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21/12/64 

 
 

บนิหร ูอยูส่บาย สไตลน์กแอร ์

URT 01.สรุาษฎรธ์าน-ีเขือ่นรชัชประภา 3 วนั 2 คนื 
เดนิทางไดท้กุวันตัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไป (เริม่เดนิทาง 4 ม.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

 

วนัแรก    
.............. รับทา่น ณ สนามบนิจังหวัดสรุาษฎรธ์านี 
.............. น าทา่นเทีย่วชม ป่าตน้น า้บา้นน า้ราด แหลง่ทอ่งเทีย่วชมุชน ล าธารขนาดเล็ก น ้าใสราวกบัสระมรกต 
  เช็คอนิทรเ์ขา้ทีพั่ก ครี ี@ เชีย่วหลาน รสีอรท์ อสิระพักผอ่น 

.............. บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร ครี ี@ เชยีวหลาน (1) อสิระพักผอ่น ตามอธัยาศยั 
 

วนัทีส่อง  
.............. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพั่ก (2) 
.............. เดนิทางสู ่จดุชมววิสนัเขือ่น   

 สะพานแขวนภเูขารปูหวัใจ ไฮไลนข์องการมาเทีย่วทีน่ีค่อืสามารถมองเห็นภเูขารปูหวัใจ          
หรอืภเูขาพทิกัษ์ไดจ้ากสะพานนีแ้ละเป็นมมุถา่ยรปูทีส่วยงาม อกีมมุหนึง่  

.............. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร ครี ี@ เชยีวหลาน (3) 

.............. น าทา่นสู ่ลงเรอืทา่เรอืทอ่งเทีย่วเทศบาลบา้นเชีย่วหลาน (เรอืจอยกรุ๊ป) 
    เชค็อนิทร ์เขา้ทีพั่ก แพครีธีารา เชีย่วหลาน รสีอรท์ สนุกสนานกบัการพายเรอืคายคั 
    ลอ่งเรอื เขา้สู ่กุย้หลนิเมอืงไทย เขาสามเกลอ วงัปลา ชมพระอาทติยต์กยามเยน็ 
.............. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร แพครีธีารา รสีอรท์ (4) อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย  
 

วนัทีส่าม   
.............. Morning safari ดวูถิชีวีติของสตัวย์ามเชา้และสดุอากาศยามเชา้ทีบ่รสิทุธิ ์กลับสูท่ีพั่ก 
.............. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพั่ก (5) ทา่มกลางธรรมชาตแิละขนุเขาเขยีว 
.............. พักผอ่นตามอัธยาศัยจนถงึเวลา Check Out อ าลาทีพั่ก สู ่ทา่เรอืบา้นเชยีวหลาน 
.............. สง่ทา่น ณ สนามบนิจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีพรอ้มความประทับใจ…. 
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อตัราคา่บรกิาร (ส าหรบัการเดนิทาง ไป – กลบั วนัจนัทรถ์งึวนัพฤหสับดเีทา่น ัน้) 

ผูใ้หญ ่พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง  ทา่นละ  9,499.- บาท 
เด็ก อาย ุ2 – 12 ปี   ทา่นละ  9,499.- บาท   (พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ) 
เด็ก อาย ุ2 – 12 ปี   ทา่นละ  8,499.- บาท   (พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ) 
พักเดีย่วเพิม่    ทา่นละ  4,300.- บาท 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผูใ้หญ ่พกั 4 ทา่น/หอ้ง  ทา่นละ  7,399.- บาท 
เด็ก อาย ุ2 – 12 ปี   ทา่นละ  7,399.- บาท   (พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ) 
เด็ก อาย ุ2 – 12 ปี   ทา่นละ  6,399.- บาท   (พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ) 
พักเดีย่วเพิม่    ทา่นละ  4,300.- บาท 

- กรณีเดนิทาง ไป – กลบั วนัศกุรถ์งึวนัอาทติย ์เพิม่คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 500.- บาท 
- กรณีเดนิทางไปวนัจนัทรถ์งึวนัพฤหสับด ีและ กลบัวนัศกุรถ์งึวนัอาทติย ์เพิม่คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 250.- บาท 
- กรณีเดนิทางไปวนัศกุรถ์งึวนัอาทติย ์และ กลบัวนัจนัทรถ์งึวนัพฤหสับด ีเพิม่คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 250.- บาท 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป – กลับ (ไมร่วมคา่โหลดสมัภาระ) คา่อาหาร 5 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 คา่รถรับ – สง่ (สนามบนิ – ทีพั่ก – สนามบนิ)  คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 คา่ทีพ่ัก 2 คนื พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น (พัก 3 ทา่น ในกรณีทีม่าไมค่รบคู ่และไมต่อ้งการพักเดีย่ว) 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหาร และคา่เครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

 คา่น ้าหนักโหลดสมัภาระ 15 กก. เทีย่วละ 300.- บาท 
 คา่ทปิตา่งๆตามความพงึพอใจในการบรกิาร 

 
หมายเหต ุ

 ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตา่งๆไดต้ามความเหมาะสม 
 หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางตามโปรแกรม ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอืขอใหจ้ัดโปรแกรมอืน่ๆมาทดแทนได ้
 ทางบรษัิทฯไม่รับผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิัย อาท ิภัยจาก

ธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

 กรณุาส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 3 วัน ส าหรับการออกเดนิทางวันจันทรถ์งึวันพฤหัสบด ี
และอยา่งนอ้ย 7 วัน ส าหรับการออกเดนิทางวันศกุรถ์งึวันอาทติย ์

 

วนัทีท่ ีแ่พคเกจของดใหบ้รกิารออกเดนิทางไป หรอืเดนิทางกลบั 
 

16 FEB 2022 6 APR 2022 9 – 17 APR 2022 30 APR 2022 

2 MAY 2022 4 MAY 2022 14 MAY 2022 16 MAY 2022 

3 JUN 2022 5 JUN 2022 13 JUL 2022 17 JUL 2022 

28 JUL 2022 31 JUL 2022 12 AUG 2022 14 AUG 2022 

 

ตารางบนิสายการบนินกแอร ์(เสน้ทาง จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน)ี  
 

DMK-URT 1100-1210 DD574 URT-DMK 1240-1345 DD575 

DMK-URT 1620-1730 DD578 URT-DMK 1800-1915 DD579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


