละ 4 ทาน) เชิญท านพั กผอ นตาม
อิสระภายในแพที่พัก หรือ เลนน้ําบริเวณหนาแพ ไดตามอิสระ หรือ สนุกสนานกับการพายเรือคายัค ที่มี
บริการใหกับทาน
17.00 น. นําทานลงเรือ เพื่อไปชมบรรยากาศพระอาทิตยตก ที่สวยงาม ทามกลางธรรมชาติและขุนเขา
19.00 น. บริการอาหารค่ํา(3) ที่แพภูผาวารี
ที่พัก แพภูผาวารี (หองแอร หองละ 4 ทาน)
วันที่สามของการเดินทาง
แพภูผาวารี-ลองเรือชมทะเลสาบ “กุยหลินเมืองไทย”-ถ้ําปะการัง-เลนน้าํ ตามอิสระ
07.00 น. บริการอาหารเชา(4) ที่แพภูผาวารี ทามกลางเสียงนกรองและอากาศยามเชาที่บริสุทธิ์
08.30 น. นํา ทา นลงเรือ หางยาว นํา ทา นเดิ นทางสู ถ้ํา ปะการั ง ถ้ํา หินปูนที่มี ค วามสวยงาม ชมหิ นงอกหินยอ นที่
สวยงามภายในถ้ํา ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางกลับสูที่พัก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่แพภูผาวารี
14.00 น. เชิญทานพักผอนตามอิสระภายในแพที่พัก หรือ เลนน้ําบริเวณหนาแพ ไดตามอิสระ หรือ สนุกสนานกับ
การพายเรือคายัค ที่มีบริการใหกับทาน
18.00 น. บริการอาหารค่ํา(6) ที่แพภูผาวารี จากนั้นเชิญทานพักผอนยามค่ําคืน ในบรรยากาศอันเงียบสงบ
ที่พัก แพภูผาวารี (หองแอร หองละ 4 ทาน)
วันที่สี่ของการเดินทาง
แพภูผาวารี-พระธาตุไชยา-สุราษฎรธานี-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเชา(7) ที่แพภูผาวารี ทามกลางเสียงนกรองและอากาศยามเชาที่บริสุทธิ์
08.30 น. อําลาที่พัก นําทานลงเรือหางยาว นําทานเดินทางกลับสูทาเรือบานเชี่ยวหลาน
10.00 น. เดินทางถึงทาเรือบานเชี่ยวหลาน ขึ้นรถตูปรับอากาศคันเดิม เดินทางสู อ.ไชยา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) ที่รานอาหาร อ.ไชยา
13.00 น. นําทานสักการะ พระธาตุไชยา พระธาตุคูบานคูเมืองของสุราษฎรธานี เพื่อความเปนสิริมงคล จากนั้นมี
เวลาใหทานเลือกซื้อสินคาของฝากตางๆ อาทิ ไขเค็มไชยา แลวเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
19.00 น. บริการอาหารค่ํา(9) ที่รานอาหาร อ.หัวหิน
23.00 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เชิญทานพักผอนบนรถตามอิสระ

––––––––¯¯¯————————

TM : สุราษฎรธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 4วัน2คืน (รถ)

หนา 2 จาก 4

30 สิงหาคม-03 กันยายน/07-10/14-17/21-24 กันยายน
28 กันยายน-01 ตุลาคม 2560/
05-08/12-15(วันคลายวันสวรรคตในหลวง ร.9)/20-23(วันปยะฯ)/
26-29 ตุลาคม 2560

อัตราคาบริการทัวร

02-05/09-12/16-19/23-26 พฤศจิกายน 2560
08-11(วันรัฐธรรมนูญ)/14-17/21-24 ธันวาคม 2560
11-14/18-21/25-28 มกราคม 2561
01-04/08-11/15-18/22-25 กุมภาพันธ 2561

ผูใหญ และ เด็ก ราคาทานละ (พักหองละ 4 ทาน)
ผูใหญ พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

