
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     บริษทั ทู บาย โฟ  แทรเวล    ขอนําท่านไปพักผ่อนยังแหล่งท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติรูปแบบใหม่

ที่โอบล้อมไปด้วยผืนน้ํากว้างไกลปรากฎเกาะน้อยใหญ่ที่เขียวขจีไปด้วยหมู่ไม้ มีแท่งหินปูนสูงตระหง่านรูปทรง

หลากหลายรอบตัว เกิดเป็นภาพทวิทัศน์ที่สวยงาม  ซ่ึงเรียกกันว่า “ กุ้ยหลินเมืองไทย ”  ท่ามกลางทะเลสาบเข่ือน

เช่ียวหลาน  แพครีีธารา   แพที่พักกลางเข่ือนเช่ียวหลานที่แทบไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะ แพแห่งน้ีข้ึนช่ือในเร่ืองของที่

พักที่สะดวกสบาย และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นจํานวนมาก ซ่ึงก็เข้ากับบรรยากาศบนผืนน้ํา

อันเงียบสงบของเข่ือนเช่ียวหลานเป็นที่สุด แพครีีธารา เป็นรีสอร์ทกลางอ่างเก็บน้ําเข่ือนเช่ียวหลาน ซ่ึงก็มกีาร

ออกแบบได้เข้ากับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ โดยต้ังอยู่บริเวณอ่าวคลองมุย โดยที่แพแห่งน้ีก็เต็มไปด้วยบรรยากาศ

ที่เงียบสงบ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และเหมาะกบัการพักผ่อน จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะนิยมมาพัก

ค้างแรมที่น่ี โดยใครที่ชอบการท่องเทีย่วพกัผ่อนแบบชิลๆ ท่ามกลางธรรมชาติ แพครีีธาราก็เป็นตัวเลือกที่จะตอบ

โจทย์ความต้องการได้ดีเลยทีเดยีว   อีกทั้งยังมีกจิกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น น่ังเรือชมวิวทวิทศัน์ยามเช้า / การ      

ให้อาหารปลาที่วังปลาแพนางไพรใกล้เขาสามเกลอ /  พายเรือแคนูชมพระอาทิตย์ตก และอีกหน่ึงไฮไลท์ที่จะพลาด

ไม่ได้ กับกิจกรรมการ ล่องแพไม้ไผ่ไปเที่ยวถํา้ปะการัง ซ่ึงถํ้าแห่งน้ีเคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อน และไม่มีค้างคาวอยู่ จึงทํา

ให้ภายในถํา้มีอากาศที่ปลอดโปร่ง ดูน่าเที่ยว พร้อมทั้งได้สนุกไปกับการล่องแพ อย่างไม่มีเบ่ือ 
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รายละเอียดการเดินทาง 

วันที่ 1         กรุงเทพฯ  -   สนามบินสุราษฎร์ธานี  -  เข่ือนเช่ียวหลาน     {  พักแพกลางเข่ือนเช่ียวหลาน } 

(เชา้) ออกเดินทางโดยเคร่ืองบิน  จากกรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี  ตามตารางสายการบิน ดงัน้ี                                                                

Thai  Smile  :  เคร่ืองออก    07.45 – 09.00                                                      

Nok  Air        :   เคร่ืองออก    08.05 – 09.15                                                                                  

Air  Asia        :  เคร่ืองออก    07.55 – 09.05   /   09.50 – 11.05 

                         หลังจากลงเคร่ืองแล้ว รับสัมภาระเรียบร้อย  ทางบริษทั ทู บาย โฟ แทรเวล  เตรียมรถตู้รอรับคณะ 
                   สนามบินสุราษฎร์ธานี หลังจากน้ันออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เข่ือนเช่ียวหลาน  { เข่ือนรัชชประภา } 
12.00 น.    คณะรับประทานอาหารกลางวนั ที่โรงแรม ณ คีรี@เช่ียวหลาน 

13.00 น.    นาํคณะไปยงัท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาลบา้นเช่ียวหลาน อุทยานแห่งชาติเขาสก โดยใชเ้วลาในการนัง่เรือ

หางยาวประมาณ 50 นาที  เดินทางสู่ทะเลสาบนํ้าจืด ระหวา่งทางชมธรรมชาติที่งดงามของนํ้ าที่ใสราว

