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RT-S.11 เขื่อนเชี่ยวหลาน-เดินป่า  
 

โปรแกรม เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน  
ชมกุ้ยหลินเมืองไทย พักแพเชี่ยวหลาน เดินป่า ล่องแพ ชมถ้ำ

ปะการัง(พัก เขื่อนเชี่ยวหลาน 2 คืน)
รุ่งเรืองทัวร์ฯ ขอนำท่านสู่ “จุดชมวิว ที่สวยที่สุดในประเทศไทย” (กุ้ย

หลินเมืองไทย) พร้อมทั้งสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของเขื่อนเชี่ยว
หลาน-เดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติ-ชมทะเลหมอกยามเช้า  
กำหนดการเดินทาง  .....................................
วันแรก       กรุงเทพฯ-เขื่อนเชี่ยวหลาน                                                                                     
19.00            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี 
                     (ไม่มีอาหารเย็น แจกเป็นขนม+น้ำดื่ม)
วันที่สอง     สุราษฎร์ธานี-เขื่อนเชี่ยวหลาน-ถ้ำน้ำทะลุ
06.00             อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านเข้าที่พัก  
07.30             บริการอาหารเช้า ที่ร้านอาหารเหนือเขื่อน ท่ามกลางบรรยากาศที่
เย็นสบายอาหาร 
                      อร่อยท่ามกลางบรรยากาศริมเขื่อนหลังอาหารอิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 
10.00             นำท่านลงเรือหางยาวที่หน้าเขื่อนไปยังแพโตนเตย(มีเสื้อชูชีพ)ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ชม. ธรรมชาติเหนือเขื่อน  
12.00             รับประทานอาหารกลางวัน(ข้าวผัด)บนแพอิ่มแล้วเราจะนำท่านเดิน
ป่าไปยังถ้ำน้ำ- ทะลุ ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 

1 ชั่วโมงครึ่ง ผ่านลำธารน้ำและป่าดิบชื้นอันอุดม-สมบูรณ์ก่อนถึงปากถ้ำ 
(ควรเตรียมฟิตร่างกายมาให้พร้อม) ถ้ำน้ำทะลุ เป็นถ้ำขนาดใหญ่กว้างถึง 
30 เมตรภายในกว้างขวางมีลำธารไหลผ่านตลอดความยาว 500 เมตรมี
ความงดงามของหินงอกหินย้อยและเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวจำนวน
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มากการเดินทางภายในถ้ำจะต้องเดินตามน้ำตลอด มีบางช่วงที่ต้อง
ลอยคอหรือไต่เชือกไปในน้ำ ได้รสชาติของการผจญภัยในอีกรูปแบบหนึ่ง 
กรุณาเตรียมถุงพลาสติกหลายๆใบ ไว้ใส่กล้องถ่ายรูป นาฬิกา กระเป๋า
สตางค์และสิ่งของที่จะได้รับความ- เสียหายเมื่อเปียกน้ำ ใส่ชุดรัดกุม 
รองเท้าหุ้มข้อ กลับถึงฝั่ง

15.00             แวะเล่นน้ำที่แพ จะเล่นน้ำหรือพายเรือเล่นอีกรอบก็เชิญได้ตาม
อัธยาศัย 
17.00             เดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
19.00             รับประทานอาหารเย็น อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดปลาแรดตัวขนาดโตกว่า
จานปลาทอด ,แกงส้มปลามง(ปลากดน้ำจืด)

