
กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสำบดีที่ 7- วันเสำาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 (3 วัน 2 คืน)

กลุ่มที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 - วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (3 วัน 2 คืน)

จัดโดย บริษัท สำุขนิยมทัวร์ จ�กัด

กรุงเทพฯ - สำุราษฎร์ธานี - ป่าต้นน�้าบ้านน�้าราด - เขื่อนรัชชประภา - เขาสำามเกลอวันแรก
05.45 น. พร้อมกันที่ สำนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์สำายการบินไทยแอร์เอเชีย  

เจ้าหน้าที่สุขนิยมทัวร์คอยอ�นวยความสะดวก
07.15 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย สำายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3235  

บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน
08.30 น  เดินทางถึง สำนามบินจังหวัดสำุราษฎร์ธานี เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ 
  (นั่งคันละ 6 ท่าน)
09.00 น. น�ท่านเดินทางสู ่ป่าต้นน�้าบ้านน�้าราด (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)
10.00 น. เดินทางถึงป่าต้นน�า้บ้านน�า้ราด บ่อน�า้ผดุทีใ่สทีส่ดุในประเทศไทย เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ทีธ่รรมชาติ

สมบูรณ์ ไฮไลท์ของที่นี่คือบ่อน�้าผุดกลางป่าต้นน�้าบ้านน�้าราดที่ถูกสร้างสรรค์โดยธรรมชาติ น�้าสีฟ้าใส
จนมองเห็นพื้นด้านล่างได้ด้วยตาเปล่า มีปลาน้อยใหญ่อาศัยอยู่เป็นจ�นวนมาก

ล่องสำุราษฎร์ 
เขื่อนรัชชประภา
กุ้ยหลินเมืองไทย
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10.30 น. จากนั้นออกเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เขาสก ลกัษณะเป็นภเูขาหนิปนู ยอดแหลม แนวหน้าผาสงูชนั สวยงามจนได้รับสมญานามว่า กุย้หลินเมอืงไทย

11.30 น. เดินทางถึงเขื่อนรัชชประภา ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพ ณ จุดชมวิวเป็นที่ระลึก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวกุ้ยหลิน 
13.00 น. น�ท่านสู ่ท่าเรอืเทศบาลบ้านเชีย่วหลาน และออกเดนิทางโดยเรอืหางยาว (20 ทีน่ัง่) (ใช้เวลาเดนิทาง 40 นาท)ี  

ล่องทะเลสำาบเขื่อนเชี่ยวหลาน ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพความงดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น มีภูเขาหินปูน 
สูงเด่นขนาดใหญ่มากมาย ตั้งตระหง่านชวนให้ตื่นตาตื่นใจ น�้าสีเขียวใสราวกับมรกต 

เขื่อนรัชชประภา - ชุมชนเลม็ด - วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารวันที่สำอง
07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท 
09.30 น.  น�ท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน (ใช้เวลาเดนิทาง 40 นาที) 
10.10 น.  เดินทางถึงท่าเรือบ้านเชี่ยวหลาน จากนั้นเดินทางกลับสู่อ�เภอเมืองฯ (ใช้เวลาเดนิทาง 1.30 ชั่วโมง)
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ด ป้าทิ้ง
13.00 น.  จากน้ันเดนิทางสู่อ�เภอไชยา (ใช้เวลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง) อดตีศนูย์กลางอาณาจกัรศรวีชิยั แหล่งรวมอารยธรรม  

 ศาสนา และวัฒนธรรม น�ท่านสู่ชุมชนเลม็ด ชมสาธิตการผลิตไข่เค็มไชยา OTOP 4 ดาว พร้อมทั้งชิม 
 บัวลอยไข่หวาน เมนูที่มีไข่เค็มไชยาเป็นส่วนประกอบส�คัญที่ชุมชนเตรียมไว้ต้อนรับ จากนั้นเดินทางสู่  
 วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานที่บรรจุพระบรม-  
 สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ียังคงรักษา 

14.00 น. เดินทางถึงที่พัก พันวารีย์ เดอะกรีนเนอรี่  
รีสำอร์ท จากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  
และสามารถสนุกกบักจิกรรมทางน�า้ท่ีรสีอร์ท เช่น  
พายเรือคายัค (*ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก 
ตามความเหมาะสม เนื่องจากห้องพักมีความ 
แตกต่างกัน)

