JN210 ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลิ นเมืองไทย (4 วัน 3 คืน)
ทัวร์ทุกที่ ดอทคอม ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว เขาสก - เขื่อนเชี่ยวหลาน
ที่ได้ขนานนามว่า "กุ้ยหลิ นเมืองไทย" ชม ถา้ น้าทะลุ - ถา้ ประกายเพชร
บริการอาหารปักษ์ใต้เลิ ศรส แบบต้นตารับ พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดิ นทาง
เดิ นทางวันที่ // 4-7 พ.ค. // 1- 4 มิ .ย. // 1- 4 ส.ค. // 2 -5 ส.ค. //10-13 ส.ค.
วันที่หนึ่ ง
กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี
20.30
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เทสโก้ โลตัส ลาดพร้าว-ถนนพหลโยธิน (คลิกดูแผนที)่ โดยมีทมี งานบริการใน
๋
เรือ่ งกระเปาสัมภาระ ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วย
รถตูป้ รับอากาศ VIP รุน่ ใหม่ พร้อมบริการอาหารว่าง
และเครือ่ งดืม่
วันที่สอง
เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพนางไพร - [ถา้ ประกายเพชร] - เขาสามเกลอ – ถา้ ปะการัง
06.00
ถึงจุดชมวิวของ เขื่อนรัชชประภา หรืออีกชือ่ หนึ่งคือ เขื่อนเชี่ยวหลาน ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศยามเช้าของสัน
เขือ่ น
แสงแดดอ่อนๆกับหมอกจางๆ สวยงามจับใจ ให้เวลาท่านทาธุระส่วนตัวและถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
08.00
บริการอาหารเช้า (1) หลังอาหาร นาท่านลงเรือ มุง่ หน้าไปยัง แพนางไพร ระหว่างทีน่ ั ่งเรือจะได้เห็นทิวทัศน์
เทือกเขาหินปูน อันสวยงาม ให้เวลาท่าน
ให้อาหารปลาตะเพียนหางแดงและปลายักษ์ ซึง่ มีเองตามธรรมชาติ
(จากนัน้ จะพาไปชม ถา้ ประกายเพชร แทน ถ้าน้ าทะลุ ในกรณีทถี่ ้าน้ าทะลุปิดไม่ให้เข้า) ต่อจากนัน้ เดินทางไป ชม
เขาสามเกลอ
ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็น กุ้ยหลิ นเมืองไทย จากนัน้ นาท่านเข้าแพทีพ่ กั
12.00
บริการอาหารกลางวัน (2) หลังอาหารนาท่านไป ถา้ ปะการัง โดยต้องเดินเท้าระยะทางประมาณ 1.5 กม. (รวมทัง้
ไปและกลับประมาณ
3 กม.) เพื่อไปลงแพไม้ไผ่ที่ แพทะเลใน 500 ไร่
15.00
เดินทางกลับแพทีพ่ กั เป็นบ้านแพ หลังเล็กหลังน้อยทีล่ อยอยู่เหนือน้ า ท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม หลัง Check
in พักผ่อนตามอัธยาศัยเล่นน้ า พายแคนนู
ั ใต้ ปลาทอด คืนนี้นอนพักผ่อนบนแพฟงั เสียงน้ าเบาๆ โรแมนติค …..
18.00
บริการอาหารเย็น (3) จะเป็นอาหารปกษ์
ZZZZZ
วันที่ สาม
ทะเลหมอกและพระอาทิ ตย์ขนึ้ - ถา้ น้าทะลุ – อช.เขาสก - ดอกบัวผุด - [บ้านถา้ ผึง้ ] – ภูผาและลาธารรีสอร์ท
06.00
นั ่งเรือไปชม ทะเลหมอกและพระอาทิ ตย์ขนึ้ กลางสายน้ า เป็นภาพอันน่าจดจาอย่างทีพ่ ลาดไม่ได้ และหากโชคดี
อาจจะได้เจอฝูงนกเงือก ออกหากินยามเช้าอีกด้วย
07.30
บริการอาหารเช้า (4) ทีแ่ พ เตรียมตัวเดินทางไปเทีย่ ว ถา้ น้าทะลุ *ฤดูฝน ถ้าน้ าทะลุจะปิดไม่ให้เข้า เนื่องจาก
ป้องกันอันตรายจากน้ าหลาก โดยจะพาไปชม ถา้ ประกายเพชร แทน (ในวันทีส่ อง) ซึง่ เป็นถ้าน้ าลอดทีท่ าให้คณ
ุ
ได้ผจญภัยกันแบบ กาลังสนุก ผูเ้ ดินทางต้องเตรียมตัว เช่น ไฟฉาย รองเท้ารัดส้น ระยะทางเดินไปกลับประมาณ 6
กิโลเมตร จากนัน้ นาท่านลงเรือ เพื่อกลับขึน้ ฝงั ่
12.00
ถึงฝงั ่ บริการอาหารกลางวัน (5) ทีร่ า้ นอาหารบริเวณสันเขือ่ น หลังอาหารเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติ เขาสก
เตรียมเดินทางตามหา ดอกบัวผุด ซึง่ โดยปกติแล้วจะสามารถพบได้ในช่วงเดือน พ.ย. - มี.ค. และแต่ละช่วงทีพ่ บก็
จะเดินใกล้ไกลไม่เท่ากัน บางช่วงอาจจะเดินไกลถึง 5 กม. หรือบางทีกเ็ ดินแค่ 2-3 กม. ก็พบแล้ว *กรณีไม่มดี อก
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บัวผุด จะพาไป บ้านถา้ ผึง้ แทน ซึง่ ทีน่ ี่จะมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วเป็น บ่อน้าดันทรายดูด และถา้ น้าลอด
Check In เข้าทีพ่ กั (ภูผาและลาธารรีสอร์ท หรือเทียบเท่า)
บริการอาหารเย็น (6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ZZzz....
ภูผาและลาธารรีสอร์ท - พระธาตุไชยา - คุณสาหร่าย - ตลาดโต้ร่งุ หัวหิ น - เพลิ นวาน - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า (7) และปล่อยอิสระให้ท่านได้เก็บบรรยากาศยามเช้าของรีสอร์ทในฝนั ... ภูผาและลาธารรี
สอร์ท
เก็บสัมภาระ Check out ออกเดินทางกลับ แวะนมัสการ พระธาตุไชยา
บริการอาหารเทีย่ ง (8) หลังอาหารออกเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากทีร่ า้ น คุณสาหร่าย และแวะให้ท่านทาน
อาหารค่าที่ ตลาดโต้ร่งุ หัวหิ น (มือ้ นี้ตามอัธยาศัย) หลังอาหาร นาท่านแวะ เพลิ นวาน "พิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ (Life
Museum) ของดีย่านการค้าวันวาน" ให้เวลาพอสมควร จากนัน้ ทางทางกลับ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

