
 

 

 

2TH078: ทัวร์เข่ือนเช่ียวหลาน เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย 4 วัน 2 คืน (VAN) 

 
 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 
20.30น. จุดนดัพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู ่จ.

สุราษฎร์ธานี 
21.00น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิน้ 
 
 

 

 
06.00 น. ถึงจุดชมวิวของ เข่ือนรัชชประภา หรืออีกช่ือหนึง่คือ เข่ือนเช่ียวหลาน ให้ทา่นได้สมัผสับรรยากาศยาม

เช้าของสนัเข่ือน แสงแดดอ่อนๆ กบัหมอกจางๆ สวยงามจบัใจ ให้เวลาทา่นท าธุระสว่นตวัและถ่ายรูปกนั
ตามอธัยาศยั 

08.00 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 

น าทา่นลงเรือ มุ่งหน้าไปยงั แพนางไพร ระหวา่งท่ีนัง่เรือจะได้เห็นทิวทศัน์ เทือกเขาหินปนู อนัสวยงาม ให้
เวลาทา่น ให้อาหารปลาตะเพียนหางแดงและปลายกัษ์ ซึง่มีเองตามธรรมชาติ 
จากนัน้เดินทางไปชม เขาสามเกลอ ท่ีได้ช่ือวา่เป็น กุ้ยหลินเมืองไทย 

จากนัน้น าทา่น Check in เข้าแพที่พกั เป็นบ้านแพ หลงัเลก็หลงัน้อยท่ีลอยอยูเ่หนือน า้ ทา่มกลางธรรมชาติ
อนังดงาม 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหารของแพที่พัก 

น าทา่นไป ถ า้ปะการัง โดยต้องเดินเท้าระยะทางประมาณ 1.5 กม. (รวมทัง้ไปและกลบัประมาณ 3 กม.) 
เพื่อไปลงแพไม้ไผท่ี่ ทะเลใน 500 ไร่ 

15.00 น. เดินทางกลบัแพท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั เลน่น า้ พายแคนนู 
เย็น บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของแพที่พักจะเป็นอาหารปักษ์ใต้ คืนนีน้อนพกัผอ่นบนแพฟัง

เสยีงน า้เบาๆ โรแมนติค ….. ZZZZZ 
พกั แพสายชล (หอ้งน ้ารวม / หอ้งน ้าในตวั) หรือเทียบเท่า **แพพกัหลงัละ 2-3 ทา่น** 

วันแรก กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี 
 

วันที่สอง จุดชมวิวสันเข่ือนรัชชประภา - แพนางไพร - เขาสามเกลอ (กุ้ยหลินเมืองไทย) - ถ า้ปะการัง 
- ทะเลใน 500 ไร่ - เล่นน า้พายแคนนู 



 

 

 

 
 

06.00 น. นัง่เรือไปชม ทะเลหมอกและพระอาทติย์ขึน้ กลางสายน า้ เป็นภาพอนันา่จดจ าอยา่งที่พลาดไม่ได้ และ
หากโชคดี อาจจะได้เจอฝงูนกเงือก ออกหากินยามเช้าอีกด้วย 

07.30 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของแพที่พักหลงัอาหารเช้า อิสระทา่นตามอธัยาศยั 
10.30 น. น าทา่นลงเรือ เพื่อกลบัขึน้ฝ่ัง 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร 

น าทา่นเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติเขาสก เตรียมเดินทางตามหา ดอกบัวผุด 
ดอกบัวผุด สามารถพบได้ในช่วงเดือน พ.ย.-มี.ค. และแต่ละช่วงทีพ่บก็จะเดินใกลไ้กลไม่เท่ากนั บางช่วงอาจจะเดินไกล
ถึง 5 กม. หรือบางทีก็เดินแค่ 2-3 กม. ก็พบแลว้ 

*กรณีไม่มีดอกบวัผดุ จะพาไป น า้ตกใน อช. (เดิน ไป 3 กม. กลบั 3 กม.) หรือ น า้ตกแม่ยาย แทน 
16.30 น. Check in เข้าที่พกั จากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 น. บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารหลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั ZZzzz 

พกั ภผูาและล าธารรีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
 

 
 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พกัหลงัอาหารอิสระให้ทา่นได้เก็บบรรยากาศยามเช้าของรี
สอร์ทในฝัน ... ภผูาและล าธารรีสอร์ท 