16.30 น. กจิกรรมล่องเรอืชมทศันยีภาพยามเยน็ ท่านจะได้
สมัผสักบัธรรมชาตแิสนบรสิทุธิต์ลอดการล่องเรอื
ให้ท่านได้ถ่ายรปูกบัภเูขา 3 เกลอ (กุย้หลนิเมอืง 
ไทย) ซึ่งถือเป็นจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยว 
ต้องมาถ่ายรปูคูจ่นกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเขือ่น 
รชัชประภาแห่งนี ้(ใช้เวลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง)

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก

** พันวารีย์ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท อยู่ในอ่างเก็บน�้าเขื่อน
รชัชประภา อทุยานแห่งชาติเขาสก มทิีวทัศน์งดงาม มอีปุกรณ์
อ�านวยความสะดวก อาทิ เคเบิ้ลทีวี ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องท�าน�้าอุ่น แต่มีข้อจ�ากัดบางประการในการใช้ไฟฟ้า 
ตามระเบยีบของกรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื ดงันี้

• ไฟฟ้าและเครือ่งปรบัอากาศ (เปิด 18.00 น. / ปิด 09.00 น.)
• พัดลมใช้ได้ตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น.
• สญัญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS และ
ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ (กรณฉีกุเฉนิสามารถใช้โทรศพัท์
ดาวเทียมได้)

• ไม่มีสัญญาณ InTerneT และ WIfI 
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07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท 
09.30 น.  น�ท่านเดนิทางสู ่ชมุชนคลองน้อย อ�เภอเมอืงฯ (ใช้เวลา 20 นาท)ี  

ชุมชนที่ใช้ชีวิตริมสองฝั่งคลองแบบดั้งเดิม ชมการสำาธิตการฝึกลิง 
เพื่อการเกษตร การฝึกลิงช่วยเก็บมะพร้าวเป็นภูมิปัญญาท่ีควร 
ถ่ายทอด รกัษา และพฒันาให้มมีลูค่า ซึง่เป็นปฏสิมัพนัธ์ทีน่่ามหัศจรรย์ 
ระหว่างผู้ฝึก ผู้ใช้ และผู้ว่าจ้าง มิใช่การเลี้ยงแบบใช้แรงงานทรมาน
สัตว์ แต่เป็นเสมือนหนึ่งของครอบครัว การฝึกลิงมี 4 หลักสูตร 
จึงจะสามารถเกบ็มะพร้าวได้ โดยผู้ฝึกจะต้องรักลงิและมคีวามอดทนสงู  
จากนั้นพาชม กลุ่มผ้าบาติก ที่จัดตั้งกลุ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เพื่อ
เป็นรายได้เสรมิให้แก่ครอบครวัของสมาชกิในยามว่างจากการท�สวน
จนปัจจุบันสามารถสร้างรายได้

  กจิกรรมพเิศษ Workshop ทดลองเพ้นต์ผ้าบาตกิ ผ้าเอกลักษณ์
ของชาวใต้ด้วยตัวท่านเอง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านมหาสำมุทรซีฟู้ด
13.00 น. แวะร้านของฝากให้ทุกท่านเลือกซ้ือสินค้าพื้นเมือง เช่น ไข่เค็มไชยา  

น�้าพริก อาหารทะเลแห้ง ขนมพื้นเมือง และสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ  
จากน้ันแวะรับประทานเคร่ืองดืม่และของว่างก่อนเดนิทางไปสนามบิน

16.00 น. ถึง สำนามบินจังหวัดสำุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สุขนิยมทัวร์คอยอ�นวย
ความสะดวกในการเช็คอิน

17.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ด้วย สำายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน
ที่ FD 3332

18.45 น. ถึง สำนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ชุมชนคลองน้อย - กรุงเทพฯ วันที่สำาม

กิจกรรม  : ล่องสุราษฎร์ เขื่อนรัชชประภา กุ้ยหลินเมืองไทย
บริษัททัวร์  : บริษัท สุขนิยมทัวร์ จ�ากัด
วันเดินทาง  : กลุม่ที ่1 วนัพฤหสับดท่ีี 7 - วนัเสาร์ที ่9 กมุภาพนัธ์ 2562 (3 วัน 2 คืน)
   กลุม่ที ่2 วนัอาทติย์ที ่10 - วนัองัคารที ่12 กมุภาพนัธ์ 2562 (3 วัน 2 คืน)
จ�นวนที่รับ  : 16 - 20 ท่าน/กลุ่ม
• ท่านสามารถเลือกล�าดับกลุม่กจิกรรมทีต้่องการสมคัรได้สูงสุด 2 ล�าดับ 