****อัตราค่าบริ การท่านละ

5,900 บาท

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP รุน่ ใหม่ พร้อมน้ ามันและคนขับ
- ค่าเรือล่องในเขือ่ นเชีย่ วหลาน
- ค่าทีพ่ กั บนแพในเขือ่ นเชีย่ วหลาน 1 คืน พัก 2-3 ท่าน ไม่มเี ครือ่ งอานวยความสะดวกใดๆห้องน้ ารวม
- ค่าทีพ่ กั รีสอร์ทในอุทยานแห่งชาติเขาสก 1 คืน ( แล้วแต่รสี อร์ททีเ่ ลือก)
- ค่าอาหาร 8 มือ้ พร้อมบริการน้ าดืม่ และอาหารว่าง ตลอดทริปการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานทีต่ ่างๆ
- ค่ามัคคุเทสก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 500,000 บาท / ค่รกั ษาพยาบาล 200,000 บาท
ราคาดังกล่าว
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานทีข่ องชาวต่างชาติเพิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % ( กรณีออกใบเสร็จในนามนิตบิ คุ ล )
ลักษณะทริ ป
- ผจญภัยระดับกลาง ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามและธรรมชาติทสี่ มบูรณ์ เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย
สิ่ งที่ควรนาไปด้วย
- ครีมกันแดด หมวก แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมสบาย
- ไฟฉาย
- ของใช้สว่ นตัว
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ยาประจาตัว
กล้องถ่ายรูป

