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DE-8402 : ทวัรเ์ขือ่นเชีย่วหลาน เขาสก | กุย้หลนิเมอืงไทย  

4 วนั 2 คนื 

 

วนัที ่1 :: กรุงเทพฯ - สรุาษฎรธ์าน ี

20.30 น. จดุนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7 (คลกิดแูผนที)่ ออกเดนิทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่มุง่

หนา้สูจ่.สรุาษฎรธ์าน ี

21.00 น. ลอ้หมนุ !! หากมาชา้เกนิกวา่นี้ ทา่นจะตกทรปิ และไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

วนัที ่2 :: จดุชมววิสนัเขือ่นรชัชประภา - แพนางไพร - เขาสามเกลอ (กุย้หลนิเมอืงไทย) - ถ า้ปะการงั - ทะเลใน 500 ไร ่

- เลน่น า้ พายแคนนู 

06.00 น. ถงึจดุชมววิของ เขือ่นรชัชประภา หรอือกีชือ่หนึง่คอื เขือ่นเชีย่วหลาน ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศยามเชา้ของ
สนัเขือ่น แสงแดดออ่นๆ กับหมอกจางๆ สวยงามจับใจ ใหเ้วลาทา่นท าธรุะสว่นตัวและถา่ยรูปกนัตามอธัยาศัย 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (1) น าทา่นลงเรอื มุง่หนา้ไปยัง แพนางไพร ระหวา่งทีน่ั่งเรอืจะไดเ้ห็นทวิทศัน ์เทอืกเขา

หนิปนู อนัสวยงาม ใหเ้วลาทา่น ใหอ้าหารปลาตะเพยีนหางแดงและปลายักษ์ ซึง่มเีองตามธรรมชาต ิ

จากนัน้เดนิทางไปชม เขาสามเกลอ ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น กุย้หลนิเมอืงไทย 

จากนัน้น าทา่น Check in เขา้แพทีพั่ก เป็นบา้นแพ หลงัเล็กหลงันอ้ยทีล่อยอยูเ่หนอืน ้า ทา่มกลางธรรมชาตอินั

งดงาม 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (2) น าทา่นไป ถ า้ปะการงั โดยตอ้งเดนิเทา้ระยะทางประมาณ 1.5 กม. (รวมทัง้ไปและ
กลบัประมาณ 3 กม.) เพือ่ไปลงแพไมไ้ผ่ที ่ทะเลใน 500 ไร ่

15.00 น. เดนิทางกลบัแพทีพั่ก พักผ่อนตามอธัยาศยั เลน่น ้า พายแคนนู 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น (3) จะเป็นอาหารปักษ์ใต ้คนืนีน้อนพักผอ่นบนแพฟังเสยีงน ้าเบาๆ โรแมนตคิ ….. ZZZZZ 

พัก แพสายชล (หอ้งน ้ารวม) หรอืเทยีบเทา่ ** แพพกัหลงัละ 2-3 ทา่น ** 

วนัที ่3 :: ทะเลหมอกและพระอาทติยข์ ึน้ - อุทยานแหง่ชาตเิขาสก - ดอกบวัผุด - ภูผาและล าธารรสีอรท์ 

06.00 น. น่ังเรอืไปชม ทะเลหมอกและพระอาทติยข์ ึน้ กลางสายน ้า เป็นภาพอนัน่าจดจ าอยา่งทีพ่ลาดไม่ได ้และหาก
โชคด ีอาจจะไดเ้จอฝงูนกเงอืก ออกหากนิยามเชา้อกีดว้ย 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้ (4) ณ แพทีพั่ก หลงัอาหารเชา้ อสิระทา่นตามอธัยาศยั 

10.30 น. น าทา่นลงเรอื เพือ่กลับขึน้ฝ่ัง 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (5) เดนิทางไปยัง อุทยานแหง่ชาตเิขาสก เตรยีมเดนิทางตามหา ดอกบวัผุด 

ดอกบวัผดุ สามารถพบไดใ้นชว่งเดอืน พ.ย.-ม.ีค. และแตล่ะชว่งทีพ่บก็จะเดนิใกลไ้กลไมเ่ทา่กนั บางชว่งอาจจะ

เดนิไกลถงึ 5 กม. หรอืบางทก็ีเดนิแค ่2-3 กม. ก็พบแลว้ 
*กรณีไมม่ดีอกบัวผุด จะพาไป น า้ตกใน อช. (เดนิ ไป 3 ก.ม. กลบั 3 ก.ม.) หรอื น า้ตกแมย่าย แทน 

16.30 น. Check in เขา้ทีพั่ก จากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

18.30 น. บรกิารอาหารเย็น (6) หลงัอาหารพักผ่อนตามอธัยาศยั ZZzzz 
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พัก ภูผาและล าธาร รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 :: ภูผาและล าธารรสีอรท์ - พระธาตไุชยา - ของฝากรา้นคณุสาหรา่ย - กรุงเทพฯ 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (7) และปลอ่ยอสิระใหท้า่นไดเ้ก็บบรรยากาศยามเชา้ของรสีอรท์ในฝัน ...  

