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แพค็เกจทัวร์แพพัก แพพันวาร ีเข่ือนเชีย่วหลาน 3 วัน 2 คืน
เดินทางเองต้ังแต่ 4 คน

 ไฮไลท์ทริป

กิจกรรมล่องเรอืชมกุ้ ยหลินเมืองไทย
Little Halong Bay Trip /ชมกุ้ ยหลินน้อย
ล่องเรอืถ่ายรปูชมทะเลหมอกตอนเช้า
กิจกรรมพายเรอืคายัค / สไลเดอร์ 

 ราคา



แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน/ รับกรุ๊ป 4 ท่านข้ึนไป ราคา/คน
 

 เดินทาง จันทร์-พฤหัส 6,200.-

เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ 7,450.-

วันหยุดยาว หรอืวันหยุดนักขัตฤกษ์ 7,850.-

หมายเหต :
สำหรับเด็กท่ีนอนเสรมิห้องเดียวกับผู้ ปกครอง 
- เด็กอายุ 3 - 5 ขวบ ราคา 3,200 บาท
- อายุ 5 -10 ขวบ ราคา 4,200 บาท
***  ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน กรงุเทพฯ - สุราษฎร์ธานี

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สรุาษฎร์ - แพพันวาร ี- กุ้ยหลินเมืองไทย - เขาสามเกลอ

ช่วงเช้า 00:00  พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง เค้าเตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรอื นกแอร์ เช็คอิน
โหลดสัมภาระ

00:00  แอร์เอเซีย หรอืนกแอร์ บินสู่สนามบินสุราษฎร์ธานี

11:30  พร้อมกันจุดนัดพบ ท่าเรอืเทศบาลเขื่อนรัชชประภา
ลงเรอืสัมผัสความงดงามของธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน "กุ้ ยหลินเมืองไทย"

ช่วงเท่ียง 12:30  เดินทางถึงแพพันวาร ีCheck – in รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี 1)
พักผ่อนตามอัธยาศัย 



ช่วงบ่าย 13:30  พักผ่อนตามอัธยาศัยท่ีแพ ท่านสามารถเล่นน้ํา หรอื
สามารถเก็บภาพบรรยากาศสวยๆท่ีแพพันวารี

14:00  กิจกรรม Little Ha-Long-Bay trip นัง่เรอืชม กุ้ ยหลินเมืองไทย เขาสามเกลอ
สัมผัสกับ ธรรมชาติลําน้ําและภูเขากับการล่องแพไม้ไผ่ ตลอดเส้นทางของการเดินเท้าเข้าไป
ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศท่ีอุดมไปด้วย กอไผ่ลําใหญ่ อีกท้ังต้นไม้ท่ีสูงใหญ่นานาชนดิ 

ช่วงค่ำ 19:00  รับประทานอาหารค่ำ (ม้ือท่ี 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรอืนแพ
หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สรุาษฎร์ - แพพันวาร ี- กุ้ยหลินเมืองไทย - เขาสามเกลอ

วันท่ี 2
ล่องเรอืชมทะเลสาบ - เดินป่า ดูถ้ำปะการัง - ลอยกระทง

ช่วงเช้า 06:30  กิจกรรม มอนิง่ซาฟาร ี(Morning Safari) ล่องเรอืสัมผัสกับธรรมชาติ
สายหมอกยามเช้า ชมนก ดูสัตว์ ภายในบรเิวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

07:30  รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี 3)

08:30  หลังอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรอืจะเล่นน้ำ พายเรอืคายัค

ช่วงเท่ียง 12:00  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 4)  พักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงบ่าย 13:30 กิจกรรมเดินป่า /ดูถ้ำปะการัง ท่ีเกิดจากการตกตะกอนของน้ําหนิปูนท่ีเข้มข้นผสม
กับความพิเศษของอากาศ ทําให้เกิดหนิย้อยรปูประหลาดเหมือนปะการัง
และได้พบฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียว อายุประมาณ 250-400 ล้านปี ในหนิปูน
สามารถถ่ายรปูเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

ช่วงค่ำ 19:00  รับประทานอาหารค่ำ (ม้ือท่ี 5) 

20:00  กิจกรรมลอยกระทงในดินแดนศักดิ์ สิทธ ิ์  (Loy-kra-thong @ Holyland)



วันท่ี 3
ชมหมอกยามเช้า – เช็คเอาท์ - กรงุเทพฯ

ช่วงเช้า 08:00 รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี 6) หลังอาหารเตรยีมตัวเก็บสัมภาระ

09:00  Check – Out ออกจากท่ีพักแพพันวาร ีเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

(เง ื่อนไข)
ราคานี้ รวม

ท่ีพัก 2 คืน
ค่าเรอื รับ-ส่ง (รอบเรอืขาไป เวลา 11.30 น. / ขากลับ รอบเวลา 9.00 น.)
อาหาร 6 ม้ือ
กิจกรรมล่องเรอืชมกุ้ ยหลินเมืองไทย /ล่องเรอืไม้ใผ่ / เขาสามเกลอ
ล่องเรอืถ่ายรปูชมทะเลหมอกตอนเช้า
พายเรอืคายัค - สไลเดอร์
ประกันอุบัติเหตุ
เดินป่าชมถ้ำปะการัง 

ราคานี้ ไม่รวม

ค่ารถรับส่งสนามบิน
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/southern/945
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