กับหน่อไม้ ต้มจืดเต้าหู้และผัดผักรวม ปลาแรดทอดกระเทียม อิ่มอร่อยเติม
ได้ไม่จำกัดท่ามกลางบรรยากาศอัน
 แสนโรแมนติกใครที่ไม่กินปลาน้ำจืดกรุณาแจ้งล่วงหน้า เราจะสั่งอาหาร
อย่างอื่นไว้ให้ อิ่มแล้วก็เชิญพักผ่อน  ตามอัธยาศัย ใครจะนั่งตกปลาหรือ
ตั้งก๊วนร่วมก๊งก็เชิญได้ตามสบาย แต่ขอแนะนำให้เตรียมปัจจัยใส่เรือไป
จากฝั่งดีกว่าครับ(อันนี้ไม่ได้แนะนำให้ละเมิดศีลข้อห้า แต่บรรยากาศมัน
พาไปจริงๆ)หลังอาหารเดินทางกลับที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม     เขื่อนเชี่ยวหลาน-นั่งเรือชมเขื่อน-ถ้ำปะการัง
06.00             อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน  
07.00             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก 
08.30             สูตรกลิ่นอายของธรรมชาติสายหมอกยามเช้ากับกาแฟโอวัลติ
นร้อนๆต่อด้วยข้าวต้มสูตรเด็ด จากนั้นนั่งเรือชม

วิวธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องให้เป็น“จุดชมวิวที่สวยที่สุดใน
ประเทศไทย” (กุ้ยหลินเมืองไทย) ฟังคำบรรยายถึงประวัติความเป็นมา
ของพื้นที่ก่อนการสร้างหมู่บ้านชมผืนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาสกและ
เรื่องราวของนกเงือก(นกแห่งความรักและสัตว์ป่า ออกเดินป่าชมธรรมชาติ 
ศึกษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้หายาก เช่นพืชตระกูลปาล์ม เห็ดและ
กล้วยไม้นานาชนิด นกเงือก/ล่องแพไม้ไผ่/ชมถ้ำปะการัง

12.00             อิ่มอร่อยกับอาหารจากพ่อครัวน้อยฝีมือเอก ชมสารคดีสำรวจ
ธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภาและร่วมพบปะสังสรรค์

บ่าย                เดินชมความงามธรรมชาติ ก่อนกลับสู่ฝั่ง
16.00             อิสระถ่ายรูปหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00             บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารที่มีชื่อเสียง อิ่มอร่อยกับปลารสเด็ด 

จากเขื่อนเชี่ยวหลาน
วันที่สี่          เขื่อนเชี่ยวหลาน-วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร-กรุงเทพฯ



06.00            อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  
07.00            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเตรียมเก็บสัมภาระ 
10.00            ออกเดินทางสู่ อ.ไชยา จ.สุราษธานี 
12.00            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมทะเล  
บ่าย              เดินทางสู่ จ.สุราษธานี แวะเที่ยวชมวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติเก่าแก่ สมัย

อาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยาภายในวัด 
ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้เวลาพอสมควร
เดินทางกลับหัวหิน

........น          บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  
21.00 – 22.00 ถึงโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับ    
******************************************************************* 
หมายเหตุ       โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
อัตราค่าบริการ     ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 8,900 บาท ห้องละ 2 ท่าน  
อัตรานี้รวม       1.ค่าเรือนำเที่ยว                               2.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุใน
โปรแกรม  
                         3.ค่าแพไม้ไผ่เดินทางชมถ้ำปะการัง  4.ค่าเข้าชมสถานที่  
                         5.ค่าอุปกรณ์เล่นน้ำ,เสื้อชูชีพ,อาหารว่าง,เครื่องดื่ม,ผ้าเย็น  
                         6.ค่าที่พัก 2 คืน (โรงแรมที่เขื่อนเชี่ยวหลาน 2 คืน)  
                          7.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 
1,000,000 
                            8.ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน 
อัตราดังกล่าวนี้ไม่รวม              ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องดื่มในมินิบาร์ ฯลฯ  
                                     - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าธรรมเนียมภาษี ณ ที่จ่าย 3%  
                                (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จในรูปแบบของใบกำกับภาษีจากทาง
บริษัท)  
สิ่งที่ควรนำติดตัวไป      ครีมกันแดด,แว่นกันแดด,ชุดสวมใส่เล่นน้ำ,รองเท้าสวมใส่
สบาย, 
                                  ยาประจำตัว,ไฟฉาย  
หมายเหตุ         รุ่งเรืองทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิก หรือสลับเปลี่ยนโปรแกรมได้
ตาม  
                    ความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน แต่จะเป็นการ
ยุติธรรม  
                    สำหรับท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆใน 
                    กรณีสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ การผละงาน การนัดหยุดงาน การจลาจล  
                    การเลื่อนการเดินทางของสายการบิน รถไฟ เรือและสิ่งของที่สูญหายตาม 



