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(วันที่ 1)   
วันท่ี 15 ธ.ค. 60  กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – ภูเขารูปหัวใจและสะพานแขวนเขาเทพพทิักษ์ 

 

05.45 น.   พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ (เดินทางไปโดยสายการบิน                    เท่ียวบินท่ี WE 251) 

  เคร่ืองออก 08.10 น.  

09.25 น.  ถึงสนามบินสรุาษฎร์ธานี  

10.30 น. ขึน้รถตู้  VIP ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวนั 

ท่ี  ”ร้านริเวอร์วิว รีสอร์ท แอท เช่ียวหลาน” (เดนิทาง 1.30 ชม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ี “ร้าน ริเวอร์วิว รีสอร์ท แอท เช่ียวหลาน” 

13.00 น.  ออกเดินทางไปภเูขารูปหวัใจ และสะพานแขวนเขาเทพพทิกัษ์ (เดนิทาง 15 น.) 

13.15 น.  ถึงภเูขารูปหวัใจ และสะพานแขวนเขาเทพพทิกัษ์  

14.30 น.  เดินทางไปท่าเรือเทศบาลเข่ือนเช่ียวหลาน (เดนิทาง 25 น.) 

15.30 น.  ลงเรือเพ่ือเดินทางไปเท่ียวชม”กุ้ยหลินเมืองไทย”  

และ Check in @ แพภผูาวารี (เดนิทาง 1.50 ชม.)   

17.20 น.  ถึงท่ีพกั ”แพภผูาวารี”  รับกญุแจเข้าห้องพกั   

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นบนแพภผูาวารี  

19.00 น.       ร่วมสัมมนา Exclusive Talk  

         “มองโลก – มองเรา อัพเดทเทรนด์ลงทุน ปี 61” 
   โดยคุณขวัญชนก วุฒกุิล และคุณปิยมิตร ยอดเมือง (1.30 ชม.) 

20.30 น.  พกัผ่อน 
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(วันท่ี 2)  
วันที่ 16 ธ.ค. 60  เข่ือนรัชชประภา หรือเข่ือนเช่ียวหลาน (กุ้ยหลินเมืองไทย) 
 
06.00 น.  ออกเดินทางจากท่ีพกั”แพภผูาวารี”  

- ล่องเรือสมัผสับรรยากาศยามเช้า สดูอากาศบริสทุธ์ิ 

  ท่ีทะเลสาบเช่ียวหลาน และชมทะเลหมอกตามยอดเขา 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ี “แพภผูารี” 

08.30 น.   ออกเดินทางไป ชมถ า้ปะการัง  

(ใช้เวลาเดนิทางและทอ่งเท่ียว 4-5 ชม.) 

13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนับนแพภผูาวารี (1 ชม.) 

14.40 น. ลงเรือเดินทางไปชมสตัว์ป่าหาดยูาก  

พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน (ใช้เวลาเดนิทางและท่องเท่ียวประมาณ  3 ชม.)  

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นบนแพภผูาวารี  

19.30 น.   พกัผ่อน  
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(วันท่ี 3)  
วันที่ 17 ธ.ค. 60  สักการะพระบรมธาตุไชยาฯและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าบนแพภผูาวารี  

08.30 น.  Check-out จากท่ีพกั (ลงเรือเดินทางกลบั) 

 09.30 น.  ถึงท่าเรือเทศบาลเข่ือนเช่ียวหลาน  

           10.00 น.  ออกเดินทางไปสู่ อ.ไชยา (เดนิทาง 1.30 ชม.) 

11.30 น.  กราบสกัการะพระบรมธาตไุชยาฯ ปชูนียสถานส าคญัคู่บ้านคู่เมืองของ จ.สรุาษฎร์ธานี  

12.15 น.  ขึน้รถเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวนั ”ร้านพลบัพลาซีฟู้ ด” (เดินทาง 30 น.) 

12.45 น.  รับประทานอาหารกลางวนั “ร้านพลบัพลาซีฟู้ ด” 

13.50 น.  เดินทางไปถ่ายภาพท่ี “ปมู้ายกัษ์” แลนด์มาร์คแห่งใหม่เพ่ือเป็นท่ีระลกึ(เดนิทาง 15 น.) 

14.30 น.  ขึน้รถเดินทางไปชมุชนพมุเรียง เพ่ือแวะชมการทอผ้า  

และอดุหนนุผลิตภณัฑ์ของชมุชน (เดนิทาง 30 น.) 

15.50 น.  ขึน้รถออกเดินทางไปร้านของฝากแม่จิตร (เดนิทาง 40 น.)  

