
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(KR-436) เข่ือนเช่ียวหลาน ล่องเรือ กุ้ยหลนิเมืองไทย กระบ่ี ล่องเรือยอร์ช 
สระมรกต พติต้าวลิเลจ KINGKONG PARK ชุมพร หาดทรายรี 

(พกั เขื่อนเชี่ยวหลาน 1 คนื, กระบี ่1 คนื, ชุมพร 1 คนื)  
 



 
 
 

• วันเดนิทาง 3 - 6 เมษายน 2564 (ทา่นละ 6,950.-บาท) 
• โปรแกรมการเดนิทาง 
 
วันที ่3 เมษายน 2564  : กรุงเทพฯ – บางสะพาน – สุราษฏรธ์านี 
06.30 น. พรอ้มกนัท่ี จุดนัดหมายของหมู่คณะ เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั  
07.00 น. น าทา่นเดนิทางโดยรถปรบัอากาศสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ ์ 
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารครวัคณุตน้ อ.ทบัสะแก (มือ้ท่ี 1)  
13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เข่ือนเช่ียวหลาน จ.สรุาษฏรธ์านี  
18.30 น. ถึง เขื่อนเชี่ยวหลาน น าทา่นเขา้ท่ีพกั บรกิารอาหารเย็นท่ีรีสอรท์ (มือ้ท่ี 2) หลงัอาหารพกัผอ่นกนัตามสบาย 

(พักคีรี@เชี่ยวหลาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที ่4 เมษายน 2564  : ล่องเรือเขื่อนเช่ียวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย – กระบี ่ล่องเรือยอรช์ 
06.00 น. น าทา่นไป ล่องเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมบรรยากาศงดงามยามเชา้ เพลิดเพลินกบัการชมวิวทิวทศันธ์รรมชาต ิ

ท่ีรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาหินปนู ชม กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) เป็นภเูขาหินปนูทรงแหลม 3 ลกู ตัง้
สง่าอยูบ่นผืนน า้สีเขียวมรกตอนังดงาม ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ จากนัน้บริการอาหารเชา้ท่ีแพคีรีธารา 
ในเข่ือนเช่ียวหลาน (มือ้ท่ี 3) หลงัอาหารน าทา่นออกเดินทางกลบัท่ีพกั เก็บสมัภาระ ออกเดินทางสู ่จ.กระบี่   

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนัท่ีรา้นครวัอญัชลี (มือ้ท่ี 4)  
13.00 น. น าทา่นถ่ายรูปกบั อนุสาวรียปู์ และ เขาขนาบน า้ 
14.45 น.    น าทา่นลง เรือยอรช์ ท่ีทา่เรือกระบี่มารีนา่ 
15.00 น.    เรือยอรช์มาสเตอร ์ออกเดนิทางจากทา่เรือ ชมวิวทิวทศันส์วยของปากแมน่ า้กระบ่ี ระหวา่งทางมีเครื่องดื่ม ผลไม้

ไวบ้รกิาร น าทา่น ล่องเรือสู่ทะเลอันดามัน ชมวิวทิวทศันข์อง ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ อ่าวไร่เลย ์
หาดพระนาง แวะใหท้า่นเล่นน า้ 1 จดุ 

 



 
 
17.30 น.    น าทา่นล่องเรือกลบัทา่เรือกระบี่มารีนา่ ชมวิวทิวทศันแ์ละพระอาทิตยต์กท่ีสวยงามโรแมนตกิ พรอ้มบริการ

อาหารเย็นบนเรือ (ผดัไทย ผลไม ้ขนมไทย เครื่องดื่ม มือ้ท่ี 5) 
19.00 น.    เดนิทางกลบัถึงทา่เรือ อิสระใหท้า่นไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั ณ บรเิวณอา่วนาง เลือกซือ้สินคา้ของฝาก  
                         ของกินมากมาย ก่อนพาทา่นกลบัเขา้ท่ีพกั 
                        (พักโรงแรม DusitD2  Ao Nang อ่าวนาง หรือระดับ 4 ดาว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที ่5 เมษายน 2564  : กระบี ่สระมรกต เดอะพติต้าวลิเลจ KINGKONG PARK - ชุมพร 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ท่ีโรงแรม (มือ้ท่ี 6)  
08.00 น. ออกเดนิทางสู ่สระมรกต (Unseen) น าทา่นเดินป่าศกึษาธรรมชาตเิสน้ทางทีนา่-โจลิฟ ชมความสวยงามของ

