สุ ราษฎร์ ธานี – ล่ องเขื่อนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย) – ล่ องเรื อชมโลมาสี ชมพู
วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง(อากาศดีที่สุดในประเทศ) – ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

•
•
•
•

มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
ที่พกั มาตรฐาน 3 คืน
รถตู้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

10-13 / 17-20 / 24-27
01-04 / 08-11 / 09-12 / 11-14 / 15-18 / 22-25 / 29ต.ค.-01พ.ย.
05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29
03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 17-20 / 24-27

วันที่1

กรุงเทพฯ - สุ ราษฎร์ ธานี – เขื่อนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย)

05.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์
สายการบินไทย (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 2251
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรื อเขื่อนรัชชประ
ภา เตรี ยมสัมภาระของทุกท่านลงเรื อ นาท่านออก

07.45 น.

เดินทางโดยเรื อหางยาว ชม “เขื่อนรัชชประภา”
มี ชื่ อดั้ งเดิ ม ว่ า เขื่ อน เชี่ ยวห ลาน เป็ น เขื่ อ น
อเนกประสงค์แห่ ง ที่ ส องของภาคใต้ ได้รับพระ
มหากรุ ณาธิ คุณ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิ ตร พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชป
ร ะ ภ า ” มี ค ว าม ห ม าย ว่ า “แ ส ง ส ว่ าง แ ห่ ง
ราชอาณาจักร” เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์
ธรรมชาติ ที่ รายล้อมไปด้วยเทื อกเขาหิ นปูน ใน
เขื่อนรัชชประภา นาท่ านชมความงามของ “กุ้ ย

หลินเมื องไทย” (เขาสามเกลอ) ลักษณะเด่ น
เป็ นภู เขาหิ น ปู น ทรงแหลม 3 ลู ก ตั้ง เรี ย งกัน ตั้ง
สง่าอยู่บนผืนน้ าสี เขียวมรกตอันงดงาม พร้อมฟั ง
ประวัติความเป็ นมาจากไกด์ทอ้ งถิ่น ก่อนที่เขื่อน

ค่า

แห่ งนี้ จะถูกสร้าง บริ เวณแถบนี้ ใต้น้ าเคยเป็ นวัดและสุ สาน พร้อมกับแวะถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจ
(กรุ ณาเตรี ยมชุดเปลี่ยนสาหรับลงเล่นน้ า)
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ แพไพรลิน อาหารเที่ยงแบบพื้นบ้าน กับข้าว 4 อย่าง และผลไม้ตามฤดูการ เส
ริ ฟแบบไม่อ้ นั
หลังจากนั้นสามารถทากิจกรรมได้ตามอัธยาศัย เช่น ลงเล่นน้ าเขื่อนเชี่ยวหลาน พายเรื อคายัค หรื อนัง่ พักผ่อน
ชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตัว ** หากมีเวลาท่ านสามารถเลือกซื้อแพ็คเก็จกิจกรรมต่ างๆกับทางรี
สอร์ ทได้ กรุ ณ าติด ต่ อมั คคุเทศก์ ** นาท่ านออกเดิ นทางกลับยังท่าเรื อเพื่ อกลับ มาขึ้นรถโค้ช ปรั บ อากาศ
ตามเดิม นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่โรงแรมที่พกั ในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
วันที่2

โรงแรมมาร์ ลนิ หรื อเทียบเท่ าระดับมาตรฐานเดียวกัน
ล่องเรื อชมโลมาสีชมพู - สะพานไม้ อ่าวเตล็ด - วัดเจดีย์ไอ้ไข่

06.00 น.

บริ การอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดินทางไป “ล่ องเรื อชมโลมาสี ชมพู” ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสี ชมพูได้ง่ายที่สุดและ
อยู่ในระยะใกล้ฝั่งมากไม่ตอ้ งนั่งเรื อไปหาให้ไกล
ถึงกลางทะเล คนเรื อบอกว่าที่บริ เวณนี้มีเยอะเพราะ
เป็ นจุดที่มีปลาตัวเล็กอาศัยอยู่ ปลาโลมาเลยว่ายมา
หาปลากินตลอด โปรแกรมท่องเที่ยวคือ ล่องเรื อชม
โลมาสี ชมพู เขาหิ นพับผ้า และไปนมัสการหลวงปู่
ทวด ที่เกาะนุ้ยนอก ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1-2
ชัว่ โมง ช่วงเวลาที่ล่องเรื อควรมาแต่เช้าประมาณ 8
โมง เพราะเป็ นช่ ว งเวลาที่ ป ลาโลมาจะออกหา
อาหารที่ ส าคัญ ไม่ ร้ อ นมาก จากน าท่ า นถ่ า ยรู ป
“สะพานไม้ อ่ า วเตล็ ด ” ตั้ งอยู่ ที่ อ่ า วเตล็ ด เป็ น
สะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อที่ท่าเรื อขึ้นลงของ
ชาวประมงและส าหรั บ ลงเรื อ ไปชมปลาโลมา
สามารถชมวิ ว ทิ วทัศ น์ ร อบอ่ า วได้อ ย่างสวยงาม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวเนิ นเทวดา” และเนิ นนางฟ้ า เป็ นจุด
ชมวิ ว ที่ ต้ ัง อยู่ใ นพื้ น ที่ เดี ย วกัน ถื อ ว่ า เป็ นอี ก หนึ่ งสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่
น่าสนใจสวยงามของอาเภอขนอม
อิส ระอาหารมื้อกลางวั น (เพื่อความสะดวกในการเข้ าสั กการะ “ไอ้ ไข่ ”
(ตาไข่ )เพราะคนเยอะมากๆทุกวัน)

