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โอบกอดธรรมชาติ....เขาสก – เข่ือนเช่ียวหลาน 
สุราษฎร์ธานี  3 วนั 2 คืน EP.3 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – อทุยานธรรมเขานาในหลวง - Bridge Hill Café – พกัเขาสก 

..... น.(ไม่ควรเกิน 09.00)  เจา้หนา้ท่ีพร้อมคนขบัรถ รอรับลูกคา้ตามไฟลท์บิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี 
ออกเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาในหลวง 
 
 
 
 

 
 

 น าคณะชม " อุทยานธรรมเขานาในหลวง " เป็นส านกัสงฆท่ี์ตั้งอยูใ่นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และยงัเป็น
สถานท่ีจดัอบรมวปัิสสนากรรมฐาน ทีมีความสงบร่มเยน็ ภายในมีส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆ 
ลว้นสร้างข้ึนดว้ยแรงศรัทธาและเงินบริจาคของชาวบา้น ภายใตก้ารน าของเจา้อาวาส (พระสมพงศ ์
วชิรปญโญ) ท่ีถูกสรรสร้างออกมาไดอ้ยา่งงดงาม เช่น เจดียล์อยฟ้า พระธาตุพนัองค ์รอบพระพุทธบาท  
จุดไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี ้คือซุม้ประตูทางเขา้ส านกัสงฆ ์ซ่ึงเป็นซุม้เจดียโ์บราณ 9 ยอด มีช่ือตรงประตู
ซุม้วา่ " พุทธาวดี " มุมน้ีสวยงามน่าอศัจรรยเ์ป็นอยา่งมายามท่ีแสงแดดสาดส่องลงมา รวมทั้งปูชนีย
สถานท่ีส าคญัคือ รอยพระพุทธบาท ท่ีปรากฎอยูบ่นยอดเขาของอุทยานธรรมแห่งน้ีดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัเมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
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บ่าย แวะคาเฟ่ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยเขา และธรรมชาติ “ Bridge Hill Café “ สูดกล่ินไอโฮโซน ธรรมชาติ มีบริการ
เคร่ืองด่ืมกาแฟสไตลเ์รียบง่าย ผสานเขา้กบับรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติ (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืมและขนม
ต่างๆ) 

 
 
 
 
 
 
 
15.00 น. เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั เขาสกบูติคแคมป์ (ท่ีพกัสไตลเ์ตน็ท ์ รีสอร์ทร่วมสมยัผสมผสานกบัองคป์ระกอบ

แบบบูติค ท่ามกลางธรรมชาติ ผนืป่าสีเขียวท่ีรายลอ้ยไปดว้ยตน้ไมอ้นัเขียวขจี) หรือเทียบเท่า  
พร้อมเก็บสัมภาระใหเ้รียบร้อย พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
(ไม่รวมกิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องเรือแคนู หรือ ล่องแพเปียก หรือ กิจกรรมศึกษาเส้นทางเดินป่า ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาสก กรุณาสอบถามเพ่ิมเติม) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าแบบอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ รีสอร์ททีพ่กั  
พกัผอ่นนอนหลบั พกัเอาแรง พร้อมลุยในเชา้วนัถดัไป.... 

วนัทีส่อง เขาสก - เข่ือนเช่ียวหลาน – ล่องเรือชมเข่ือน + ไฮไลท์ เขาสามเกลอ กุ้ยหลนิเมืองไทย – พกั 1 

คืน @ เข่ือนเช่ียวหลาน และอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ รีสอร์ทท่ีพกั และ คืนห้องพกั  
จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือเข่ีอนรัชชประภา (หรือเข่ือนเช่ียวหลาน) ตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก 
แวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมววิเข่ือนรัชชประภาก่อนล่องเรือ 
 
 
 
 
 

 
11.00 น. ล่องเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติในอ่างเก็บน ้าเข่ือนเช่ียวหลาน  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น

ท่ีสุดของอุทยานแห่งชาติเขาสก ทัศนียภาพโดยท่ัวไปภายในอ่างเก็บน ้าเหนือเข่ือน มีทัศนียภาพท่ี
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สวยงามมาก  นักท่องเท่ียวทุกคณะท่ีไปเห็นล้วนประทับใจ ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นภูเขาหินปูนท่ีสูง
ชันล้อมรอบไปด้วยผืนน า้ท่ีกว้างใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
11.40 น. เขา้สู่ท่ีพกั ณ เขา้ท่ีพกับน เข่ือนเช่ียวหลาน ณ แพเดอะ ลากูนา เช่ียวหลาน "The Laguna Chiewlarn" 

หรือเทียบเท่า  พร้อมเก็บสัมภาระใหเ้รียบร้อย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั เมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ แพทีพ่กับนเข่ือนเช่ียวหลาน  
 
 
 
 
 
 

 
บ่าย อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ชิลๆ สบายๆ มีกิจกรรมทางน ้ า พายเรือคายกั กิจกรรมท่องเท่ียว และเส้ือชูชีพ

