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เขาสก&เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน 
เที่ยวเขาสก – เขื่อนเชี่ยวหลาน  

วันแรกของการเดินทาง (1)   ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – อุทยานธรรมเขานาในหลวง – คิงคองเขาสก          
พักเขาสกบูติคแคมส์ 1 คืน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

..... น.   เจ้าหน้าที่พร้อมคนขับรถ รอรับลูกค้าตามไฟล์ทบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี 

ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาสก  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

11.30 น.  นําคณะชมอุทยานเขานาในหลวง ถือเป็นสํานักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

ต่างๆ ล้วนสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาและเงินบริจาคของชาวบ้าน ภายใต้การนําของเจ้าอาวาส (พระสมพงศ์ วชิรปญ

โญ) ช่วยกันหักร้างถางพงก่อสร้างด้วยแรงงานของพระภิกษุและประชาชนในพ้ืนที่ทั้งสิ้นเพ่ือถวายเป็นพุทธบู ชา 

โดยไม่รับค่าแรงใดๆ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
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13.30 น. นําคณะชม Bridge Hill Cafe คาเฟ่ที่โอบล้อมไปด้วยเขา และธรรมชาติ สูดกลิ่นไอโฮโซน ธรรมชาติ มีบริการ

เครื่องดื่มกาแฟสไตล์เรียบง่าย ผสานเข้ากับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่มและขนมต่างๆ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

14.00 น. นําคณะชมคิงคองเขาสก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางขุนเขา ที่สร้างขึ้นมาเอาใจน้องๆหนูๆ และผู้รักการถ่ายภาพ 

พร้อมทั้งมีกิจกรรมมากมาย เช่น ล่องแพ นั่งรถรางชมปลา ขับATVชมสวน ฯลฯ (ไม่รวมค่ากิจกรรม) 
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14.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก เขาสกบูติคแคมป์ รูปแบบของ รีสอร์ทสร้างขึ้นอย่างร่วมสมัยผสมผสานเข้ากับองค์ประกอบ

แบบบูติค ที่ตั้งอยู่ภายใต้ทัศนียภาพทางภูมิศาสตร์ชองผืนป่าเขตร้อนที่เขียวชอุ่ม บนเขตพ้ืนที่ชานเมืองที่สวยงามที่

เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติเขาสก” 

15.00 น. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ชิลๆ สบายๆ มีกิจกรรมให้เลือกทํา ล่องห่วงยางในคลอกศก  พายเรือแคนู  ล่องแพไม้

ไผ่ (ไม่รวมค่ากิจกรรม) 

19.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ เขาสกบูติคแคมป์ 

 พักผ่อนนอนหลับ พักเอาแรง พร้อมลุยในเช้าวันถัดไป.... 

วันที่สองของการเดินทาง (2)   เขาสก – เขื่อนเชี่ยวหลาน – เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย – ชมแสงสุดท้ายของ
พระอาทิตย์ตกดิน - พักแพคีรีธารา 1 คืน 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

10.00 น. คืนห้องพัก และออกจากรีสอร์ทเขาสกบูติคแคมป์ ออกเดินทางสู่ท่าเรือเขี่อนรัชชประภา (หรือเขื่อนเชี่ยว

หลาน) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

บริษัท เอสทดีี ทราเวล 

  59 หมู ่7 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 

                    โทร: 029630414; 0924054546; 0863218269 

ใบอนญุาตเลขที่  11/08708 

หน้า | 5 JNL-05 I KHAO-KA02_เขาสก & เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน                                           

 

 

11.00 น. นําคณะล่องเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติในอ่างเก็บน้่าเขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น

ที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาสก ทัศนียภาพโดยทั่วไปภายในอ่างเก็บน้้าเหนือเขื่อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม

มาก  นักท่องเที่ยวทุกคณะที่ไปเห็นล้วนประทับใจ ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนที่สูงชันล้อมรอบไปด้วยผืน

น้้าที่กว้างใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

11.40 น. เข้าสู่ที่พัก ณ แพคีรีธารา พร้อมเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ แพคีรีธารา 

บ่าย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ชิลๆ สบายๆ มีกิจกรรมทางน้ํา พายเรือคายัก กิจกรรมท่องเที่ยว และเสื้อชูชีพไว้

ให้บริการ 

16.00 น.  นําคณะล่องเรือ ชมความงดงามของทะเลสาปเชี่ยวหลาน และจุดไฮไลท์ “เขาสามเกลอ” บริเวณที่เรียกว่า“กุ้ย

หลินเมืองไทย” ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งตระหง่านเรียงกัน จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเขื่อน

รัชชประภาแห่งนี้  การล่องทะเลสาบถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาหินปูน

ใหญ-่น้อยในรูปทรงต่างๆอันหลากหลายตั้งโดดเด่นอยู่เหนือผืนน้ําให้เรายลโฉมกัน พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์

ตก ถ่ายรูปกับแสงสุดท้ายก่อนตะวันลับขอบฟ้า 

19.00 น. รับประทานอาหารค่่าเมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ แพคีรีธารา 

 พักผ่อนนอนหลับ พักเอาแรง พร้อมลุยในเช้าวันถัดไป.... 
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วันที่สามของการเดินทาง (2)   เข่ือนเช่ียวหลาน – สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ – บ้านไร่เขาวง – บ้านน้่าราด – ท่า
อากาศยานสุราษฎร์ธาน ี

07.00 น. นําคณะนั่งเรือดูนก สัมผัสบรรยากาศไอหมอกเย็นๆ ในยามเช้า 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก แพคีรีธารา 

