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เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2564 
 

 เขาสามเกลอ l ก ุย้หลินเมืองไทย l วังปลา l อทุยานธรรมเขานาใน l  

ป่าตน้น า้บา้นน า้ราด l สวนโมกขพลาราม l วัดพระบรมธาตไุชยา 

 

 

 

สมัผสัธรรมชาติ นอนแพเช่ียวหลาน 

4 วนั 2 คืน 

เริ่มตน้เพียง  6,999.- 
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

สรุาษฎรธ์านี 

กรงุเทพฯ – สรุาษฎรธ์านี 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย โดยมเีจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยวและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมี

แอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ  
21.30 น. ออกเดินทางสู่  จ.สรุาษฎรธ์านี  ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

 

Day 

2 
 

 

 

สรุาษฎรธ์านี 

สรุาษฎรธ์านี-สะพานเขาพงั – ถ่ายรปูสนัเขื่อนรชัประภา -เขาสามเกลอ-ก ุย้หลินเมืองไทย- 

วงัปลา - ชมพระอาทิตยต์ก  

07.00 น. ถึง  จ.สรุาษฎรธ์านี  ใหท้่านไดท้ าภาระกิจส่วนตวัตามอัธยาศัย 

บริการอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี 1) 

08.00 น. เดินทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพพิทกัษ ์(หรือ ชื่อเดิมว่าสะพานแขวนเขาพงั) เป็นอีกจดุเช็คอิน ที่แนะน าใหม้า

ถ่ายรปูสวยๆไฮไลทข์องที่นีคื่อสะพานแขวนที่สามารถถ่ายรปูและเห็นพื้นหลงัเป็นภเูขารปูหัวใจ จากนัน้น าท่าน

ชมวิว เขื่อนเช่ียวหลานหรือเขื่อนรชัชประภา ถ่ายรปูกบัสนัเขือ่นกบับรรยากาศยามเชา้กระทบกบัแสงแดด

สวยงาม 
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09.30 น. น าท่านสู่ แพภตูะวัน เชี่ยวหลานรีสอรท์  พรอ้มเช็คอิน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ แพภตูะวนั (มื้อท่ี 2) 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทอ่งเท่ียวเทศบาลบา้นเช่ียวหลาน ลงเรือพรอ้มเดินทางสู่ ทะเลสาบมรกตเขือ่น

รัชประภา ชมธรรมชาติที่งดงามของสายน า้สลบักบัแนวขนุเขา หินปูนที่ธรรมชาติสรรสรา้งราวกบัภาพเขยีน 

แวะสมัผสัความสวยงามของ “เขาสามเกลอ ฉายาก ุย้หลินเมืองไทย”  ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงาม

และความประทบัใจ และไปตอ่ที่ วงัปลา ใหอ้าหารปลา ซ่ึงเป็นปลาตะเพียนแดงทีอ่ยู่ตามธรรมชาติ    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านสมัผสักบัธรรมชาติ ถ ้าน ้าและภเูขากบัการลอ่งแพไมไ้ผ่ ตลอดเสน้ทางของการเดินทางเทา้

เขา้ไป ท่านจะไดส้มัผสักบัรรยากาศที่อดุมไปดว้ย กอไผล่ าใหญ่ อีกทัง้ตน้ไมท้ี่สงูใหญ่นานาชนดิ 

 หลงัจากนัน้ท่านจะไดพ้บกบัถ ้าปะการงัที่เกิดจากการตกตะกอนของน า้หินปูนที่เขม้ขน้ผวมกบัความพิเศษ

ของอากาศ ท าใหเ้กิดหินยอ้ยรปูประหลาดเหมือนปะการัง และไดพ้บฟอสซิสสตัวท์ะเลเซลลเ์ดียว อายกุว่า 

250-400 ลา้นปีในหินปูน สามารถถ่ายรปูเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. จากนัน้เดินทางสู่ แพภตูะวนัเช่ียวหลานรีสอรท์ ออ้มกอดแห่งขนุเขา และสายน า้ อิสระพกัผอ่นตามอัธยาศัย

หรือสนกุสนานกบัการพายเรือคายัคซ่ึงทางรีสอรท์มีไวบ้ริการ 
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  17.30 น. ชมธรรมชาติยามเย็น เก็บบรรยากาศชว่งเวลาพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า 

      ค า่ รบัประทานอาหารค ่า (มื้อท่ี 3) อ่ิมอรอ่ยกบัอาหารมื้อค ่าในบรรยากาศธรรมชาติยามเย็น 

ที่พกั  แพภตูะวนั เช่ียวหลาน รีสอรท์ หรือเทียบเท่า  

 (หอ้งพกัท่ีเช่ียวหลาน จะบริการเป็นหอ้งพดัลม ) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Day 

3 
 

 

     

สรุาษฎรธ์านี 
 

เขื่อนเชี่ยวหลาน - อทุยานธรรมเขานาใน - ป่าตน้น ้าบา้นน ้าราด 

06.30น. Morning safari ดวูิถีชีวติของสตัว ์ชมหมอกและสดูอากาศยามเชา้อันแสนบรสิทุธ์ิ  

