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ทัวร์ไทย จ. สุราษฎร์ธานี 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย

เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย เขาสามเกลอ - น้าเขียวมรกต - นอนแพ บรรยากาศดีดี
ไม่รวมค่าทิปเจ้าหน้าที่น้าเที่ยว และพนักงานขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมือ
หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพือ่ ประโยชน์
ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทังหมด

ก้าหนดกาเดินทาง วันที่

26-28 ส.ค. // 28-29 ก.ย. // 23-25 ต.ค. 63
28-30 พ.ย. // 10-12 ธ.ค. 63
22-24 ม.ค. // 26-28 ก.พ. // 29-31 มี.ค. 64

ราคาเพียง 8,990.ราคาเพียง 8,990.ราคาเพียง 8,990.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินสุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา - เรือหางยาวชมวิวเทือกเขาหินปูน เขา
สามเกลอ - แพนางไพร - ชมฝูงปลาตะเพียนหางแดง - เข้าที่พัก (นอนแพ) - อิสระเล่นน้าในเขื่อน

วันที่2 อิสระพักผ่อน หรือท้ากิจกรรมบนแพตามอัธยาศัย - พายเรือคายัค
เขื่อนเชีย่ วหลาน - เลือกซือของพืนเมืองสุราษฎร์ธานี - อุทยานธรรมเขานาในหลวง - ซุ้มประตูพุทธวดี 9 ยอด - ป่า
วันที่3 ต้นน้าบ้านน้าราด - สะพานแขวนเขาพังภูเขารูปหัวใจ - อิสระอาหารเที่ยง - สนามบินสุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง)
วันที่ 1
05:00 น.
06:00 น.
07:10 น.
08:30 น.
08:40 น.
09:00 น.
10:15 น.
10:30 น.

ดอนเมือง - อุทยานธรรมเขานาในหลวง - ป่าต้นน้าบ้านน้าราด - บ่อน้าผุด - แพภูตะวัน - กิจกรรมทางน้า
จนท.รอรับยังสนามบิน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ภายในประเทศ ประตู 11-12
เช็คอินยังเคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย
Fight FD 3235 ต้นทางสนามบินนานาชาติดอนเมือง สู่ สนามบินปลายทาง สุราษฎร์ธานี
ถึงสนามบินนานาชาติ สุราษฎร์ธานี โดยสวัสดิภาพ
ไกด์ และพนง.ให้การต้อนรับ และนาคณะ เดินทางด้วยรถตู้วีไอพี ไปยังท่าเรือ
รับประทานอาหารเช้า ( มือที่1 )
เตรียมสัมภาระของทุกท่านลงเรือ พร้อมออกเดินทางด้วยเรือหางยาว
เริ่มออกเดินทางโดยเรือหางยาว เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน ของ
เขื่อนรัชชประภา โดยนาท่านทัวร์ไปยังสถานที่สาคัญ กุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ลักษณะเด่น เป็นภูเขา
หินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้าสีเขียวมรกตอันงดงาม พร้อมฟังประวัติความเป็นมาจากไกด์
ท้องถิ่น ก่อนที่เขื่อนแห่งนี้จะถูกสร้าง บริเวณแถบนี้ใต้น้าเคยเป็นวัดและสุสาน พร้อมกับแวะถ่ายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจวังปลา ณ แพนางไพร
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11:30 น.
12:00 น.

เข้าชมความสวยงามของฝูงปลาตะเพียนหางแดง และปลายักษ์จานวนมาก แหวกว่ายรอบๆ แพ พร้อมให้
นักท่องเที่ยวให้อาหาร
นาคณะเข้าเช็คอินยังที่พัก แพภูตะวัน รีสอร์ต / แพภูวารี รีสอร์ต
รับประทานอาหารกลางวัน (มือที่ 2) ณ แพรีสอร์ท หลังจากนั้นสามารถทากิจกรรมได้ตามอัธยาศัย เช่น ลงเล่นน้า
เขื่อนเชี่ยวหลาน พายเรือคายัค หรือนั่งพักผ่อนชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตัว

13:00 น.

ได้เวลาไปถ้าปะการัง เริ่มออกเดินทางอีกครั้ง โดยเรือหางยาว เพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของเขื่อนเชี่ยว
หลาน ทั้งเดินป่า นั่งแพยนต์ และ เข้าชมถ้า เดินป่าศึกษาพรรณไม้หายาก และ สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ป่าดิบชื้นพื้นใหญ่ ถ้าโชคดีอาจเจอนกเงือกขนาดใหญ่หายาก หน้าตาประหลาด
พร้อมฟังเรื่องราวสัญลักษณ์ของ "รักแท้" จากไกด์ท้องถิ่น ระยะทางเดินป่าประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปจนถึงท่าแพ
ยนต์ ในเขตทะเลใน 500 ไร่ทะเลใน 500 ไร่ สีเขียวมรกต เริ่มต้นนั่งแพยนต์ (แพที่จะยืนตรงไหนก็ได้โดยแพจะไม่
เอียง) ชื่นชมกับขุนเขาหินปูนสลับซับซ้อนที่สูงเสียดฟ้า อวดสายตาผู้มาเยือนทุกท่าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10
นาที จนถึงหน้าทางขึ้นถ้าปะการังถ้าปะการัง เข้าชมความงามของถ้าประเภทหินงอกหินย้อย ที่มีรูปร่างสวยแปลก
ตาให้จินตนาการไปตลอดทาง พร้อมกับการนาทางของไกด์ทัวร์ในพื้นที่ เหตุที่ชื่อถ้าปะการังก็เพราะว่า มีลักษณะ
คล้ายปะการังโผล่ ขึ้นมากลางถ้า คาดว่ามีอายุมากกว่า 400 ล้านปี (คาดว่าเคยเป็นทะเลดึกดาบรรพ์ของโลก) นั่ง
แพยนต์กลับมาที่จุดเดิม และเดินทางย้อนกลับ เพื่อไปขึ้นเรือหางยาว

19:00 น.

รับประทานอาหารเย็น (มือที่ 3) กลางบรรยากาศธรรมชาติ บนเรือนแพในเขื่อนเชี่ยวหลาน
หลังจากนั้นสังสรรค์ และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
กิจกรรมบนแพ ตามอัธยาศัย - พายเรือคายัค
สวัสดียามเช้า...เช้านี้เราจะพานั่งเรือเรือแพ สัมผัสบรรยากาศไอหมอกเย็นๆ ยามเช้า เรียนรู้วิถีชีวิต
ของชุมชนรอบเขื่อนเชี่ยวหลาน

วันที่ 2
06:00 น.
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07:30 น.
12:00 น.
16:00 น.
19:00 น.

วันที่ 3
07:00 น.
08:30 น.

09:20 น.
09:30 น.

11:00 น.
12:00 น.
13:00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มือที่ 4) พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน (มือที่ 5) สามารถทากิจกรรมทางน้าบนแพที่พัก หรือ เลือกที่จะพักผ่อนกับธรรมชาติ
ตามใจชอบ
วันแห่งการพักผ่อน สามารถเลือกทากิจกรรมทางน้าพายเรือคายัก ออกไปชมสัตว์ยามเย็น หรือ เลือกทีจ่ ะออกไป
ตกปลาในละแวกใกล้เคียง (อุปกรณ์ตกปลาสามารถเช่าได้กับทางแพที่พัก)
รับประทานอาหารเย็น (มือที่ 6) พักผ่อนกับธรรมชาติบนเรือนแพ สังสรรค์กันได้ตามอัธยาศัย

ชมทัศนียภาพของ กุ้ยหลินเมืองไทย - อุทยานธรรมเขานาในหลวง - ซุ้มประตูพุทธวดี 9 ยอด ป่าต้นน้าบ้านน้าราด - สะพานแขวนเขาพัง ภูเขารูปหัวใจ - สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า (มือที่ 7) เตรียมท้องก่อนกลับ เก็บของ และสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทางกลับ ระหว่างทางได้ชมทัศนียภาพของ กุ้ยหลินเมืองไทยยามเช้า ระหว่างทางแวะเก็บภาพความทรงจา กับ
ทะเลหมอกบนผืนน้า

ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน สามารถแวะซื้อของที่ระลึก และ ของพื้นเมือง ประจาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส่งนักท่องเที่ยวเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เราจะพาคณะ ไปชม อุทยานธรรมเขานาในหลวง ซุ้มประตูพุทธวดี 9 ยอด ที่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและตก แสงสี
ทองเรืองรองนั้นจะลอดผ่านซุ้มประตูโค้งมนออกมาอย่างสวยงาม หรือเจดีย์ลอยฟ้าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ตั้ง
เด่นเป็นสง่า
ป่าต้นน้าบ้านน้าราด เล่นน้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบ่อน้าผุดใสสะอาด โดยน้าที่ผุดขึ้นมานี้ มีชื่อเรียกว่า ตาน้า
ซึ่งก็มีลักษณะเป็นบ่อน้าสีฟ้าอมเขียว น้ามีความใสวิ๊ง เหมือนกับกาลังส่องกระจก
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้ออิสระ)
มีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับเขื่อนเชี่ยวหลาน คือ สะพานแขวนเขาพัง ภูเขารูปหัวใจ แหล่งเช็กอิน
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ถ่ายรูปสวยใกล้ๆ กับ เขื่อนเชี่ยวหลาน ที่นี่ตั้งอยู่หลังวัดเขาพัง เป็นสะพานแขวนด้วยสลิงขนาดไม่ใหญ่มากพาด
ผ่านแม่น้าสายเล็กๆ

16:00 น.
17:00 น.
18:00 น.
19:00 น.

เดินทางไปยังสนามบิน นานาชาติสุราษฎร์ธานี ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก
ถึงสนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย
Fight FD 3332 ต้นทางสนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี เดินทางสู่ สนามบินปลายทางนานาชาติดอนเมือง
ถึงสนามบินนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
**ส้าคัญโปรดอ่านการจองทุกครัง**
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า

ผู้ใหญ่ พักคู่ ต่อห้อง

ราคา เด็กอายุ 4-8 ปี พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน ต่อห้อง

8,990.-

5,990.-

26-28 ส.ค. 63
28-29 ก.ย. 63
23-25 ต.ค. 63
28-30 พ.ย. 63
10-12 ธ.ค. 63
22-24 ม.ค. 64
26-28 ก.พ. 64
29-31 มี.ค. 64

เด็กอายุ 0-3 ปี ช้าระเฉพาะค่าตั๋วโดยสารสารการบิน ท่านละ 3,000 บาท
อัตรานีเป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการเรียกเก็บเซอร์ชาร์จช่วงวันหยุดพิเศษของที่พัก,
มีจ้านวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
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บริการรับจัดทัวร์ใน และนอกประเทศ แบบคณะส่วนตัว สอบถามได้ที่ 0 2116 6395
ค้าแนะน้า สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการนีรวม
1. ตั๋วสายการบินไปกลับ ดอนเมือง-สุราษฎร์ธานี
2. ค่ารถตู้แบบ VIP 9 ที่นั่ง บริการตลอดทริป
3. ค่าเข้าอุทยานตลอดทั้งทริป
4. ค่าที่พัก 2 คืน ที่แพ. และ อาหาร 7 มื้อ
5. ค่าเรือรับส่งตลอดทั้งทริปที่เชี่ยวหลาน
6. ค่าล่องเรือตลาดน้าประชารัฐ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดทริป วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อทาการจองทัวร์)
2. ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และรายการอื่น ๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม อาทิ อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ - โทรสาร,
อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าทิปเจ้าหน้าที่นาเที่ยว และพนักงานขับรถ
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ
การช้าระเงิน
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 4,500 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจอง พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน (ทีส่ ะกดชื่อ และ
นามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ออกตั๋วเครื่องบิน, นาส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน
ทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ
ชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันท้าการ โปรดช้าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ้านวน
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** ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งกาหนดการเดินทางพร้อมผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ดาเนินการสารองที่พักและ
พาหนะในการเดิน ทางล่ ว งหน้ าภายใน 30 วัน ท าการ เป็ นอย่ างน้อยก่อ นการเดินทาง จึ งเรียนมาเพื่อ โปรดพิ จารณาและ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
หมายเหตุ :- ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของนักท่องเที่ยวเป็นสาคัญเวลาที่แสดงเป็นเพียงเวลาโดยประมาณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพการจราจรหรือ
สภาพภูมิอากาศ

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทังหมด
หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์ สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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