สระน า้ธรรมชาติท่ีมีสีสนัสวยงามของ สระแก้ว สระมรกต และ สระน า้ผุด จากนัน้น าทา่นชม เดอะพติต้า 
วิลเลจ สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม ่ชม King Kong Park และถ่ายรูปกบัจดุเช็คอินสวยๆมากมาย 

12.00 น.    บรกิารอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารเดอะพิตตา้วิลเลจ (มือ้ท่ี 7)  
13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่จ.ชุมพร  
19.00 น. บรกิารอาหารเย็นท่ีภตัตาคาร (มือ้ท่ี 8) หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรมเอเต้ ระดับ 5 ดาวในเมืองชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
วันที ่6 เมษายน 2564  : ชุมพร หาดทรายรี ศาลกรมหลวงชุมพร – กรุงเทพฯ  
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ท่ีโรงแรม (มือ้ท่ี 9)  
08.00 น. ออกเดนิทางสู ่หาดทรายรี น าทา่นสกัการะ ศาลกรมหลวงชุมพร ชม เรือรบหลวง จากนัน้น าทา่นเท่ียวชม

หาดทรายรี  
10.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่อ.ทบัสะแก 
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหาร อ.ทบัสะแก (มือ้ท่ี 10) หลงัอาหารน าท่านออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ แวะซือ้

ของฝากกลบับา้น จ.เพชรบรุี 
20.30 น. ถึง กรุงทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
                                                            ************************************ 
 

• อัตราค่าบริการต่อทา่น  
วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พักเดีย่วเพิม่ 

3 – 6 เมษายน 2564 6,950.- 6,490.- 5,950.- 2,000- 
• ชาวตา่งชาต ิไมร่วมคา่ธรรมเนียมอทุยาน จา่ยตามจรงิหนา้งาน 
 

• ค่าบริการนีร้วม 
1.คา่รถปรบัอากาศพรอ้มทีวี, เครื่องเสียง 
2.คา่ท่ีพกั 3 คืน (พกัโรงแรมหอ้งละ 2 ทา่น ตามรายการระบ)ุ 
3.คา่อาหารทกุมือ้พรอ้มอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
4.คา่ธรรมเนียมแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ 
5.คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงิน 200,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัอบุตัเิหต)ุ 
6.มคัคเุทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 
 
• ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่ซกัรีด  คา่โทรศพัท ์ คา่เครื่องด่ืมมินิบาร ์และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุ 
2.คา่ทิปไกด ์200 บาท/ทา่น  คา่ทิปคนขบัรถ 200 บาท/ท่าน 
3.คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
4.คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 
• ส่ิงที่ควรน าตดิตัว : กลอ้งถ่ายรูป, แวน่กนัแดด, ครีมกนัแดด, ชดุวา่ยน า้, รองเทา้รดัสน้ 



 
 
 
 
• เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง 
1.แจง้ช่ือ นามสกลุ, อาย ุเบอรโ์ทรเพ่ือท าประกนัภยัการเดนิทาง 
2.วางมดัจ าภายใน 48 ชั่วโมง หลงัการจอง ท่านละ 2,000.-บาท 
   โดยช าระผ่านบญัชี ช่ือ........................... ธนาคาร................. สาขา.............. 
   สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดนิทาง 7 วนั 
3.การช าระเงินมดัจ าไม่ครบ หรือไมไ่ดช้  าระ จะดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการจอง 
 
• หมายเหตุ :   
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยั อาทิ การนดัหยดุงาน   
การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและรกัษา 
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ 
 
 
 