โดยเรียงล�าดบักลุ่มทีต้่องการสมคัรทีสุ่ดเป็นอนัดับแรกและกลุม่อืน่เป็นล�าดบัถดัมา (หรอืเลอืกสมคัรเพยีงหนึง่กลุม่กไ็ด้)

• ระบบจะสุม่รายชือ่ผูท้ีไ่ด้รบัสทิธิใ์ห้เข้าร่วมกจิกรรมเพยีง 1 กลุม่ จากล�าดับทีส่มัครไว้

• หากจ�านวนผู้เดนิทางไม่ถงึ 16 ท่าน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการจดัโปรแกรมท่องเทีย่วดงักล่าว 

วิธีสำมัครผ่าน SMS
รหัสำกิจกรรม TR1821

ตัวอย่าง พิมพ์ TR1821 <เว้นวรรค>  
ตามด้วยหมายเลขสมาชิก เอสซจี ีดเีบนเจอร์ คลบั 
11 หลกั <เว้นวรรค> หมายเลขกลุม่กจิกรรมที่
ต้องการสมคัรล�ดบัที ่1 <เว้นวรรค> หมายเลข
กลุ่มกิจกรรมที่ต้องการสมัครล�ดับที่ 2 ส่ง 
SMS ไปที่ 4554599

ความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมยัศรวีชิยัไว้อย่าง
สมบูรณ์ จากนั้นน�ท่านเดินทางกลับอ�เภอเมืองฯ (ใช้เวลา
เดินทาง 40 นาที)

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านภูณิศา
  จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม Rice Farm Villa 

รีสอร์ทสวยท่ามกลางธรรมชาติด้วยแนวคิดอนุรักษ์ 
ความเป็นไทยที่ยกแปลงนาข้าวมาไว้ถึงหน้าห้องพัก ให้ท่าน
ผ่อนคลายตามอัธยาศัย
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อัตราค่าบริการรวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • ค่าพาหนะเดินทาง  
 • รถตู้ปรับอากาศ D4D ในระหว่างน�าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (นั่งคันละ 6 ท่าน)
 • เรือหางยาวในเขื่อนรัชชประภา (ล�าละ 20 ท่าน)
 • ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
** กรณีที่ผู้เดินทางอายุ 75 ปีขึ้นไป วงเงินประกันจะลดลง 50% ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 • มัคคุเทศก์อ�านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ และค่าน�้าหนักสัมภาระที่เกินก�าหนด
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเองนอกเหนือจากรายการที่จัดให้

การแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ทางโทรศัพท์และเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน 
(เฉพาะผู้ที่สมัครผ่านช่องทางนี้เท่านั้น

การช�าระค่าบริการ
ช�าระค่าบริการเต็มจ�านวน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 

 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนราชพฤกษ์ (ปตท.ประดับดาว)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 655-2-14777-2
ชื่อบัญชี  บจก.สุขนิยมทัวร์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะคริสตัล พีทีที
ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 407-209717-6
ชื่อบัญชี  บริษัท สุขนิยมทัวร์ จ�ากัด
* เมื่อช�าระค่าบริการทุกครั้ง กรุณาส่งหลักฐานการโอนช�าระค่าใช้จ่าย พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้เดินทางมาที ่

อีเมล : debentureclub@scg.com หรือโทรสาร 0-2586-4977  

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลกิการเดินทางก่อนวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 คนืเงนิค่าทวัร์ 50% 
 • ยกเลกิการเดินทางหลงัวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 ขอสงวนสทิธิค์นืค่าทวัร์ทัง้หมด

หมายเหตุ 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมท่องเทีย่วตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของท่านสมาชกิเป็นส�าคญั

อัตราค่าบริการ

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม 1 ท่าน (พักห้องคู่และบินชั้นประหยัด) 27,000 บาท

บุคคลทั่วไป (ท่านละ) 28,000 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 27,000 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 26,000 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 25,000 บาท

พักเดี่ยว ช�าระเพิ่มท่านละ  7,000 บาท
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