กบันํ้ าทะเลสีครามตดักบัเทือกเขาหินปูนหลากหลายรูปร่างที่ธรรมชาติสรรสร้างราวกบัภาพวาดของ

จิตรกรเอก   
14.00 น. คณะเดินทางถึงที่พกั ท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจี โอบลอ้มไปดว้ยเขาหินปูน 

 บรรยากาศแสนสดช่ืนนาํสมัภาระเขา้ที่พกัใหเ้รียบร้อย เปล่ียนชุดตามสบาย 
พร้อมเปียกนํ้ า ที่พกัแพกลางเขื่อนเช่ียวหลาน แพครีีธารา (หอ้งพดัลม) เป็น 
หอ้งพกัมีกระจกใสรอบดา้นสามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ไดส้บาย เป็นแพลอยนํ้ า 
ทุกหลงัเป็นบา้นไมห้ลงัคามุงจาก เพือ่ใหเ้ขา้กบัธรรมชาติมากที่สุด บรรยากาศที่น่ีเงียบสงบ ใหค้วาม

ความรู้สึกผอ่นคลายเหมาะแก่การพกัผอ่น แพทีพ่กัแบ่งเป็น 2 ชั้น หอ้งชั้นบนใตห้ลงัคาและชั้นล่าง 

สามารถพกัไดห้อ้งละ 3 - 4 ท่าน  ภายในหอ้งพกัมีหอ้งนํ้ าส่วนตวั  มีระเบียงหนา้หอ้ง ใหท้่านได ้
นัง่ชิล  ชมววิ บรรยากาศแสนสงบ หรือจะกระโดดเล่นนํ้ าจากหนา้หอ้งไดเ้ลย!!! 

17.00 น.       นาํท่านลงเรือหางยาวไปเที่ยวชมทศันียภาพในเขื่อนเช่ียวหลาน ชมสถานที่สุดฮิต ไฮไลท์ของกุ้ยหลิน 

เมืองไทย   ที่ใครไปใครก็ไม่พลาดที่ตอ้งแวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ  พร้อมจอดเรือใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บ

เป็นที่ระลึก   จากนั้นเดินทางต่อไปใหอ้าหารปลาที่ วังปลา แพนางไพร มีจาํนวนเยอะแยะมากมาย   

ไดเ้วลาพอสมควร   คณะน่ังเรือกลับที่พัก  มีกิจกรรมพายเรือแคนู บริเวณแพที่พกั หรือจะพกัผอ่นนัง่

ชมบรรยากาศยามเยน็และแสงสุดทา้ยของพระอาทิตยต์กดิน(Sunset) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า อ่ิมอร่อยกบัอาหารในบรรยากาศธรรมชาติยามเยน็ ณ แพที่พกั แพครีีธารา  และ  

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 



วันที่ 2              แพ เข่ือนรัชชประภา  -  Morning  safari  –    กิจกรรม   –   พักแพครีีธารา 

06.30 น.        Morning  safari    เชา้น้ีต่ืนมาก็มีกิจกรรมรออยู ่จะมีพนกังานมารอรับ 

เพือ่พาไปชมววิโดยรอบๆ ไดเ้ห็น ทะเลหมอก  ดูวถีิชีวติของสตัวย์ามเชา้  

และดูนกต่างๆ และสูดอากาศยามเชา้ที่บริสุทธ์ิ   จากนั้นนาํท่านกลบัที่พกั  

และรับประทานอาหารเช้าท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาเขียว  

ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปเก็บบรรยากาศโดยรอบของแพพกั    

{ พกัผอ่นตามอธัยาศยั }      

Option  :     กิจกรรมการ ล่องแพไม้ไผ่ไปเที่ยวถํ้าปะการัง 

เหมาะสาํหรับท่านที่ช่ืนชอบการผจญภยั  หากท่านใดสนใจสามารถ 

แจง้ทางเจา้หนา้ที่เม่ือไปถึงที่พกัแลว้  กิจกรรมน้ีท่านตอ้งชาํระเงินเอง  

12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยง ณ แพที่พกั   
13.00 น.       นาํท่านลงเรือหางยาวเดินทางสู่  เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ถํา้พรเพชร  

 ( เตรียมรองเทา้ผา้ใบ ) ใชก้ารเดินเทา้ประมาณ 1 ชัว่โมง  ศึกษาเสน้ทางธรรมชาติและตน้ไม ้