กลางวัน
บ่าย

เที่ยง
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ “วัดเจดีย์ไอ้ ไข่ ” (ตาไข่ ) จากเรื่ องราวที่ร่ าลือถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รู ปไม้แกะสลักของ
เด็ก ชายอายุป ระมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดี ย ์ สวมชุ ดลาย

ค่า

พรางทหารสวมแว่นตาดา ที่เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอ
ได้ ไหว้รับ ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ ยงดวงเล่น
พนันหรื อขอให้ช่วยเรี ยกคนมาซื้ อของ หรื อทายอดขายให้ ได้ตามเป้า หรื อของหายให้ช่วยหา หรื อขอให้ช่วย
ปกป้ อ งภัย ภายในวัด เจดี ย ์เต็ ม ไปด้ว ยสิ่ ง ของที่ ผู เ้ ลื่ อ มใสศรั ท ธาน ามาแก้บ น เช่ น รู ป ไก่ ช น ชุ ด ทหาร
หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็ นต้น ส่วนบริ เวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็ นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอก
ถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผูท้ ี่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผูค้ นต่างหลัง่ ไหล
ไปขอพรจากไอ้ไข่เป็ นจานวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรู ปไม้สลักไอ้ไข่
ตามอัธยาศัย ( ความเชื่อส่วนบุคคล) จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ ตวั เมืองนครศรี ธรรมราช
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
วันที่3

โรงแรม เดอะ ทวิน โลตัส หรื อเทียบเท่ า
นครศรี ธ รรมราช – หมู่ บ้ า นคี รี ว ง(อากาศดี ที่ สุ ด ของประเทศ) – ศาลหลั ก เมื อ ง
นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

07.00 น.

บริ การอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านคีรีวง” หมู่บา้ นเล็กๆ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ด้วย
โลเคชัน่ ที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลางหมู่บา้ น อากาศจึงปราศจากมลพิษใดๆ ตั้งอยู่ที่
อาเภอลานสกา เป็ นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตาบลกาโลน อันเป็ นเส้นทางเดินขึ้นสู่ ยอด
เขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครื อญาติ อาชีพหลัก คือการทาสวนผลไม้ผสม เรี ยกว่า “สวน
สมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรี ยน สะตอ ให้ท่านได้ชมธรรมชาติสวยงามและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ได้รับ การจัดให้เป็ นแหล่ งอากาศดี ที่ สุ ดในประเทศไทย จุ ดเด่ น ของหมู่ บ้านคี รีวง ก็ คือ ทัศนี ย ภาพแห่ ง
ธ
ร
ร
ม
ช
า
ติ
เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทื อกเขา ป่ าไม้และสายน้ าจุ ดถ่ายรู ปโดดเด่นคือ “สะพานบ้ านคีรีวง” เป็ นจุด
แลนด์ม าร์ ก ส าคัญ ที่ ไม่ ว่าใครก็ ต้องมา
ถ่ า ยรู ป เหมื อ นกับ ว่ า ถ้า ใครไม่ ไ ด้ ม า
ถ่ า ยรู ป กับ สะพานนี้ ก็ เหมื อ นมาไม่ ถึ ง
บ้านคีรีวง
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ “ศาลหลัก เมื อ ง
น ค ร ศ รี ธ ร รม ราช ” สิ่ งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์

เที่ยง
บ่าย

ค่า

คู่บา้ นคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พน้ จากภัยอันตรายเชิญสักการะเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล จากนั้น
นาท่านไปไหว้ขอพร “พระบรมธาตุเมืองนคร” หรื อชื่อเต็มๆ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” เพื่อเป็ นสิ ริ
มงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตามตานานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมารและพระนาง
เหมชาลา จากนั้ นผ่ า นการบู ร ณะมาหลายยุ ค หลายสมั ย และเป็ นพระบรมธาตุ เจดี ย ์ ที่ อ ยู่ คู่ กับ เมื อ ง
นครศรี ธรรมราชมาตั้งแต่โบราณจนถึงวันนี้
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
วันที่4

โรงแรม เดอะ ทวิน โลตัส หรื อเทียบเท่ า
นครศรีธรรมราช – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

07.00 น.

บริ การอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย....
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นครศรี ธรรมราช
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทย เวียตเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VZ331
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

10.30 น.
12.50 น.
14.20 น.

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสาย
การบิ น และสถานการณ์ ในขณะนั้น เพื่ อ ความเหมาะ และความปลอดภัย ในการเดิ น ทาง บริ ษ ัท ฯ ได้ม อบหมายให้
มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทางท่ องเที่ยว 2563
วันเดินทาง

03-06 ธ.ค. 63
04-07 ธ.ค. 63
05-08 ธ.ค. 63
09-12 ธ.ค. 63
10-13 ธ.ค. 63
17-20 ธ.ค. 63
24-27 ธ.ค. 63

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
15,900
15,900
15,700
15,900
15,900
15,700
15,900
15,900
15,700
15,900
15,900
15,700
15,900
15,900
15,700
12,900
12,900
12,700
15,900
15,900
15,700

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
15,400
15,400
15,400
15,400
15,400
12,400
15,400

จานวนลูกค้ าออกเดินทางเพียง 8 ท่ าน

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,700
2,000

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-สุราษฎร์ธานี // นครศรี ธรรมราช-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด
ท่านละ1 ใบ น้ าหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน
3. โรงแรมที่พกั 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าเรื อ ล่องเขื่อนเชี่ยวหลาน และ ล่องชมปลาโลมา
6. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่สะกด
ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 2,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
● ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
● ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
● มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

