
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

Code: DSA_170   

13-15 เมษายน 2562   

“ป่าต้นน ้าบ้านน ้าราด” บ่อน ้าผุดใสท่ีสุดในประเทศไทย ส่ิงมหัศจรรย์จากธรรมชาติ 
อุทยานธรรม “เขานาในหลวง” 

สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมน ้าตาปี  ณ “คลองร้อยสาย”   
นมัสการ “พระธาตุไชยา” ปูชนียสถานส้าคัญคู่บ้านคู่เมืองสุราษฎร์ธานี 

ชมทัศนียภาพของ “กุ้ยหลินเมืองไทย”  ท่ีเขื่อนเชี่ยวหลาน 

ชมและเก็บภาพงามๆของ “เขาสามเกลอ” สัญลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยวหลาน 

จุดท่องเที่ยวเด่นของอทุยานแห่งชาติใต้ร่มเยน็ “ถ ้าขมิ น” 

ท่านละ 14,599.- 

จากป่าต้นน ้า..สู่เขื่อนเชี่ยวหลาน 

สุราษฎร์ฯ ไม่ได้มีแค่ทะเล 
 



 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันท่ีเดินทำง 13-15 เมษำยน 2562 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธาน-ีอุโมงค์ตน้ไม-้คลองร้อยสาย-วัดพระบรมธาตุไชยา-สวนโมขพลาราม 
04.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำร 2 เคำเตอร์สำยกำรบินนกแอร์ (กรุณาน าบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) 
06.10 น. ออกเดินทำงสู่ จ.สุรำษฎร์ธำนี  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7208 
07.20 น. ถึงสนำมบินสุรำษฎร์ธำนี เปลี่ยนกำรเดินทำงเป็นรถตู้ปรับอำกำศ น ำท่ำนสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมน  ำตำปี  ณ คลองร้อยสาย  จังหวัด

สุรำษฎร์ธำนี ดินแดนที่มีคลองเล็ก คลองน้อยนับร้อยสำย จึงได้รับขนำนนำมว่ำ คลองร้อยสำย นัน่เอง ที่นี่ยังคงรักษำวิถีชีวิต
ชุมชนที่พักอำศัยอยู่ริมแม่น  ำ กับควำมเป็นชนบทที่แฝงอยู่ในตัวเมืองได้อย่ำงลงตัว พร้อมควำมงดงำมของอุโมงค์ต้นไม้ 

 
 พร้อมทั งร่วมท ำ กิจกรรมDIY  เรียนรู้ วิถีชีวิต ภูมิปัญญำ นวัตกรรม ณ สวนลุงสงค์  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ. ร้ำนอำหำร 

ช่วงบ่ำย 

จำกนั นเดินทำงสู่วัดพระบรมธำตุไชยำรำชวรวิหำร เพื่อนมัสกำร “พระธาตุไชยา” สถำนที่บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุของสมเด็จ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ นับเป็นปูชนียสถำนส ำคัญคู่บ้ำนคู่เมือง ของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และเป็นหนึ่งในโบรำณสถำนอันศักดิ์สิทธิ์
ที่เคำรพบูชำของภำคใต้  

 

 

สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเข้ำสู ่ "สวนโมกขพลาราม" หรือช่ือเรียกทำงกำรว่ำ วัดธารน  าไหล เริ่มก่อตั งครั งแรกเม่ือปี พ.ศ.2475 โดย
พระธรรมโกศำจำรย์ หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนำมของท่ำนพุทธทำสภิกขุ ซึ่งเกิดควำมต้องกำรหำที่สงบส ำหรับศึกษำและ
ปฏิบัติธรรม ซึ่งสวนโมกพลำรำม เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องแก่นพุทธศำสนำตำมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ จำกผลงำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
และปฎิบัติของท่ำนพุทธทำส  ค ำว่ำ สวนโมกขพลำรำม หมำยถึง อำรำมที่ท ำให้เกิดก ำลังแห่งควำมหลุดพ้น 

  



 
 
 

 

18.00 น. บริการอาหารค่ า(2) ณ ร้ำนอำหำร จำกนั นน ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก โรงแรมใน จ.สุราษฎร์ธานี 

วันที่ 2  อุทยานธรรมบ้านเขานาใน-บ้านน  าราด-ถ  าปะการัง-แพภูผาวารี 
04.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.30 น. 
 