17.00 น.  ออกเดินทางไปสนามบินนานาชาติสรุาษฎร์ธานี (ใช้เวลาเดนิทาง 20 นาที)   

17.20 น.  ถึงสนามบินนานาชาติสรุาษฎร์ธานี  

เดินทางกลบัโดยสายการบิน                      (เท่ียวบินท่ี WE 258) เคร่ืองออก 19.30 น. 

20.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) โดยสวสัดิภาพ 

   
 

 

     

 

**HAVE A NICE TRIP** 
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เส้นทาง กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ – จ.สรุาษฎร์ธานี (สนามบินนานาสรุาษฎร์ธาน)ี – ภเูขารูปหวัใจและสะพานแขวน

เขาเทพพิทกัษ์ –  เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเช่ียวหลาน) – พระบรมธาตไุชยาวรวิหาร  ( 3 วนั )  

 
 
 
 
   
 

 

ราคานีไ้ด้รวม  

 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (รวมคา่ภาษีสนามบิน) สายการบินไทยสมายล ์ 

2.  คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน  20 กก. 

3.  คา่ที่พกัจ านวน 2 คืน (พกั 2 ทา่นตอ่ห้อง)  

4.  คา่อาหารเช้า 3 มือ้, อาหารกลางวนั 3 มือ้ และอาหารค ่า 2 มือ้ เมนมูาตรฐานตามโปรแกรมทวัร์ฯ  

5.  คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมทวัร์ฯ  

6.  คา่เรือ + แพ ทีใ่ช้ในการเดินทางทอ่งเที่ยวตลอด 2 คืน 3 วนั 

7.  คา่บริการรถตู้   VIP 2 วนั ตามโปรแกรมทวัร์ฯ  

8.  คา่ประกนัการเดินทางอบุตัิเหตหุมูค่ณะ กรมธรรม์ทา่นละ 1,000,000 บาท  

9.  คา่ทิปมคัคเุทศก์, คา่ทิปคนขบัรถ  (ลกูค้าไมต้่องจา่ยเพิ่ม) 

10.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  คิดจากอตัราคา่บริการตดิตอ่มาตรฐานในประเทศ  

 

ราคานีไ้ม่รวม  

 

1.  คา่ใช้จา่ยสว่นตวัทีม่ิได้ระบอุยูใ่นรายการทวัร์ เช่น คา่อาหารสว่นเพิ่มเติมระหวา่งมือ้, คา่เคร่ืองดืม่, คา่ซกัรีด,  

     คา่โทรศพัท์, คา่รถ TAXI สว่นตวั และคา่ใช้จา่ยสว่นตวัอื่น ๆ  

2.  คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางสว่นเกิน จาก 20 กก. ลกูค้าต้องช าระสว่นตา่ง   

3.  คา่ท าหนงัสอืเดินทาง  หรือเอกสารส าหรับผู้ ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว (ถ้าม)ี  

 

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน  

(ห้องละ 2 ท่าน) 

ราคาท่านละ 

ผู้ใหญ่ 

 

17,900 บาท 
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หมายเหตุ  

 

1. ในระหวา่งการเดินทาง หากทา่นปฏิเสธการทอ่งเที่ยว ถอน  หรือแยกตวัออกจากคณะ  ถือวา่สละสทิธ์ิ  

บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหาย หรือ คา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้  

2. รายการ และราคาทวัร์ อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยูปั่จจยัตา่งๆ  แตจ่ะยดึถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็น

หลกั โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ภาพประกอบของโปรแกรมทวัร์นีใ้ช้เพื่อความสวยงาม  ให้เหน็ถึงสถานท่ีทีจ่ะเดินทาง

เทา่นัน้ 

3. ทริปนีข้อสงวนสทิธ์ิ ส าหรับผู้ ท่ีอายตุ ่ากวา่ 10 ปี 

 

เงื่อนไขการช าระเงนิ 
 

1. เมื่อจองแล้ว กรุณาช าระเงิน เป็นจ านวน  17,900 บาท *** ทางบริษัทจะถือเอกสารหลกัฐานการโอนเงินเป็นส าคญั 

2.  การยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง  

2.1   ยกเลกิ ก่อนวนัท่ี 20 ตลุาคม  2560  ทางบริษัทขอหกัคา่ด าเนินการ 10,000 บาท  และจะได้รับเงินคืน 7,900 บาทเทา่นัน้         

2.2   ยกเลกิ ตัง้แตว่นัท่ี 21 ตลุาคม  2560 เป็นต้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินเตม็จ านวนให้กบัทา่น                                                                                                                                                                                                

