กำหนดกำรเดินทำง

วันแรก

:

05.00 น.

พร้ อมกันที่จดุ นัดพบ นำท่ำนเดินทำงสูจ่ งั หวัดสุรำษฏร์ธำนี ดัง่ คำขวัญที่วำ่ “เมืองร้ อยเกำะ เงำะอร่อย
หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ” จำกนันเดิ
้ นทำงมุง่ หน้ ำสูเ่ ขื่อนรัชประภำ
มำถึงเขื่อน เตรียมสัมภำระให้ เรียบร้ อย
แล้ วลงเรือพร้ อมกัน มุง่ หน้ ำสูใ่ จกลำง
ของเขื่อนรัชประภำ ที่หมำยคือ แพที่พกั
50 นำทีโดยประมำณ ท่ำนจะได้ สมั ผัสกับ
ควำมงดงำมของธรรมชำติของภูเขำหินปูน
เล็กๆ เกำะ แก่ง ต่ำงๆ อยู่ตำม 2 ข้ ำงทำง
กลมกลืนกับธรรมชำติที่แปลกตำ แบบที่
ไม่เคยเห็นที่ไหนมำก่อน
ถึงแพที่พกั นำสัมภำระเข้ ำห้ องพัก
 รั บประทานอาหารเที่ยงพร้ อมกันที่ห้องอาหารของแพ (1) จะเป็ นอำหำรแบบพื ้นบ้ ำน
อิ่มหนำสำรำญกันกับอำหำรมื ้อเที่ยงแล้ ว พักผ่อนกันซักนิด เปลี่ยนเสื ้อผ้ ำให้ เรียบร้ อย ขอชุดที่จะต้ อง
สำมำรถ เดินป่ ำ และเปี ยกน ้ำได้ ลงเรือพร้ อมกันมุง่ หน้ ำสู่ ถา้ ปะการัง ถ ้ำปะกำรังอยู่ในบริเวณ ทะเล ใน
500 ไร่ ภำยในถ ้ำมีหินงอก หินย้ อยซึ่งเกิดจำกกำรตกตะกอนของน ้ำหินปูนที่ผสมกับควำมพิเศษของ
อำกำศ ทำให้ เกิดหินย้ อยรูปประหลำดเหมือนปะกำรัง กำรเดินชมภำยในถ ้ำปะกำรัง มีข้อแม้ นิดเดียวคือ
ห้ ำมจับต้ อง หินปะกำรังที่เห็นโดยเด็จขำด นำท่ำนเดินจนได้ เวลำอันสมควร ก็เดินทำงย้ อนกลับมำที่เดิม
ลงเรือกลับแพที่พกั (ไม่รวมค่ำลงเรือไปถ ้ำปะกำรัง)
ใครที่ไม่ไปถ ้ำปะกำรัง ท่ำนสำมำรถว่ำยน ้ำบริเวณหน้ ำแพที่พกั หรือเล่นเรือแคนนูที่จอดเรียงรำยอยู่หน้ ำแพ
ท่ำนสำมำรถนำออกมำพำยเล่นได้ โดยไม่จำกัดเวลำ หรือใครที่ชอบตกปลำ นำเบ็ดตกปลำมำด้ วย ก็มำ
แสดงฝี มือกันได้
 พร้ อมกันอีกครั ง้ ที่ห้องอาหารของแพที่พัก รับประทานอาหารค่าพร้ อมกัน (2)
ทำงแพจะมีเวลำเปิ ดปิ ดไฟ เวลำจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำก่อนดับไฟ เชิญท่ำนพักผ่อน นอนหลับกันได้ ตำม
อัธยำศัย

...

...
12.00 น.
ช่วงบ่ำย

ช่วงเย็น

ช่วงค่ำ

หำดใหญ่ – เขือ่ นรัชประภำ

( - , เที่ยง , เย็น )

วันทีส่ อง

:

ช่วงเช้า

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า กับอากาศที่บริ สุทธิ์ เงียบ สงบ แบบส่วนตัว กับแสงแดดอ่อนๆของพระอาทิตย์
ผสมผสานกับทะเลหมอกจางๆ ฟังเสียงสรรพสัตว์ออกหากินท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย
 พร้ อมรับประทำนอำหำรเช้ ำได้ ที่ห้องอำหำรของแพที่พกั (3)
เก็บสัมภาระออกจากห้องพัก เช็คเอ้าท์ มาลงเรื อพร้อมกัน เดินทางกันต่อไปที่ใจกลางเขื่อนรัชประภา
ท่องทะเลน้ าจืดกันอีกครั้ง ชมกุ้ยหลินเมืองไทย (เขำสำมเกลอ) ลักษณะเป็ นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้ง
ตะหว่านเรี ยงกัน เป็ นความงามที่ซ่อนตัวอย่างสงบนิ่งอยูห่ ลังเขาประจักษ์สายตาบนผืนน้ าสีเขียวมรกต
บริ เวณแถบนี้ใต้น้ าเคยเป็ นวัดและสุสาน นาท่านแวะเก็บภาพความประทับใจ ไปดูซิว่า ที่เค้าล่าลือกันจะเป็ น
ยังไง จะสวยขนาดไหน เหมือนในรู ปหรื อเปล่าน้า.....ต้องมาพิสูจน์กนั ดูเอาเอง จนได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางกลับเข้าฝั่ง
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) จากนั้นเดินทางกลับสู่หาดใหญ่
คณะเดินทางกลับถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจที่ดี
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