 
 
 
12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

ปลุกทุกท่ำนต่ืนก่อนอรุณรุ่ง ออกเดินทำงสู่ อ.พนม  เข้ำสู่อุทยำนธรรมเขำนำในหลวง ไหว้พระขอพรเจดีย์ลอยฟ้ำ 
พร้อมชมทะเลหมอกยำมเช้ำ 

 
จำกนั นน ำทำ่นเดินทำงสู่ ป่ำต้นน  ำบ้ำนน  ำรำด  เป็นพื นที่ป่ำต้นน  ำทีมี่ควำมอุดมสมบูรณ์และสวยงำมมำก โดยมี "ตำน  ำ" เป็นหัวใจ
หลักของป่ำต้นน  ำแห่งนี  น  ำที่ผุดขึ นมำจำกพื นดินนั นไหลลอดใต้ภูเขำผ่ำนออกมำยังจุดที่เรียกว่ำตำน  ำ ซึ่งเป็นน  ำที่ใสบริสุทธิ์และ
ชำวบ้ำนก็เช่ือว่ำเป็นบ่อน  ำศักดิ์สิทธิ ์

 
บริการอาหารเช้า(3) แบบกันเองๆ ง่ำยๆแต่อบอุ่น สมควรแก่เวลำน ำทุกท่ำนเดินทำงเข้ำสู่เขื่อนรัชประภำ ลงเรือหำงยำวเพื่อชม
ทัศนียภำพภำยในเขื่อน ทำ่นจะได้สัมผัสภูเขำหินปูนน้อยใหญ่จ ำนวนมำกมำย ที่ตั งเรียงรำยอยู่ภำยในอ่ำงเก็บน  ำจนได้รับสมญำ
นำมว่ำเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย” ที่มีควำมงดงำมไม่แพ้กุ้ยหลินที่ประเทศจีน เดินทำงถึงแพภูผำวำรี กับควำมงำมของผืนน  ำและ
ขุนเขำที่ท่ำนต้องแอบภูมิใจ ว่ำ ”นี่แหละความงามในอีกรูปแบบหนึ่งของเมืองไทย”เชิญท่ำนเข้ำห้องพักเก็บสัมภำระ เปลี่ยนเสื อผ้ำ
ในชุดสวมใส่สบำย 
บริการอาหารกลางวัน(4)ณ.แพภูผำวำรี   
 จำกนั น เชิญท่ำนพักผ่อนเล่นน  ำ หรือพำยเรือคำยัคกลำงล ำน  ำที่ใสสะอำดหน้ำแพ หรือพำยเลำะตำมสันเขำได้ตำมอัธยำศัย(กรุณาใส่
เสื้อชูชีพทุกครั้งที่ลงเรือหรือเล่นน้้า) 

  
 



 
 
 

 

17.00 น. น ำท่ำนล่องเรือรับลมเย็นดูพระอำทิตย์ลับขอบฟ้ำ พร้อมชมภูมิทัศน์ควำมงำมที่ถูกรังสรรค์โดยธรรมชำติ ด้วยทิวเขำรูปทรงแปลก
ชวนให้จินตนำกำรเป็นสิ่งต่ำงๆ เช่น คนนั่งเกำ้อี ,หรือมือที่ชูนิ วโป้งมีควำมหมำยว่ำ “เยี่ยม” และหำกท่ำนโชคดีอำจพบกับเหล่ำ
สัตว์นำนำชนิด เช่น ลิง,ค่ำง,เลียงผำ และนกเงือก เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 

18.30 น. บริการอาหารค่ า(5) ณ ห้องอำหำร  จำกนั นเชิญท่ำนพักผ่อนอิริยำบถกับบรรยำกำศแสนสบำยกลำงสำยน  ำได้ตำมอัธยำศัย 
 

วันที่ 3 คลองร้อยสาย- กิจกรรมDIY -วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร-สุราษฎร์ธาน-ีสุวรรณภูมิ 
07.00 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ. ห้องอำหำรของแพจำกนั นอ ำลำที่พัก  น ำท่ำนนั่งเรือกลับสู่สันเขื่อนแวะชมและเก็บภำพงำมๆของ 

เขาสามเกลอ สัญลักษณ์ของเขื่อนเช่ียวหลำน   

 
09.30 น. น ำท่ำนชม  สะพำนแขวน ภูเขำรูปหัวใจ หรือสะพำนแขวนเขำเทพพิทักษ์ ตั งอยู่ก่อนปำกทำงเข้ำเขื่อนรัชชประภำ เป็นสะพำนที่

ถูกสร้ำงขึ นโดย อบต.เขำพัง เม่ือปี 2546 อยู่ข้ำงวัดเขำพัง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ชำวบ้ำนทั งสองฝั่งของคลองพระแสง 

 
 จำกนั นน ำทำ่นเดินทำงสู่ อ.นำสำร 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(4) ณ ร้ำนอำหำร 
บ่ำย น ำท่ำนชม ถ  าขมิ น (Khamin Cave) หรือ ถ  าเหม็น เป็นถ  ำขนำดกลำงที่เป็นจุดท่องเที่ยวเด่นของอุทยำนแห่งชำติใต้ร่มเย็น ที่มีช่ือ