หมายเหตุ

6,800 บาท
5,700 บาท

** ถาพักหองละ 2 ทาน เพิ่มทานละ 1,000 บาท
สิ่งที่ควรนําติดตัว

1.ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาทีส
่ วมใสสบาย
2.กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,แบตสํารอง,ทีช
่ ารตโทรศัพท,อุปกรณกันแดด,รมพับ,ชุดเลนน้าํ
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แชมพูสระผม,ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มีการคางคืน)

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับทีช
่ ํานาญทาง
2.คาโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน)
2.คาอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร
3.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร
4.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร
5.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวางการเดินทาง
6.คามัคคุเทศก ทีค
่ อยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.คาประกันอุบต
ั ิเหตุในระหวางการเดินทาง
(คาประกันอุบต
ั ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท , คารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัตเิ หตุ วงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม
8.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม
1.คาใชจา ยสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มตางหาก,คารักษา
พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บปวยดวยโรคประจําตัว)
2.คาอาหารมือ
้ ที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิบารในหองพักโรงแรม
3.คาใชจา ยที่มก
ี ารเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว ทีเ่ กิดจากผูเดินทางเอง
4.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทต
ี่ องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียมอุทยานแหงชาติ
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยน้ําใจของทาน

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง
1.เมื่อทําการจองทัวรแลว กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล,ที่อยูแ
 ละหมายเลขโทรศัพทของผูเดินทางในการติดตอ สําหรับการ
ออกใบแจงหนี้และใบรับเงินของทาน และทําการชําระคามัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพือ
่ เปนการยืนยันการจอง
ทัวร โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวรและการสํารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ ก็ตอเมื่อมีการ วางเงินมัดจํา เขามาที่บริษัทฯ เพื่อเปนการยืนยันการ
จองทัวร จึงจะถือวาไดทาํ การจองทัวรและสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ ที่นั่งจะไมถูกตัด
3.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการเดินทาง 15 วัน เพือ
่ ใช
TM : สุราษฎรธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 4วัน2คืน (รถ)

หนา 3 จาก 4

สําหรับการใสชอ
ื่ ตัว๋ เครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางการเดินทาง
4.การชําระคาทัวรสวนทีเ่ หลือ กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วันเปนอยางนอย เนือ
่ งจากบริษัทฯตองสํารอง
คาใชจา ยตางๆ อาทิ คาโรงแรมที่พัก คารถ คาอาหารและคาใชจา ยอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวา ทานยกเลิก
ทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได
กรณีชําระเงิน โดยการโอนเงินผานทางธนาคาร กรุณาโอนเงินตามรายละเอียดดังนี้
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
สาขา
ประเภทบัญชี
เลขทีบ
่ ัญชี
กสิกรไทย
บจก.แตงโมทัวร
ลาดพราว 25
กระแสรายวัน
045-1-12989-9
*** กรุณาแฟกซ Slip Pay In และรายชื่อทีช
่ ัดเจน พรอมสําเนาบัตรประชาชน มาที่หมายเลข 02-274-9111

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กาํ หนด

ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจา ยทั้งหมด
ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร
ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจา ย เต็มจํานวนของราคาทัวร
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวรทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผรู วมเดินทางไมถึง
ตามที่กาํ หนดไว (รถตูปรับอากาศ ขั้นต่ํา 8 ทาน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคาน้ํามันขึ้น กอนการเดินทาง หรือมีการปรับ
ราคาคาน้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา เพื่อ
ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้ นี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน
สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสย
ั จนไมสามารถแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัยธรรมชาติ,การปฏิวต
ั ,ิ การ
ประทวง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณทางการเมือง และเหตุการณอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของทีม
่ ีคา อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบต
ั ิเหตุจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทาน
ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว

TM : สุราษฎรธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน 4วัน2คืน (รถ)

หนา 4 จาก 4

