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รำยกำรทัวร์คณะพิเศษเทีย่ว  

“สรุำษฎร์ธำน ี– เขือ่นรัชชประภำ – แพ 500 ไร่”  

Unseen Thailand 3 วัน” 
 

 (ใบอนุญาตน าเทีย่วเลขที ่11/4398) 

วันแรกของกำรเดินทำง     กรุงเทพฯ – สุรำษฎร์ธำน ี– แพ 500 ไร่ 

07.00 น.   คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกันที ่สนำมบนิดอนเมือง อำคำร 2  เคำนเ์ตอร์เช็คอินสำยกำร

บนินกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

09.20 น. โดยเที่ยวบินท่ี DD7210  น าท่านบินสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10.25 น. โดยสายการบนินกแอร ์(DD) เดินทางถึงสนานบิน จ. จงัหวัดสุรำษฎร์ธำน ี 

 น าท่านเดินทางสู่ เข่ือนรัชชประภำ หรือ เข่ือนเช่ียวหลำนเป็นเข่ือนอเนกประสงค์ ใช้ประโยชน์ทั้งใน

ด้านการชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้า สร้างปิดก้ันล าน้ าคลองแสง ที่บ้านเช่ียวหลาน ต าบล

เขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชมความงดงามของตัวสันเข่ือนจากมุงสูง แล้วน า

ท่านเปล่ียนพาหนะการเดินทางโดยเรือหางยาว ระหว่างการเดินทางชมความสวยงาม สัมผัสกับ

บรรยากาศเหมือนกับว่าท่านลงไปอยู่ในทะเล ตามสองข้างทางจะเต็มไปด้วยหมู่เกาะแก่งต่างๆ ไกล

สุดลูกหูลูกตา จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก “แพ 500 ไร่”  

ที่อยู ่: อุทยำนแหง่ชำติเขำสก เข่ือนรัชประภำ จ.สรุำษฎร์ธำน ี84230  

โทรศัพท ์: 077-953013 

เทีย่ง  อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก 

บำ่ย รับกุญแจเข้าห้องพัก จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย อ่านหนังสือคู่ใจ หรือสนุกกับกิจกรรมที่

ด้านหน้าของที่พัก เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ า และอ่ืนๆ 

16.00-17.30  กิจกรรมพิเศษล่องเรือส่องสัตว์ยามเย็น และชมทัศนียภาพของบริเวณทะเลสาบเหนือเข่ือนเช่ียว

หลาน (ราคากจิกรรมนีไ้มร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

ค่ ำ  อาหารค่ า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

  หลังอาหารอิสระ สัมผัสความงามของท้องน้ าและดวงดาว 

 

วันทีส่องของกำรเดินทำง    เข่ือนรัชชประภำ (กุย้หลนิเมืองไทย)  

06.30-07.30 อรุณสวัสด์ิยำมเช้ำ น ำทำ่นนัง่เรือดูนกชมหมอก 

เช้ำ   อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พักโรงแรม   

หลังอาหารน าท่านเดินทางกลับ แล้วน าท่านเดินทางสู่สัน เข่ือนรัชชประภำ หรือ เข่ือนเช่ียวหลำน  

เป็นเข่ือนอเนกประสงค์ ใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้า สร้างปิด

ก้ันล าน้ าคลองแสง ที่บ้านเช่ียวหลาน ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชม
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ความงดงามของตัวสันเข่ือนจากมุงสูง แล้วน าท่านเปล่ียนพาหนะการเดินทางโดยเรือหางยาว 

ระหว่างการเดินทางชมความสวยงาม สัมผัสกับบรรยากาศเหมือนกับว่าท่านลงไปอยู่ในทะเล ตาม

สองข้างทางจะเต็มไปด้วยหมู่เกาะแก่งต่างๆ ไกลสุดลูกหูลูกตา น าท่านบันทึกภาพทีส่ะพำนแขวน

เขำพงั หรือ สะพำนแขวนบำ้นเขำเทพพทิกัษ์ เป็นสะพานขึงสลิงข้ามคลองพะแสง ที่มีทิวทัศน์ที่

สวยงามของธรรมชาติคลองพะแสง และธรรมชาติสองฝ่ังคลอง ฉากหลังเป็นความงดงามของเขา

เทพพิทักษ์รูปหัวใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

จากนั้นน าท่านสนุกสนานกับกิจกรรมสันธนาการต่างมากมายที่ “เช่ียวหลานแคมป ์“เช่น ขับรถเอ

ทีวี ข่ีช้างในล าธาร-ชมสวน ลอยตัวในล าน้ าคลองพะแสง เป็นต้น (ราคากจิกรรมนีไ้มร่วมอยูใ่น

รายการทวัร)์ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน 

บำ่ย  แล้วน าท่านเข้าสูที่พัก “ภูผำและล ำธำร รีสอร์ท”  

ที่อยู ่หมู ่7 สุรำษฎร์-ตะกัว่ปำ่ 25/251 ต ำบล คลองศก อ ำเภอ พนม สรุำษฎร์ธำน ี84250 

โทรศัพท:์077 201 151 เดินทางถึง ภูผาและล าธาร รีสอร์ท รับกุญแจเข้าห้องพัก จากนั้นอิสระ

พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นพร้อมกันบริเวณล็อบบี้ของที่พัก เพ่ือน าท่านร่วมกิจกรรม ล่องเรือ

แคนน ูลัดเลาะภูเขาตามล าน้ าคลองศก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ  อาหารค่ า ณ ห้องอาหารของที่พัก   

หลังอาหาร อิสระกับบรรยากาศที่งดงามและเป็นธรรมชาติของเมืองไทยริมคลองพะแสง 
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วันทีส่ำมของกำรเดินทำง     ภูผำล ำธำรรีสอร์ท – ประชุม – สรุำษฎร์ธำน ี-  กลบักรุงเทพฯ  

เช้ำ   อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พักโรงแรม     

อิสระกับยามเช้าที่สดช่ืน เก็บภาพบรรยากาศยามเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี 

เทีย่ง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ริมแม่น้ าตาป ี

บำ่ย น าท่านเดินทางสู่สนามบินสุราษฎร์ธานี  

18.00 น. โดยเที่ยวบินท่ี DD7217 น าท่านบินกลับสู่ กรุงเทพฯ 

19.10 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ....สวัสดี  

 

03/08/2016 : SURAT-500 RAI- 3DAY.NOV16 
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