ไวใ้หบ้ริการ (มีค่าบริการเพิม่เติมคือมัดจ าค่าไม้พาย 500บาท กรุณาส ารองจ่ายหน้างาน) 
16.00 ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาปเช่ียวหลาน และจุดไฮไลท์ “เขาสามเกลอ” บริเวณท่ีเรียกวา่“กุย้หลิน

เมืองไทย” ลกัษณะเป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งตระหง่านเรียงกนั จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของ
เข่ือนรัชชประภาแห่งน้ี  การล่องทะเลสาบถือเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ลอ้มรอบไปดว้ย
ยอดเขาหินปูนใหญ่-น้อยในรูปทรงต่างๆอนัหลากหลายตั้งโดดเด่นอยู่เหนือผืนน ้ าให้เรายลโฉมกัน 
จากนั้นล่องเรือต่อไปยงั ทะเลใน 500ไร่ 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางล่องเรือกลบัท่ีพกั พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูปกับแสง
สุดท้ายก่อนตะวนัลบัขอบฟ้า 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าเมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ แพทีพ่กับนเข่ือนเช่ียวหลาน  
พกัผอ่นนอนหลบั พกัเอาแรง พร้อมลุยในเชา้วนัถดัไป.... 
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วนัทีส่าม เข่ือนเช่ียวหลาน - สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ – คาเฟ่สวนคุณฝ้าย - แวะซ้ือของฝาก - ท่า

อากาศยานสุราษฎร์ธานี 

06.30 น. น าคณะนัง่เรือดูนก สัมผสับรรยากาศไอหมอกเยน็ๆ ในยามเชา้ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ รีสอร์ทท่ีพกั  
09.00 น. คืนหอ้งพกั และออกเดินทางสู่ท่าเรือเข่ีอนรัชชประภา (หรือเข่ือนเช่ียวหลาน) 
 
 
 
 
 

 
10.30 น. ถึงท่าเรือโดยสวสัดิภาพ จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ สะพานแขวนเขาพัง (สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์) 

เป็นสะพานแขวนสลิงขนาดไมใ้หญ่มากพาดผา่นแม่น ้าสายเล็กๆ อยูใ่กลก้บัทางเขา้เข่ือนรัชชประภา และ
จุดเด่นของท่ีน่ีคือ สามารถมองเห็น ภูเขารูปหัวใจ (หรือภูเขาเทพพทิกัษ์) แม่น ้าล าธาร และตน้ไมอ้นัเขียว
ขจีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์อยูม่าก   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนัเมนูข้าวแกงปักษ์ใต้ (หรือขนมจีน) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 
บ่าย แวะคาเฟ่สวนคุณฝ้าย (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมและขนมต่างๆ) จากนั้นพาท่านเดินทางแวะซ้ือของฝากจาก 

จงัหวดัสุราษฎร์ฯ 
เยน็ เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมส่งลูกคา้ตามไฟลท์บิน 
  ลูกคา้เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ.  

-------------------------------------------------------------- 
รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 
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ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, กระเป๋ากนัน ้า, ไฟฉายขนาดพกพา, ร่ม, รองเทา้สวม
ใส่สบาย, โลชัน่กนัแมลง, ชุดล าลอง, ยาประจ าตวัและของใชส่้วนตวัท่ีจ  าเป็น 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19 
*มาตรการการบริการบนรถบริการ สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*กรุณาเตรียม เจลแอลกอฮอล ์ผา้เปียก ไวใ้ชส่้วนตวัระหวา่งการเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

เดนิทางได้ทุกวนั เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2564 

หมายเหตุ:   
-เด็กอายุ 0-3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย / 4-9 ปี คดิราคา 50% จากราคาผู้ใหญ่ / 9 ปีขึน้ไป คดิราคาเดียวกบัผู้ใหญ่ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ พร้อมคนขบัรถทอ้งถ่ิน น าเท่ียวและคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
2. ค่าท่ีพกั 2 คืน พร้อมอาหารเชา้ (หอ้งละ 2-3ท่าน) 
3. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
5. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท า
ร้าย) 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
 

ลูกค้า 2-3 ท่าน ท่านละ(บาท) / 
นอน 2-3 ท่านต่อห้อง 

ลูกค้า 4-6 ท่าน ท่านละ(บาท) 
/ นอน 2-3 ท่านต่อห้อง  

ลูกค้า 7-10 ท่าน ท่านละ
(บาท) / นอน 2-3 ท่านต่อ

ห้อง 
พกัเดี่ยว เพิม่ 

8,000.- 7,500.- 7,000.- 2,500.- 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าเดินทาง (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถไฟ, รถบสั) จาก.......ถึงสุราษฎร์ธานี 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
3. ค่าบริการคนขบัรถทอ้งถ่ิน (ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลูกคา้) 
 

วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้
ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่ การช าระไม่
ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไข
การยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ       
1. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
3. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
4. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
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5.ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 

     