เรียกเช่นนี เพรำะมีมูลค้ำงคำวที่อำศัยอยู่จ ำนวนมำกภำยในถ  ำ    เป็นถ  ำหินปูนที่มีขนำดกว้ำงใหญ่มำก ภำยในมีหินงอกหินย้อยที่
สวยงำม และเป็นที่อยู่อำศัยของค้ำงคำวจ ำนวนมำก กำรเดินชมภำยในถ  ำขมิ นนั นภำยในถ  ำได้จัดเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ ระยะทำง 
1,250 เมตร เดิมถ  ำขมิ นเคยเป็นถ  ำที่ให้สัมปทำนเก็บมูลค้ำงคำวจึงท ำให้ภำยในถ  ำนอกจำกจะช่ืนชมควำมงำมของหินงอกหินย้อย
รูปร่ำงแปลกๆต่ำงๆในโถงถ  ำขนำดใหญ่แล้ว นักท่องเที่ยวยังสำมำรถพบร่อยรอยกำรท ำสัมปทำนภำยในถ  ำด้วย    ซึ่งท่ำนจะได้
เห็นซำกรถจิ๊ปที่ถูกประกอบขึ นภำยในถ  ำ ในครั งที่ยังมีสัมปทำนเก็บมูลข้ำงคำวในอดีต แต่ปัจจุบันได้มีกฎหมำยห้ำมเก็บมูล



 
 
 

 

ค้ำงคำวแล้ว สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนสุรำษฎร์ธำนี 

 
18.10 น. เดินทำงกลับ โดยสำยกำรบินนกแอร์   เที่ยวบินที่  DD 7214 
19.20 น. ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 

 
อัตราค่าบริการ        ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ   14,599.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 10 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 12,799.- 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ (รายการนี ไม่สามารถพักเดี่ยวได้) - 

หมำยเหตุ – รำยกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยจะค ำนึงถึงประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 
 

อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่ำต๋ัวโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น 
 ค่ำที่พักห้องละ 2 -3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ  
 ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น(ส ำหรับคนไทย) 
 ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ และเจ้ำหน้ำที่บริษัท ฯ ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำน  ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน  15 กิโลกรัม และ ค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ 

 ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ในกรณีเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ  
              ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่ำนละ 500,000 บำทตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์ (หำกอำยุ 76 ปีขึ นไป ค่ำประกันอุบัติเหตุ        
              ระหว่ำงกำรเดินทำงคุ้มครอง 50%)  ในกรณีเด็กเริ่มคุ้มครองตั งแค่อำยุ 6 เดือนเป็นต้นไป  

 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
  ค่ำธรรมเนียมค่ำเช้ำชมอุทยำนส าหรับต่างชาติ 
  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีดค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น 
  ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง(ถ้ำมีกำรเรียกเก็บ) 
  ค่ำภำษีน  ำมัน ทีส่ำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน 
  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน  
              หากแจ้งภายหลังการช าระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี) 
 
 



 
 
 

 

เงื่อนไขการช าระเงนิ :  
1. ส ำหรับกำรจองกรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 5,000.- บำทพร้อมส ำเนำบัตรประชำชนส ำหรับผู้เดินทำง 
2. กรุณำช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทำง 

สิ่งที่ควรน าไปด้วย   ยำประจ ำตัว,กล้องถ่ำยรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดว่ำยน  ำ,ชุดเล่นน  ำ  กำงเกงขำสั น   รองเท้ำที่สวมใส่สบำย 

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์: 
1. กำรยกเลิกกำรเดินทำงก่อน 30 วัน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดมัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำท 
2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจ ำทั งหมด  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7-14 วัน ขอเก็บค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำค่ำทัวร์ทั งหมด 
4. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกวำ่ 7 วนั ขอเก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำค่ำทัวร์ทั งหมด 
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมัดจ ำที่นั่งกับสำยกำรบินและคำ่มัดจ ำ
ที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ ค่าทัวร์ทั งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

6. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่
อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั งสิ น 

 

หมายเหตุ : 
1. กำรเดินทำงในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 16 ท่ำนขึ นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดังกล่ำวทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหรือเลื่อนกำรเดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง 

2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน  ำมันและภำษสีนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ นก่อนวันเดินทำง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ 
4. รำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และอัตรำแลกเปลี่ยนโดยทำง
บริษัทฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็นส ำคัญที่สุด 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, ภัยธรรมชำติ, กำรยกเลิกเที่ยวบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรก่อ
จลำจล ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง 

7. ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวกรุ๊ปรำคำพิเศษ หำกท่ำนไม่เดินทำงไปกลับพร้อมคณะไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวันเดินทำง หรือ
คืนเงินได้ 

8. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทั งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทั งหมด 

 
 