จากนัน้น าท่านกลบัที่พกั ใหท้กุท่านไดถ่้ายรปูเก็บบรรยากาศโดยรอบของแพภตูะวัน 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ทา่มกลางธรรมชาติ (มื้อที่ 4) พกัผอ่นตามอัธยาศัย 

10.00 น. อ าลาที่พกัแพภตูะวัน  จดัเก็บสมัภาระลงเรือมุง่หนา้กลบัสู่ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเช่ียวหลาน  

11.00 น. เดินทางถึง ทา่เรือ จดัเก็บสมัภาระขึน้รถตู ้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่5) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อทุยานธรรมเขานาใน จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เป็นสถานที่ตัง้ของ เจดียล์อยฟ้าพระ

พทุธศิลาวดี และบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ ซ่ึงก่อสรา้งดว้ยศิลาแลงจากเมืองก าแพงเพชร บนยอดเขา

หินปูนสงูจากพื้นดินเกือบ 300 เมตร และเป็นส านกัสงฆข์องจงัหวัดสรุาษฎรธ์านี  

 ใหท้่านไดเ้ดินชมสถานปัตยกรรมที่สวยงาม ซ ุม้ประตโูบราณแบบ 9 ยอด “พทุธวดี” ซ่ึงหากใคร

มาแลว้เป็นอันตอ้งมาถ่ายรปูตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเมื่อแสงอาทิตยต์กกระทบเขา้กบัซุม้ประต ู
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 จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยังป่าตน้น ้าบา้นน ้าราดเป็นพื้นที่ป่าตน้น า้ที่มีความอดุมสมบรูณแ์ละ

สวยงามมาก โดยมี “ตาน า้” เป็นหัวใจหลกัของป่าตน้น า้แห่งนี ้น า้ที่ผดุขึน้มาจากพื้นดินนัน้ ไหลลอดใตภ้เูขา

ผา่นออกมายัง จดุที่เรียกวา่ ตาน า้ ซ่ึงเป็นน า้ที่ใสบริสทุธ์ิ และชาวบา้นก็เชื่อวา่ เป็นบ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ ป่าตน้น า้

บา้นน า้ราด มีลกัษณะเป็นบ่อน า้จืดสีฟ้าอมเขยีวใสราวกบักระจก ลึกประมาณ 1 เมตร พื้นของบ่อน า้ จะเป็น

พื้นทรายตะกอนหินปูน จึงท าใหน้ า้ไมข่ ุน่ มีความใสอยู่ตลอด น า้ที่ผดุขึน้มาจากใตด้ิน ก็จะไหลลงไปยังคลอง

มะเลาะ ไปสู่ น า้ตกน า้ราดธารทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 6) 

ที่พกั น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรมมารล์ิน  หรือ เทียบเทา่ 
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Day 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

พระบรมธาตไุชยา 

- 

กรงุเทพฯ 

 สวนโมกขพลาราม – วดัพระบรมธาตไุชยา – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร (มื้อที่ 7) 
08.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน า้ไหล จดัตัง้โดย พทุธทาส

ภิกข ุตัง้ที่เขาพทุธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 อ าเภอไชยา จงัหวัดสรุาษฎรธ์านี 

เพื่อใหเ้ป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผพ่ระพทุธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทัว่โลก 

 จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระบรมธาตไุชยา พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์

มหานกิาย ตัง้อยู่เลขที่ 50 ถนนรักษน์รกิจ หมู ่3 ต าบลเวียง อ าเภอไชยา จงัหวัดสรุาษฎรธ์านี 

พระบรมธาตไุชยาเป็นสถานที่บรรจพุระบรมสารีริกธาตขุองสมเด็จพระสัมมา สัมพทุธเจา้ นับเป็นปูชนีย

สถานส าคัญคู่บา้นคู่เมือง ของจังหวัดสรุาษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธ์ิที่

เคารพบชูาของภาคใต ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 8) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรงุเทพฯ  ระหว่างทางแวะแวะซ้ือของฝากของที่ระลึก  

22.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 

 

 

************************************************** 
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อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง   ราคาท่านละ 
25–28 ก.พ. 64 6,999 บาท 

5–8 ,19 -22 มี.ค. 64 7,888 บาท 

9–12,11–14,12-15 เม.ย. 64 7,999 บาท 

30 เม.ย.–3 พ.ค. 7,999 บาท 
พกัเดี่ยวเพิ่มทา่นละ 2,500 บาท 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) 

และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รับอากาศน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  

2. ที่พกัที่ระบไุวต้ามรายการ ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่  
- พกัที่ แพภตูะวัน เชี่ยวหลาน รีสอรท์ หรือเทียบเท่า 1 คืน  

- พกัโรงแรมโรงแรมมารล์ิน  หรือ เทียบเทา่ 1 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

5. ค่าอาหารตามที่โปรแกรมระบ ุ

6. มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไข

กรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิด

จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ตอ่ท่าน 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณีตอ้งการ 

รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร

ของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษทัฯจะคืนเงนิค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
2. กรณีที่ท่านแจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคืนเงนิค่าใชจ่้ายทัง้หมดทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ

ตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้กรณุา

ส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
 