ช่วงสาย

12.00 น.
เย็น

เขือ่ นรัชประภำ – กุ้ยหลินเมืองไทย (เขำสำมเกลอ) - หำดใหญ่

อัตรำค่ ำบริกำร :

จำนวนผู้เดินทำง

แพสำยชล

4 - 5 ท่ ำน

6,900 บำท/ท่ ำน

แพภูตะวันแบบไม้
เรือนกระจก
7,200 บำท/ท่ ำน

6 – 7 ท่ ำน

5,300 บำท/ท่ ำน

5,700 บำท/ท่ ำน

8 – 9 ท่ ำน

4,400 บำท/ท่ ำน

4,800 บำท/ท่ ำน

10 ท่ ำน

3,900 บำท/ท่ ำน

4,400 บำท/ท่ ำน

รำยกำรทัวร์ ( รวม )
 ค่าที่พกั 1 คืน
 ค่าเรื อ ไป-กลับ ระหว่าง ท่าเรื อ- แพที่พกั
 ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 อุปกรณ์เสื้อชูชีพ
 ค่ารถตูป้ รับอากาศ จานวน 1 คัน (นัง่ ได้ 10 ที่นงั่ )
 ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทตามเงื่อนไขกรรมธรรม์
รำยกำรทัวร์ ( มิได้ รวม )
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ที่ท่านเรี ยกสัง่ เอง * ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี
 ราคาข้างต้นเฉพาะคนไทยเท่านั้น คนต่างชาติเพิ่ม 300 บาท/ท่าน
 ค่าเรื อไปถ้าปะการัง 800 – 900 บาท/ลา (ประมาณ 10 ท่าน) เที่ยวประมาณ 2 ชัว่ โมง

(

, เที่ยง , - )

สิ่ งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ยาประจาตัว
กล้องถ่ายรู ป อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ
เสื้ อแขนยาว
รองเท้าที่สวมใส่ สบาย
หมำยเหตุ:
โปรแกรมทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคานึง
ถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ
- แพเป็ นแบบห้องน้ ารวม
- แพมีเวลา เปิ ด-ปิ ดไฟ เป็ นเวลา โดยใช้เครื่ องปั่นไฟ
- ห้องพักเป็ นแบบพัดลมทุกประเภทห้อง
- บริ เวณที่พกั ไม่มีสญ
ั ญาโทรศัพย์ทกุ เครื อข่าย

เงื่อนไขกำรชำระเงิน
กรุณำโอนเงินมำที่ ชื่อบัญชี คุณลีนำ บุญพำลำ้ เลิศ เลขที่ 865 – 207473 – 8
บัญชี ออมทรัพย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำย่อยโรบินสั น
หมำยเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้
แล้ว ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพัก ต้องทาการชาระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทางของคณะจะเกิดขึ้นให้กบั ทาง
โรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง หรื อลดจานวนผูเ้ ดินทาง
หลังการทางบริ ษทั ได้ทาการยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระค่าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านลดจานวนผูเ้ ดินทาง
หรื อไม่ทานอาหารที่ทางบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว
- บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการต่อระหว่างการเดินทาง อันเนื่องมาจากท่านมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การ
ถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อ โรงแรม
ปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษทั
ขนส่ ง หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการโดยสุ ดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ
หรื อร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่ านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

-

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่กาหนดแล้วทาง
บริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน เนื่องจากให้
คณะได้เดินทางต่อไปได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจากใช้
บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี
เงื่อนไขกำรยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่ว่ากี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละโรงแรม
เพราะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่นบางโรงแรมจองแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคื นได้ ส่ วนโรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั กฎของแต่ละ
โรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน
เงื่อนไขกำรจอง
- วางเงินมัดจา 50 % ในวันทาการจอง
- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าบัตรประชาชนมาทาประกันด้วยเพื่อทาประกันการเดินทาง
- ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน

