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สุราษฎร์ธานี  3 วนั 2 คืน 
เที่ยวเขื่อนเช่ียวหลาน ชมถ า้ปะการัง อทุยานแห่งชาติเขาสก 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)   ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – เข่ือนเช่ียวหลาน – ล่องเรือชมเข่ือน + ไฮไลท์ เขาสามเกลอ 

กุ้ยหลนิเมืองไทย + ถ า้ปะการัง – พกั 1 คืน @ เข่ือนเช่ียวหลาน และอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

..... น.(ไม่ควรเกิน 09.00)  เจา้หนา้ท่ีพร้อมคนขบัรถ รอรับลูกคา้ตามไฟลท์บิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี 
จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือเข่ีอนรัชชประภา (หรือเข่ือนเช่ียวหลาน) ตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก 
แวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมววิเข่ือนรัชชประภาก่อนล่องเรือ 
 
 
 
 
 
 

 
11.00 น. ล่องเรือสัมผสัความงดงามของธรรมชาติในอ่างเกบ็น า้เข่ือนเช่ียวหลาน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ

อุทยานแห่งชาติเขาสก ทัศนียภาพโดยท่ัวไปภายในอ่างเก็บน ้า เหนือเข่ือน มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม
มาก  นักท่องเท่ียวทุกคณะท่ีไปเห็นล้วนประทับใจ ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นภูเขาหินปูนท่ีสูงชันล้อมรอบไป
ด้วยผืนน า้ท่ีกว้างใหญ่ 

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

เทียบเท่า  พร้อมเก็บสัมภาระใหเ้รียบร้อย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั เมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ แพทีพ่กับนเข่ือนเช่ียวหลาน  
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 บ่าย ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาปเช่ียวหลาน และจุดไฮไลท์ “เขาสามเกลอ” บริเวณท่ีเรียกว่า“กุ้ยหลิน

เมืองไทย” ลกัษณะเป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งตระหง่านเรียงกนั จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเข่ือนรัชชป
ระภาแห่งน้ี  การล่องทะเลสาบถือเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ลอ้มรอบไปดว้ยยอดเขาหินปูนใหญ่-
นอ้ยในรูปทรงต่างๆอนัหลากหลายตั้งโดดเด่นอยูเ่หนือผืนน ้ าให้เรายลโฉมกนั จากนั้นล่องเรือต่อไปยงั ทะเลใน 
500ไร่ 
เดินป่า ชมถ า้ปะการัง ซ่ึงเป็นถ ้าแห่งหน่ึงในเขตเข่ือนรัชชประภา หรือเข่ือนเช่ียวหลาน ตั้งอยูใ่นทะเลใน 500ไร่ 
อยูใ่นเขตพื้นท่ีรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าคลองแสน การเท่ียวชมถ ้าปะการัง ตอ้งมีการเดินเทา้ในป่า ประมาณ 30 นาที 
ไปท่ีทะเลใน 500 ไร่ แลว้นัง่แพยนตต่์อไปอีก 10 นาที ก็จะถึงถ ้าปะการัง พาท่านเดินส ารวจผืนป่าและชมความ
อศัจรรยหิ์นงอกหินยอ้ย สุดแปลกตาภายในถ ้าปะการัง เหมือนอยูใ่ตท้อ้งทะเล อากาศภายในถ ้าจะช้ืนๆหน่อย แต่
ยงัคงความสมบูรณ์ บริสุทธ์ิ และสะอาดมาก 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางล่องเรือกลบัท่ีพกั พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูปกับแสงสุดท้าย
ก่อนตะวนัลบัขอบฟ้า 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าเมนูอาหารไทยชุดโตะ๊ ณ แพท่ีพกับนเข่ือนเช่ียวหลาน  
พกัผอ่นนอนหลบั พกัเอาแรง พร้อมลุยในเชา้วนัถดัไป.... 

  
 
วนัทีส่องของการเดินทาง (2)   เข่ือนเช่ียวหลาน – สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ – เขาสก – พกั 1 คืน @ เขาสก 

06.30 น. น าคณะนัง่เรือดูนก สัมผสับรรยากาศไอหมอกเยน็ๆ ในยามเชา้ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ รีสอร์ทท่ีพกั  
09.00 น. คืนหอ้งพกั และออกเดินทางสู่ท่าเรือเข่ีอนรัชชประภา (หรือเข่ือนเช่ียวหลาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 น. ถึงท่าเรือโดยสวสัดิภาพ จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ สะพานแขวนเขาพัง (สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์)  เป็น

สะพานแขวนสลิงขนาดไมใ้หญ่มากพาดผา่นแม่น ้าสายเล็กๆ อยูใ่กลก้บัทางเขา้เข่ือนรัชชประภา และจุดเด่นของ
ท่ีน่ีคือ สามารถมองเห็น ภูเขารูปหัวใจ (หรือภูเขาเทพพิทักษ์) แม่น ้ าล าธาร และตน้ไมอ้นัเขียวขจีท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์อยูม่าก   
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัเมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 น. เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั เขาสก Our Jungle Camp (รีสอร์ทสไตล์ Eco ห้องพกัจะไม่มีแอร์)  หรือเทียบเท่า  

พร้อมเก็บสัมภาระใหเ้รียบร้อย และกจิกรรมส าหรับคณะ (เลือกอย่างใดอย่างนึง) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ล่องเรือแคนู หรือ ล่องแพเปียก ตามแม่น ้าคลองศก ผา่นธรรมชาติอนังดงาม เหมือนสวรรคบ์นดิน ดว้ยภูเขา
หินปูนท่ีปกคลุมไปดว้ยหมอก และป่าไมเ้ขียวชอุ่มตลอดแนวแม่น ้า เพลิดเพลินกบัอากาศอนับริสุทธ์ิและ
ธรรมชาติท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี 

 หรือ กจิกรรมศึกษาเส้นทางเดินป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก ซ่ึงเป็นดินแดนศูนยก์ลางของขนุป่าแห่งป่าฝน และ
เป็นผนืป่าดิบช้ืนผนืใหญ่ท่ีสุดและมีความส าคญัของภาคใต ้ ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และมีน ้าตกท่ีงดงามหลาย
แห่ง เป็นแหล่งตน้น ้าล าธารของแม่น ้าตาปี เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์านานาชนิดกบัสัตวป่์าสงวนอยา่ง แมว
ลายหินอ่อน เลียงผา เกง้หมอ้ และสมเสร็จ 
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อุทยานแห่งชาติเขาสกถูกยกใหเ้ป็นพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park (AHP)) 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จุดไฮไลท์ของทีน่ี่คือ  ดอกบัวผุด (หรือ กระโถนฤาษี) พืชมหศัจรรย ์ซ่ึงเป็นดอกไมท่ี้มีขนาดใหญ่ วา่กนัวา่ใหญ่
ท่ีสุดในโลก เส้นผา่ศูนยก์ลางของตวัดอก ประมาณ 10-25น้ิว มีกระจายอยูใ่นหลายพื้นท่ี ส าหรับท่ีเขาสกน้ีพบวา่
มีดอกบวัผดุอยูห่ลายจุดและมีดอกผลดัเปล่ียนกนับานไปเร่ือย ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-มกราคม 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าแบบอาหารไทยชุดโต๊ะสไตล์ Farm to Table ณ รีสอร์ททีพ่กั  
พกัผอ่นนอนหลบั พกัเอาแรง พร้อมลุยในเชา้วนัถดัไป.... 

 
วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)   คงิคองเขาศก - Bridge Hill Café – แวะซ้ือของฝาก - ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ รีสอร์ทท่ีพกั และ คืนห้องพกั  
   
 
 
 
 
 
 

ฟิน....จุดเช็คอนิแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางขนุเขา  " คิงคองเขาสก " ไฮไลทข์องท่ีน่ีคือคิงคอง และ
ไดโนเสาร์ ขนาดมหึมา ท่ีตั้งตระหง่านอยูท่่ามกลางธรรมชาติ ลายร้อมไปดว้ยภูเขา ภายในมีกิจกรรมมากมาย 
อาทิเช่น ล่องแพ นัง่รถรางชมปลา ขบั ATV ชมสวน ฯลฯ (ไม่รวมค่ากิจกรรม) และยงัมีร้านคาเฟ่นัง่จิบกาแฟ
ชิลล์ๆ  หรือจะเดินถ่ายรูปโดยรอบก็ไม่วา่กนั (รวมค่าเข้าสถานที่ แต่ไม่รวมค่ากิจกรรม อาหารและเคร่ืองด่ืม
ต่างๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
แวะคาเฟ่ท่ีโอบล้อมไปด้วยเขา และธรรมชาติ  “ Bridge Hill Café “ สูดกล่ินไอโฮโซน ธรรมชาติ มีบริการ
เคร่ืองด่ืมกาแฟสไตลเ์รียบง่าย ผสานเขา้กบับรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติ (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืมและขนมต่างๆ) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนัเมนูข้าวแกงปักษ์ใต้ (หรือขนมจีน) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย พาท่านเดินทางแวะซ้ือของฝากจาก จงัหวดัสุราษฎร์ฯ 
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เยน็ เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมส่งลูกคา้ตามไฟลท์บิน 
  ลูกคา้เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ.  

-------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุส าคัญ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมและก าหนดการท่องเท่ียวตามความเหมาะสมโดยไม่
จ  าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากกรณีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การจลาจล ภยัจากการก่อการร้าย ภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติ  
สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศ ตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น โดยจะยดึหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพ เพื่อความ
ปลอดภยัและประโยชน์ของคณะเดินทางทุกท่านเป็นประการส าคญั 

ส่ิงที่ควรน าติดตัวไปด้วย  กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, กระเป๋ากนัน ้ า, ไฟฉายขนาดพกพา, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, โลชัน่กนั

แมลง, ชุดล าลอง, ยาประจ าตวัและของใชส่้วนตวัท่ีจ  าเป็น 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
ฃ 
 
 
 
 

การเตรียมพร้อม 

และข้อปฏิบัติในการเดินป่า 
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การเตรียมพร้อมก่อนการเดนิป่า 

(หมายเหตุ กจิกรรมนีไ้ม่เหมาะกบัคนทีม่ปัีญหาทางโรคหัวใจ ข้อเข่า และผู้สูงอายุ) 
 เตรียมร่างกายใหแ้ขง็แรง 
 เตรียมน ้าด่ืม ระหวา่งการเดินทาง 
 ควรสวมใส่รองเทา้ท่ีเหมาะส าหรับการเดินป่า (สวมใส่สบาย ไม่กดัเทา้ พื้นรองเทา้ควรเป็นยางน่ิมมีดอกหรือลวดลายท่ี

เกาะพื้นดินหรือหินไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อลดการล่ืนหกลม้) 

ข้อปฏิบัตใินการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ ภายในอทุยานแห่งชาต ิ

 ปฏิบติัตนตามกฏระเบียบของทางอุทยานฯ ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 ไม่ส่งเสียงดงั รบกวนการด ารงชีวติของสัตวป่์า 
 ดูแลรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความงดงามตามธรรมชาติมากท่ีสุด 
 ไม่ขีดเขียนในท่่ีต่างๆ ท่ีสร้างความเสียหายใหก้บัทรัพยากรธรรมชาติ 
 ไม่ทิ้งขยะเร่ียราด กรุณาทิ้งขยะตามจุดถงัขยะท่ีเตรียมไว ้ (งดน าโฟมหรือถุงพลาสติกเขา้มาในเขตอุทยานแห่งชาติและ

พื้นท่ีป่าอนุรักษ)์ 
 ไม่ด่ืมสุรา ในเขตอุทยานแห่งชาติและพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
 ไม่เก็บพืช ดอกไม ้จบัสัตว ์และส่ิงต่างๆออกไปนอกอุทยาน 
 ไม่ใหอ้าหารสัตวป่์า 
 หา้มพกพาอาวธุ เขา้ภายในอุทยาน 
 ร่วมกนัสอดส่องดูแล หรือชกัชวนใหเ้พื่อนฝงู หรือเพื่อนร่วมทาง ช่วยกนัดูเลรักษาธรรมชาติ 

อตัราค่าบริการ เดนิทางได้ทุกวนั 01 พ.ย. 63 – 28 ก.พ. 64 

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

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

ห้อง 

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

ห้อง 

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

ห้อง 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

8,500.- 8,000.- 7,500.- 2,000 
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ราคานีร้วม ราคานีไ้ม่รวม 
1. รถตูป้รับอากาศ 10 ท่ีนัง่ พร้อมคนขบั
และไกดท์อ้งถ่ิน ดูแลตลอดทริป 
2. ค่าท่ีพกั พร้อมอาหารเชา้ 2 คืน 
3. กิจกรรม ค่าธรรมเนียมสถานท่ีและ
อาหารตามท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุ 
 

1. ค่าตัว๋โดยสายเคร่ืองบิน 
2. ค่าอาหารม้ืออ่ืนๆ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในโปรแกรม 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
4. ทิปส าหรับมคัคุเทศนแ์ละคนขบัรถ (ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของ
ลูกคา้) 
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

วธิีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้องและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลนไ์อดี/อีเมล)์  
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. กรุณาจ่ายยอดเตม็จ านวนหลงัจากท่ีจองภายใน 3 วนัท าการ 
 
การยกเลกิการเดินทาง    
เน่ืองจากเป็นราคาแพค็เกจพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ
ค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดใด 
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หมายเหตุ  
1. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย 
อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ 
ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  
2. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของผูจ้ดัก  ากบั  
3. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  เรือบริการ ผู ้
เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และ
ค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
4. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิด
อนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตาม
ค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติ
ดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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