นานาพนัธุ ์ ชมความงดงามของธรรมชาติซ่ึงสามารถมองเห็นแพคีรีวาริน  เก็บภาพความงดงามไวเ้ป็น

ที่ระลึก  ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัสู่แพคีรีธารา ผอ่นคลายอารมณ์กบัสีเขียวของป่าไม ้ มีกิจกรรม

พายเรือแคนูบริเวณแพที่พกั หรือจะพกัผอ่นนัง่ชมบรรยากาศยามเยน็ และแสงสุดทา้ยของพระอาทิตย์

ตกดิน  (Sunset) 

 19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ แพที่พกั แพครีีธารา   /  พกัผอ่นตามอธัยาศยั และราตรีสวสัด์ิ 
 

วันที่ 3             แพ เข่ือนรัชชประภา  –   กิจกรรม    -   อุทยานแห่งชาติเขาสก   

07.30 น.        รับประทานอาหารเชา้ ณ แพที่พกั   พร้อมวางสมัภาระไวห้นา้หอ้งพกั เพือ่เจา้หนา้ท่ีจะไดน้าํไปลงเรือ                                                                                                           

09.30 น.        สมัภาระทุกท่านพร้อมเรียบร้อยที่เรือ แลว้โบกมืออาํลา “คีรีธารา เช่ียวหลาน รีสอร์ท ”   

                      จากนั้นนาํท่านไปส่งที่ท่าเรือบา้นเช่ียวหลานพร้อมคาํอาํลา และรอยยิม้ 

10.30 น.       คณะเดินทางมาถึงท่าเรือรับสมัภาระแลว้ นาํท่านต่อรถสองแถวเพือ่ไป 

        ขึ้นรถที่จอดรอคณะอยูล่านจอด  แลว้ออกเดินทางมุ่งหนา้ต่อไปยงัที่ทาํการ 

        อุทยานแห่งชาติเขาสก 

12.00 น.       คณะมาถึงเขาสก  นาํท่านเขา้สู่ที่พกั ภูผา และลําธาร รีสอร์ท 

                     และรับประทานอาหารเที่ยง ณ รีสอร์ทที่พกั  
13.00 น.       เก็บสมัภาระเรียบร้อย เปล่ียนเส้ือผา้พร้อมลุยเปียกนํ้ า  เพือ่สนุกสนาน 

       กบักิจกรรมผจญภยัมากมาย 
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14.00 น.        กิจกรรมมีให้ท่านเลือก 3 แบบ   ดังน้ี        (   ให้ท่านเลือก  1  กิจกรรม ) 

       1. น่ังเรือยางล่องคลองสก  และ กระโดดเล่นนํ้า   

       2.  น่ังแพไม้ไผ่ และไปจิบกาแฟเช็คอินที่จุดชมวิว   

       3. น่ังช้างชมธรรมชาติ     

16.30 น ส่งคณะกลบัที่พกั เพือ่อาบนํ้ าเปล่ียนชุด และ พกัผอ่นตามอธัยาศยั                                      

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท   นอนหลบัฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

 
 

 

 

  

วันที่ 4             อุทยานแห่งชาติเขาสก   -   สนามบินสุราษฎร์ธานี   -   กรุงเทพฯ 

08.00 น.        รับประทานอาหารเชา้ ณ รีสอร์ทที่พกั    

09.00 -12.00 น.    ช่วงเชา้ใหท้่านอิสระ พกัผอ่นชิลๆ ณ รีสอร์ทที่พกั  หรือเลือกทาํกิจกรรมอ่ืนๆที่ยงัไม่ไดเ้ล่น 

                 อาทิ เช่น การขี่ชา้ง / การสอนทาํอาหารทอ้งถิ่นแบบออร์แกนิค จากกระบอกไมไ้ผ ่เป็นตน้ 

หลงัจากพกัผอ่นและทาํกิจกรรมเสร็จแลว้ ใหทุ้กท่านจดัสมัภาระพร้อมวางไวห้นา้หอ้งพกั เพือ่  

                           เจา้หนา้ที่จะไดน้าํไปขึ้นรถตู ้   {   หมายเหตุ  :  กิจกรรมวันน้ี  ราคาจะไม่ได้รวมอยู่ในแพ็คเก็จ }   