09.00 น. คืนห้องพัก และออกเดินทางสู่ท่าเรือเขี่อนรัชชประภา (หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน) 

10.00 น. เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ จากนั้นนําคณะเดินทางสู่ จุดชมวิวเขื่อนและสะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ หรือ 

สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ เป็นสะพานที่ถูกสร้างโดย อบต.เขาพัง เมื่อปี 2546 เพ่ืออํานวยความสะดากแก่

ชาวบ้านทั้งสองฝั่งของคลองพระแสง มีความยาวโดยประมาณ 120 เมตร 

11.30 น. นําคณะชมบ้านไร่เขาวง 

12.00 น.  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ บ้านไร่เขาวง ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารพื้นบ้านที่ท่านอยากทาน 

13.30 น. นําคณะชมความสวยงามของธรรมชาติของป่าต้นน้่าบ้านน้่าราด เป็นพ้ืนที่ป่าต้น

น้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม โดยมี “ตาน้ํา” เป็นหัวใจหลักของป่าต้นน้ํา 

จุดที่เรียกว่าตาน้ํา เป็นน้ําใสบริสุทธิ์ และชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ป่าต้น

น้ําบ้านน้ําราด ป่าต้นน้ําบ้านน้ําราด มีลักษณะเป็นบ่อน้ําจืดสีฟ้าอมเขียวใสราวกับ

กระจก ลึกประมาณ 1 เมตร พ้ืนของบ่อน้ําจะเป็นพ้ืนทรายตะกอนหินปูน จึงทํา

ให้น้ําไม่ขุ่น มีความใสอยู่ตลอด  

16.00 น. พาท่านเดินทางแวะซื้อของฝากจาก จังหวัดสุราษฎร์ฯ 

เย็น เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมส่งลูกค้าตามไฟล์ทบิน 

  ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.  

-------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุส่าคัญ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและกําหนดการท่องเที่ยวตามความเหมาะสมโดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจลาจล ภัยจากการก่อการร้าย ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ  สภาพ
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การจราจรและสภาพภูมิอากาศ ตามความเป็นจริงที่เกิดข้ึนในขณะนั้น โดยจะยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของคณะเดินทางทุกท่านเป็นประการสําคัญ 

สิ่งที่ควรน่าติดตัวไปด้วย  กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, โลชั่นกันแมลง, ยาประจําตัวและของใช้ส่วนตัว
ที่จําเป็น 
 

ข้อแนะน่าส่าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
*มาตรการการบริการบนรถบริการ สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  
*กรุณาเตรียม เจลแอลกอฮอล์ ผ้าเปียก ไว้ใช้ส่วนตัวระหว่างการเดินทาง 

 
 

อัตราค่าบริการ เดินทางได้ทุกวัน ถึง 30 พ.ย. 63 

หมายเหตุ:  เด็กอายุ 0-3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย / 4-9 ปี คิดราคา 50% จากราคาผู้ใหญ ่/ 9 ปีขึ้นไป คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่ 
**เดือนตุลาคม คิดเพ่ิมท่านละ 500 บาท** 

 
ราคานี้รวม ราคานี้ไม่รวม 
1. รถตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง ตลอดทริป 
2. ค่าท่ีพัก พร้อมอาหารเช้า 2 คืน 
3. กิจกรรมและอาหารตามที่ระบุ 
4. ประกันอุบัติเหตุ 
5. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

1. ค่าตั๋วโดยสายเครื่องบิน 
2. ค่าอาหารมื้ออ่ืนๆ และกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัว) 
4. ทิปสําหรับมัคคุเทศน์และคนขับรถ (ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) 

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

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

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

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

6,400.- 5,900.- 5,400.- 1,500 
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วิธีการจอง 
1. กรุณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผู้จองและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล์)  
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพ่ือยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. กรุณาจ่ายยอดเต็มจํานวนหลังจากท่ีจองภายใน 3 วันทําการ 
การยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ทางผู้จัดจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด 
หมายเหตุ  
1. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญ
หายในทรัพย์สินหรืออย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  
2. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัด
กํากับ  
3. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง  เรือบริการ ผู้เดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไป
แล้ว เป็นต้น    
4. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทาง
อ่ืนๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้
จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดําเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธ
ให้บริการ 
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ช่องทางติดต่อ 
หากมีขอ้สงสัยใดๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่วยเหลือและส ารองท่ีนัง่ ท่ีท่านติดต่อได ้ตลอดเวลาท าการ
บริษทัฯระหวา่งเวลา 10.00-18.00 น. ของวนัจนัทร์-วนัศุกร์ และ เวลา 10.00-17.00 น. ของวนัเสาร์ วนัอาทิตยห์ยดุ
ท าการ ไดท้างหมายเลขโทรศพัท ์02-963-0414 หรือ 092-405-4546 และทาง 
 Line Official : @vap6919t (ท าการตลอดเวลา) 
ช่องทางการจ่ายเงิน 

 
ธนาคารกรุงไทย  
ช่ือบญัชี : บริษทัศรีไทยเดิม กรุ๊ป. จ  ากดั(สาขาปากเกร็ด) 
เลขบญัชี : 123-0-18724-3 

 
ธนาคารกสิกรไทย 
ช่ือบญัชี บริษทั ศรีไทยเดิม กรุ๊ป จ ากดั(สาขาถนนรัชดา-หว้ยขวาง)   
เลขท่ีบญัชี : 089-1113-23-4 
 


