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1) พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562          กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

06.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ทางเข้าประตูที่ 3  
กรุณาน าบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย   เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  
บริการอาหารเช้า  
07.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์  WE 251 
09.05 น. ถึง สนามบินสรุาษฎร์ธานี รับสมัภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตูป้รับอากาศ 
น าท่านเดินทางสู่อ าเภอดอนสัก ชม  พิพิธภัณฑ์ปลาหิน  ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของ คุณกิตติ  สินอุดม  อดีตไต้ก๋งเรือได้น า 
ก้อนหินมาแกะสลักเปน็ปลาชนิดต่างๆ จนมีจ านวนมากขึ้นจึงน ามาจัดแสดงให้ชมกัน ปัจจบุันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้มอบใหอ้ยู่ 
ในความดูแลของหน่วยงานในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสถานที่ให้ความรู้ส าหรบั 
ท่านที่สนใจเรื่องปลาทะเลชนิดต่างๆ 
อาหารกลางวันที่ .... ร้านจันผา 

 จากนั้น สักการะ สังขารหลวงปู่จ้อย หรือ พระครสูุวรรณประดิษฐ์การ   พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่เคารพของชาวใต้ ณ  

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจดยี์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้มาจากวัดพระเกียรติใน 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วย 

 

กินลมชมเขา เชี่ยวหลาน 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

     

    พฤหัสบดีที่ 23 – เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562   
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 จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ชม พระธาตุศรีสรุาษฎร์ ตั้งอยู่บนเขาท่าเพชร ซึ่งปัจจุบันเปน็ที่ตั้งของสถาน ี
พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร ลักษณะเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่มากมาย 
 บนยอดเขามีจุดชมทิวทัศน์เห็นตัวเมืองสุราษฎร์ธานีโดยรอบ พระธาตุศรีสุราษฎร์สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยชาวบ้าน 
 จึงนับเป็นปูชนียสถานองค์แรกของชาวบ้านดอน ลักษณะเจดียเ์ป็นทรงสูงเรียวคล้ายล าเทยีน ประดับด้วยลวดลายปูนปัน้ 
สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะ เมื่อคราที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินนีาถเสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เสด็จไปยงัวนอุทยานเขาท่าเพชร เพื่อ 
ทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และทรงปลูกตน้พะยอมไว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้แกช่าวสุราษฎร์ธานีอีกด้วย   
อาหารค่ าที่ .... 
ที่พัก โรงแรมเอสธารา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2)  ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562                 เขื่อนเชียวหลาน 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอบ้านตาขุน น าท่านชม เขื่อนเชี่ยวหลาน  ซึ่งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่ 2 ของภาคใต้ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานนามใหม่ว่า เขื่อนรัชประภา ที่หมายถึง แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร 
โดยสร้างกั้นล าน้ าคลองแสงทีบ่้านเชี่ยวหลาน ต าบลเขาพัง ลักษณะเป็นเขื่อนแบบหนิถมแกนดินเหนียว ใหป้ระโยชน์ด้าน
การชลประทานเพื่อการเพาะปลูก การบรรเทาอุทกภัย การประมง การเจือจางน้ าเสียผลักดันน้ าเค็มและการท่องเที่ยว 
ชมความสวยงามบริเวณสันเขื่อน  จากนั้นน าท่านลงเรือเดินทางสู่ที่พัก พนัวารีย์รีสอร์ท 
อาหารกลางวันที่ รีสอร์ท 
ล่องเรือชมทิวทัศน์ในทะเลสาบเหนือเขื่อน  สัมผัสความสดชืน่จากสายน้ าและชมความสวยงามของขุนเขาที่มีความสูงต่ า
ขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง สลับซับซ้อนราวภาพวาดจนได้สมญานามว่า  กุ้ยหลินเมืองไทย  ชมเขาสามเกลอ เป็นความ
งดงามของภูเขาหินปูนที่ถูกน้ าท่วมเห็นเพียงยอดเขา 3 เขาอยู่ใกล้กัน เปรียบเหมือนคนยืนอยู่ด้วยกัน 3 คน จึงเป็นที่มา
ของชื่อเขาสามเกลอ และเป็นภาพสัญลักษณ์ของเขื่อนแห่งนี้ด้วย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย (ว่ายน้ า เล่นน้ า พายเรือ 
กรุณาสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเนื่องด้วย น้ ามีความลึกประมาณ  30 – 60  เมตร) 
อาหารค่ าที่ รีสอร์ท 
หลังอาหารพักผ่อนชมพระจันทร์ ดวงดาว ท้องฟ้ายามค่ าคืน ตามอัธยาศัย  
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3) เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562     สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
น าท่านลงเรือเดินทางกลับสูฝ่ั่ง เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่อ าเภอคีรีรัฐนิคม ชม หินพัด ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน
ยวนสาว ก้อนหินมหัศจรรยน์ีม้ีลักษณะเป็นหินขนาดใหญท่ีว่างทับกัน โดยฐานไม่แนบสนิทสามารถมองทะลุผ่านได้ ซึง่
เป็นความแปลกประหลาดอย่างมาก มีความสูงประมาณ 5 - 6 เมตร รูปร่างคล้ายพัด บ้างก็ว่าคล้ายรูปหัวใจที่มหัศจรรย ์
คือมีฐานกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร เชื่อกันว่าเกิดขึ้นมานับพันปี พบโดยพรานป่าหรือคนหาของป่า 
อาหารกลางวันที่ ...... 
เดินทางสู่อ าเภอไชยาน าสักการะ พระบรมธาตุไชยา เป็นพระธาตศุักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง มีอายุกว่า 1,200 ปี สร้าง
ขึ้นในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรือง โดยองค์พระเจดีย์สร้างตามแบบคติพุทธมหายาน เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุกราบไหว้ขอพรตามอัธยาศัย จากนั้นชม คอนโดนกนางแอ่น และผ้าทอบ้านพุมเรียง เลือกซื้อของฝากจากเมือง
สุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะไข่เค็ม สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินสุราษฏร์ธาน ี
อาหารค่ าที่ ... สนามบิน 
19.30 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยสมายล์ WE 258 

20.40 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ รับสัมภาระตรวจเช็คให้ถูกต้องครบถ้วน       
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

@ ผู้ใหญ่ 6 - 7 ท่าน    ท่านละ   18,600.- บาท 

@ พักเด่ียว  เพิ่ม      5,000.- บาท 
 

อัตรานี้รวม  

1.  ตั๋วสายการบินไทยสมายล์ ไป – กลับ กรุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ) – สุราษฎร์ธานี 
        (น้ าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม) 
2.  รถตูป้รับอากาศ เรือ ท่องเทีย่วตามรายการ  

   3.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   4.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   6.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท 
           -  เด็กอายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 76 – 85 ปี ความคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกัน 

               -  ผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 85 ปี (ไม่คุ้มครอง) ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
   7.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
     

อัตรานี้ไมร่วม 
 

    1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท 

   ช าระส่วนที่เหลือภายใน วนัที ่10 เมษายน 2562 

การยกเลิก   

1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวนัท่ี 10 เมษายน 2562 หักค่าบริการตามที่เกิดขึ้นจริง 50 % 

   2. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน หักค่าบริการตามที่เกิดขึ้นจริง 50 % 

3. ยกเลิกในวันเดินทาง น้อยกว่า 7 วัน หักค่าบริการ 100 % 
 
 

           ติดต่อ  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ตอ่  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