                    สถานที่ต่างๆซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ  

เงื่อนไขการสมัคร 
1.สมัครชำระเงินทั้งหมดหรือมัดจำครั้งแรกท่านละ 50% ส่วนที่เหลือชำระในวัน
เดินทาง 
2.กรณีท่านเปลี่ยนแปลงใดๆต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า 10 วันและบริษัทฯ 
จะหักไว้  
    25% ของราคาทัวร์ ถ้าหลังจาก 15 วันบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน  
3.ระหว่างที่เดินทาง ถ้าท่านไม่ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวจากคณะ ถือว่าสละ
สิทธิ์ไม่  
    สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนที่ขาดไปได้
กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่  

          1.ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010 จำกัด  
              เลขที่บัญชี 116-4399493 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู (บัญชีออม
ทรัพย์)  
          2.ชื่อบัญชี นางสาว อาภาพร เขียงทอง 
             เลขที่บัญชี 116-034180-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู (บัญชีออม
ทรัพย์)  
          3.ชื่อบัญชี นางสาว อาภาพร เขียงทอง 
             เลขที่บัญชี 003-403347-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลำพู (บัญชี
ออมทรัพย์)

โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (ใบสลิป) พร้อมทั้งระบุราย
ละเอียดอย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟกซ์มาที่ 02-2824909

หมายเหตุ โปรแกรมและสายการบินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ขึ้น
อยู่กับความเหมาสมและไฟล์บิน แต่ละเที่ยวในวันเดินทาง โดยคำนึงถึงผล
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ราคาท่านละ  8,900   บาท )พักห้องละ 2 
ท่าน

เด็ก ราคาท่านละ      7,900   บาท  (พักรวมกับผู้ใหญ่
ไม่เสริมเตียง)



อัตรานี้รวม –ค่ารถปรับอากาศ                                                                    -ค่าโรงแรม
ระดับมาตรฐาน  2 คืน
                   -ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมคนขับชำนาญทาง            -ค่าอาหาร
ทุกมื้อตามระบุในรายการ 
                   -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ ( อุทยาน )
                   -ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว                                                  -ค่าเข้าชมหมี
แพนด้าหลิงปิง หรือ Chiangmai Zoo Aquarium
                   -ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม, ของขบเคี้ยว                              -ค่าประกัน
อุบัติเหตุท่านละ  1,000,000  บาท
หมายเหตุ -อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าภาษีเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

( ในกรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบใบกำกับภาษี )
 - และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการ

กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่
- 1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด
-      เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู (บัญชี

ออมทรัพย์)
- 2. ชื่อบัญชี นางสาวอาภาพร  เขียงทอง
-   เลขที่บัญชี  116-034180-4 ธนาคารกรุงเทพ   สาขาบางลำพู (บัญชี

ออมทรัพย์)
- 3.ชื่อบัญชี นางสาวอาภาพร เขียงทอง
-   เลขที่บัญชี  003-403347-3 ธนาคารไทยพานิชย์   สาขาบางลำพู (บัญชี

ออมทรัพย์ )
- โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ( ใบ

สลิป)พร้อมทั้งระบุรายละเอียด
-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

เงื่อนไขการสมัคร
- เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด  หรือมัดจำครั้งแรกที่ละ  5,000 บาท  ที่เหลือชำระ

ก่อนเดินทาง  10  วัน
- กรณีที่ท่านเลื่อนการเดินทาง  ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า  10 วัน   และ

บริษัทฯจะหักไว้ 25% ของราคาทัวร์
- โปรแกรมการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
**************************************************************
*******