10.00 น. เก็บสมัภาระ Check out ออกเดนิทางกลับ แวะนมัสการ พระธาตไุชยา 

12.30 น. บรกิารอาหารเทีย่ง (8) แวะซือ้ของฝากทีร่า้น คณุสาหรา่ย และแวะใหท้า่นทานอาหารค า่ระหวา่งทาง (มือ้นี้

ตามอธัยาศยั) หลงัอาหารเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

23.00 น. เดนิทางกลบัถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

วนัเดนิทาง 
 

 
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 59 (วนัข ึน้ปีใหม)่ 

 
6,400 บาท 

 

Join Trip ทวัรเ์ข ือ่นเชีย่วหลาน เขาสก | กุย้หลนิเมอืงไทย 
* ราคานีค้ านวณจากอตัราน า้มนัดเีซลทีร่าคาไมเ่กนิ 30 บาท / ลติร 

ผูใ้หญ ่เร ิม่ตน้ ทา่นละ 6,400 บาท 

เด็ก (3-11 ปี) ลด 
* พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

500 บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ 2,000 บาท 

  

รายละเอยีดอตัราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่ รถตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่พรอ้มน ้ามันและคนขบั 

2.คา่เรอืลอ่งในเขือ่นเชีย่วหลาน 

3.คา่ทีพั่กบนแพในเขือ่น 1 คนื (แลว้แตแ่พทีจ่องได)้ 

4.คา่ทีพั่กรสีอรท์ใน อช.เขกสก 1 คนื (ภผูาและล าธารรสีอรท์) 

5.คา่อาหาร 8 มือ้ พรอ้มบรกิารน ้าดืม่และอาหารวา่ง ตลอดทรปิการเดนิทาง 

6.คา่ธรรมเนยีมสถานทีต่า่งๆ 

7.คา่มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนั ทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ของบรษัิทประกนัชวีติ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 

2. คา่ธรรมเนยีมเขา้สถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

3. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
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เง ือ่นไขการจอง 

การจองและส ารองทีน่ ัง่ 

1. วางเงนิมัดจ า ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ทา่นละ 2,000 บาท หรอื 50% ของราคาเต็ม 

2. ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 

3. หากจองกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 7 วนั ถอืวา่สละสทิธิ ์และไม่สามารถเรยีกเงนิมัดจ าคนืได ้

การช าระคา่บรกิาร 

ช าระเงนิโดยโอนเขา้บัญช ี

ธนาคาร 

กสกิรไทย 

สาขา 

ยอ่ยเพชรเกษม อเวนวิ บางแค 

ชือ่บญัช ี

ดบัเบิล้ เอ็นจอย 

หมายเลขบญัช ี

785-2-03294-9 

ประเภทบญัช ี

ออมทรัพย ์

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

2. ทางบรษัิทจะถอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ หากทา่นไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอืสถานที ่ที่

ก าหนดไวใ้นโปรแกรม หรอืไม่ใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ พรอ้มคณะทัวร ์ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารในสว่นนัน้คนืได ้

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ ดว้ยเหตสุดุวสิยั เชน่ ภัยทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิการจราจร 

และอบุตัเิหตตุา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้รวมถงึเหตกุารณ์ทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ และเหตกุารณ์อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอสงวนสทิธิ ์ยดึเงนิมัดจ า ในทกุกรณี 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วนั คนืเงนิ 20% ของราคาทวัร ์ในทกุกรณี (โอนเงนิคา่ทัวรม์าเต็มจ านวนแลว้) 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-06 วนั ขอสงวนสทิธิ ์ยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด ในทกุกรณี 

* การเลือ่นการเดนิทาง ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

 

Double Enjoy ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที ่

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 30 ทา่น 

2. รถตู ้10 ทีน่ั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 8 ทา่น 

3. รถตู ้13 ทีน่ั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต า่กวา่ 10 ทา่น 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

ลกัษณะทรปิ 

ผจญภัยระดบักลาง ชมววิทวิทัศนอ์นัสวยงามและธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ เหมาะส าหรับทกุเพศทกุวยั 

 

สิง่ทีค่วรน าไปดว้ย 
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- ครมีกนัแดด, หมวก, แวน่ตากนัแดด 

- รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดสน้ 

- ไฟฉาย 

- ของใชส้ว่นตัว 

- ยาประจ าตวั 

- กลอ้งถา่ยรูป 
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