3.  ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดินทาง ไมม่ีการคืนเงินทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได้ จะต้อง

มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทา่นจะต้องเสยีคา่ใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้   

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินแคบ่างสว่นเทา่นัน้ 
 

 

 

                                          โอนเงนิเข้าบัญชีธนาคาร : ช่ือบัญชี “บริษัท สมาร์ท บอม จ ากัด” 

 

• ธนาคารกรุงเทพ     ถนนรัชดา-ลาดพร้าว   บัญชีออมทรัพย์      เลขที่ 177 - 0 - 57823 - 3 

• ธนาคารกสิกรไทย  สาขา ถนนพระราม 3   บัญชีออมทรัพย์      เลขที่ 057 - 2 - 84999 – 6 

 

 

 

                             *** กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงนิ พร้อมแบบฟอร์มการสมัครมาที่*** 

              Fax : 02 - 348 - 3934  หรือ  Line ID : Budsaya24  //  Line ID : nitnung25 

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ โทร. 087 – 808-8091 (บิวตี)้ / 089 - 985 - 1625 (นิด)  และ 02 – 348-3934 
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ใบสมัครกจิกรรมสัมมนา “เงนิทองต้องรู้ ออนทวัร์ ครัง้ที่ 8” 
หัวข้อ “มองโลก-มองเรา อัพเดทเทรนด์ลงทุนปี 61”  

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงนิ + ส าเนาบัตรประชาชน 
 
ผู้เดินทางคนที่ 1  

 

 

 

 

ช่ือ-สกลุ ( นาย / นาง / นางสาว )..................................................................................................................................................... 

ช่ือ-สกลุ ภาษาองัฤษ (ตวัพมิพ์ใหญ่)................................................................................................................................................ 

บตัรประชาชนเลขท่ี...................................................................วนัท่ีออกบตัร...................................วนัหมดอาย.ุ............................               

วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................................  อาย.ุ...........ปี       อาชีพ................................................................................... 

ต าแหนง่..................................................................................สถานท่ีท างาน.................................................................................

ที่อยูต่ิดตอ่สะดวกเลขที่.................................................ซอย..............................................ถนน......................................................

แขวง/ต าบล.................................................เขต/อ าเภอ.....................................................จงัหวดั..................................................

รหสัไปรษณีย์..................โทรศพัท์บ้าน........................โทรศพัท์มือถือ.................................โทรสาร..................................................

E-MAIL........................................................................................... สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่    (.....) มา่ย     

แพ้อาหาร …………………………………………………โรคประจ าตวั……………………………………………………………….… 

 
ผู้เดินทางคนที่ 2  

 

 
 

 
 

 
 

ช่ือ-สกลุ ( นาย / นาง / นางสาว )..................................................................................................................................................... 
ช่ือ-สกลุ ภาษาองัฤษ (ตวัพมิพ์ใหญ่)................................................................................................................................................ 
บตัรประชาชนเลขท่ี...................................................................วนัท่ีออกบตัร...................................วนัหมดอาย.ุ............................               
วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................................  อาย.ุ...........ปี       อาชีพ................................................................................... 
ต าแหนง่..................................................................................สถานท่ีท างาน.................................................................................
ที่อยูต่ิดตอ่สะดวกเลขที่.................................................ซอย..............................................ถนน......................................................
แขวง/ต าบล.................................................เขต/อ าเภอ.....................................................จงัหวัด..................................................
รหสัไปรษณีย์..................โทรศพัท์บ้าน........................โทรศพัท์มือถือ.................................โทรสาร..................................................
E-MAIL........................................................................................... สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่    (.....) มา่ย     
แพ้อาหาร …………………………………………………โรคประจ าตวั……………………………………………………………….… 

            
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ข้อมูลส าหรับการท าประกันเดนิทาง 

 
 

ช่ือผู้ รับผลประโยชน์ คนที่ 1.................................................................................อาย.ุ...............ความสมัพนัธ์................................. 
ช่ือผู้ รับผลประโยชน์ คนที่ 1.................................................................................อาย.ุ...............ความสมัพนัธ์................................. 
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ต้องการใบเสร็จ                  ไม่ต้องการใบเสร็จ 
 

 

ออกใบเสร็จในนามบริษัท ช่ือ

............................................................................................................................................................................ 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี..........................................................................................................................................           

ท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

  

ออกใบเสร็จในนามบุคล ช่ือ 

............................................................................................................................................................................ 

เลขบตัรประชาชน..................................................................................................................................................             

ท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 