10.00 น. เก็บสมัภาระ Check out ออกเดินทางกลบั แวะนมสัการ พระธาตุไชยา 
12.30 น. บริการอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหาร 

แวะซือ้ของฝากท่ีร้าน คุณสาหร่าย และแวะให้ทา่นทานอาหารค ่าระหวา่งทาง (มือ้นีต้ามอธัยาศยั) 
หลงัอาหารเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

23.00 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
สิน้สดุการให้บริการ 

***************************************************************************  
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 

วันที่สาม ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึน้ - อุทยานแห่งชาติเขาสก – ดอกบัวผุด [น า้ตกแม่ยาย] - 
ภผูาและล าธารรีสอร์ท 

วันที่ส่ี ภผูาและล าธารรีสอร์ท - พระธาตุไชยา - ของฝากร้านคุณสาหร่าย - กรุงเทพฯ 



 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

06-09 สงิหาคม 2563 8,900 8,500 1,800 
13-16 สงิหาคม 2563 8,900 8,500 1,800 
20-23 สงิหาคม 2563 8,900 8,500 1,800 
27-30 สงิหาคม 2563 8,900 8,500 1,800 
03-06 กนัยายน 2563 8,900 8,500 1,800 
10-13 กนัยายน 2563 8,900 8,500 1,800 
17-20 กนัยายน 2563 8,900 8,500 1,800 
24-27 กนัยายน 2563 8,900 8,500 1,800 
01-04 ตลุาคม 2563 9,200 8,900 2,000 
08-11 ตลุาคม 2563 8,900 8,500 1,800 
15-18 ตลุาคม 2563 8,900 8,500 1,800 
22-25 ตลุาคม 2563 9,200 8,900 2,000 

29 ตลุาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 8,900 8,500 1,800 
05-08 พฤศจิกายน 2563 8,900 8,500 1,800 
12-15 พฤศจิกายน 2563 8,900 8,500 1,800 
19-22 พฤศจิกายน 2563 8,900 8,500 1,800 
26-29 พฤศจิกายน 2563 8,900 8,500 1,800 

04-07 ธันวาคม 2563 9,200 8,900 2,000 
10-13 ธันวาคม 2563 8,900 8,500 1,800 
17-20 ธันวาคม 2563 8,900 8,500 1,800 
24-27 ธันวาคม 2563 8,900 8,500 1,800 

30 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 9,200 8,900 2,000 
07-10 มกราคม 2564 8,900 8,500 1,800 
14-17 มกราคม 2564 8,900 8,500 1,800 
21-24 มกราคม 2564 8,900 8,500 1,800 
28-31 มกราคม 2564 8,900 8,500 1,800 

 
 



 

 

 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพัก 

ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั 2 ทา่น ราคาทา่นละ 10,900 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ ่ากวา่ 4-11 ปี 10,500 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 10,500 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไม่มีเตียง) ราคาทา่นละ 9,900 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,800 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศ VIP 9ท่ีนัง่พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 คา่เรือลอ่งในเข่ือนเช่ียวหลาน 

 คา่ที่พกั 1 คืน (แพพกั หลงัละ 2-4 ทา่น ห้องน า้ในตวั พดัลม น า้อุ่น) 

 คา่ที่พกัรีสอร์ทใน เขาสก 1 คืน 

 คา่อาหารท่ีระบุในรายการ 8 มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ 

 คา่มคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัอุบติัเหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเงื่อนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× คา่ทิปไกด์ คนขบัรถ พนกังานยกกระเป๋า 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 



 

 

 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
ส่ิงที่ควรน าไป 

 ของใช้สว่นตวั 
 หมวก เสือ้กนัหนาว 
 ครีมกนัแดด 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม 
2. ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 10 วนัต้องช าระเต็มจ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสทิธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไม่สามารถทอ่งเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลกิ
หรือลา่ช้าของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตตุา่งๆที่อาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินมดัจ าในทกุกรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัร์มาเต็มจ านวนแล้ว) 



 

 

 

4. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลือ่นการเดินทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไม่สามารถเลือ่นการเดินทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 30 ทา่น 
2. รถตู้  10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู้  13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 10 ทา่น 
 

 