12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยง ณ รีสอร์ทที่พกั  
13.00 น.       คณะออกเดินทางสู่สนามบินสุราษฎร์ธานี  เพือ่ทาํการเช็คอิน กลบักรุงเทพฯ                                                                                                            

 (เยน็)       ออกเดินทางกลบัโดยเคร่ืองบิน  จากสุราษฎร์ธานี –  กรุงเทพฯ   ตามตารางสายการบิน ดงัน้ี        

Thai  Smile  :  เคร่ืองออก    18.10 – 19.30                                                      

Nok  Air        :   เคร่ืองออก    18.05 – 19.15                                                                                  

Air  Asia        :  เคร่ืองออก    17.25 – 18.30   /   20.30 – 11.45 

                      คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ   โดยสวสัดิภาพ   
 

          

 

หมายเหตุ  : โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ

ประโยชน์ของ ลูกคา้เป็นสาํคญั 



 

      อัตราค่าบริการ   :    ผู้เดนิทาง  8 ท่านขึ้นไป ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่  พกัห้องละ  2-3  ท่าน       ราคาท่านละ            9,400.-  บาท 

 พกัเดีย่ว  { จ่ายเพิม่ }   ท่านละ 
 

4,100.-  บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

      ค่ารถตู ้รับ – ส่งสนามบิน  และรับจากเขื่อนรัชชประภา – อุทยานเขาสก 

 ค่าอาหาร ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 

      ค่าธรรมเนียมเขา้อุทยาน ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ (ชาวต่างชาติเพิม่จ่ายเพิม่ตามความเป็นจริง) 

      ค่าที่พกั แพคีรีธารา 2 คืน และ ที่พกัเขาสก 1 คืน 

      กิจกรรมพายเรือแคนู บริเวณที่พกัแพคีรีธารา  

     เลือกกิจกรรมตามที่ระบไุว ้1 รายการ ที่อุทยานแห่งชาติเขาสก 

      ค่าล่องเรือหางยาวที่เขื่อนรัชชประภา  และค่าเรือรับ – ส่งที่พกั 

 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ที่บริษทั ฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (หากอายเุกิน  

  75 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%)  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ  

  500,000.- บาท  ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

   ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 

  ค่าธรรมเนียมค่าเขา้ชม สาํหรับอตัรา สําหรับชาวต่างชาติ 

   กิจกรรมการ  ล่องแพไม้ไผ่ไปเที่ยวถํ้าปะการัง ที่เขื่อนรัชชประภา 

  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด  

                ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

     ค่าทิปพนกังานบริการ, ไกด ์และคนขบัรถ 

  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 

  ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณต้ีองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้า     

                ก่อนการชําระเงิน    หากแจ้งภายหลังการชําระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทกุกรณ ี) 

 

http://www.guilinlake.com/article/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%87/


เง่ือนไขการชําระเงิน : 

1. สําหรับการจองกรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท  พร้อมสําเนาบัตรประชาชนสําหรับผู้เดินทาง 

2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 

 

ส่ิงของที่ต้องเตรียม 1.รองเทา้รัดสน้หรือรองเทา้แตะ      

2.กระเป๋ากนันํ้ าหรือกระเป๋าเป้สะพาย       

3.ยาประจาํตวั     

4.ชุดวา่ยนํ้ า หมวก แวน่ตากนัแดด ครีมกนัแดด เส้ือกนัฝน   

 5.ถุงพลาสติกใส่ผา้เปียก  

 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 5,000.-  บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทั้งหมด  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 60% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5.  เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมี ผูโ้ดยสารจาํนวน  7 – 8  ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน ดงักล่าว

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าใชจ่้าย  

2. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ

ภยัธรรมชาติตามฤดูกาลต่างๆ  โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั

ที่สุด 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,                                 

การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

5. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

************************************************* 



                  

หากต้องการรายละเอียดเพิม่เติม กรุณาติดต่อ 

        ห้างหุ้นส่วนจํากดั  ทู  บาย  โฟ  แทรเวล   :  แหม่ม  หรือ  คณุอ้อ 

      โทร.  02 – 9340833 – 4      Fax :  02 –  934 - 0380 

คณุแหม่ม       081 – 628 – 0872 

Email   :  mam@2by4travel.com 
 
ID. Line  :  mam2by4 
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