
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สุราษฎร์ธานี – ล่องเข่ือนรัชชประภา (กุ้ยหลนิเมืองไทย) – ล่องเรือชมโลมาสีชมพู 

วดัเจดีย์ไอ้ไข่ - หมู่บ้านครีีวง(อากาศดีที่สุดในประเทศ) – ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช  
 วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 



 

  

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

 
วนัที่1 กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เข่ือนรัชชประภา (กุ้ยหลนิเมืองไทย)  
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์

สายการบินไทย (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.45 น. ออกเดินทางสู่จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 2251 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเขื่อนรัชชประ
ภา เตรียมสัมภาระของทุกท่านลงเรือ น าท่านออก

เดินทางโดยเรือหางยาว ชม “เข่ือนรัชชประภา” 
มี ช่ื อดั้ ง เดิ ม ว่ า  เข่ื อน เช่ี ยวหลาน  เป็ น เขื่ อน
อเนกประสงค์แห่งท่ีสองของภาคใต้ ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชป
ระ ภ า ” มี ค ว าม ห ม าย ว่ า  “แ ส งส ว่ า ง แ ห่ ง
ราชอาณาจกัร”  เพลิดเพลินกบัการชมวิวทิวทศัน์
ธรรมชาติ ท่ีรายลอ้มไปด้วยเทือกเขาหินปูน ใน

เขื่อนรัชชประภา น าท่านชมความงามของ  “กุ้ย
หลินเมืองไทย” (เขาสามเกลอ) ลกัษณะเด่น 
เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกัน ตั้ ง
สง่าอยู่บนผืนน ้ าสีเขียวมรกตอนังดงาม พร้อมฟัง
ประวติัความเป็นมาจากไกด์ทอ้งถ่ิน ก่อนท่ีเขื่อน

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐาน 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



แห่งน้ีจะถูกสร้าง บริเวณแถบน้ีใตน้ ้ าเคยเป็นวดัและสุสาน พร้อมกับแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 
(กรุณาเตรียมชุดเปล่ียนส าหรับลงเล่นน ้า) 

กลางวนั บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ แพไพรลิน อาหารเท่ียงแบบพื้นบา้น กบัขา้ว 4 อย่าง และผลไมต้ามฤดูการ เส
ริฟแบบไม่อั้น 

บ่าย หลงัจากนั้นสามารถท ากิจกรรมไดต้ามอธัยาศยั เช่น ลงเล่นน ้าเขื่อนเช่ียวหลาน พายเรือคายคั หรือนัง่พกัผอ่น
ชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตวั** หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซ้ือแพ็คเกจ็กิจกรรมต่างๆกับทางรี
สอร์ทได้ กรุณาติดต่อมัคคุเทศก์ ** น าท่านออกเดินทางกลับยงัท่าเรือเพื่อกลบัมาขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ
ตามเดิม น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่โรงแรมท่ีพกั ในตวัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั:  โรงแรมมาร์ลนิ  หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกนั 

วนัที่2 ล่องเรือชมโลมาสีชมพู -  สะพานไม้อ่าวเตลด็ - วดัเจดีย์ไอ้ไข่  

06.00 น. บริการอาหารเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
                     น าท่านออกเดินทางไป “ล่องเรือชมโลมาสีชมพู”  ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพูไดง้่ายท่ีสุดและ

อยู่ในระยะใกลฝ่ั้งมากไม่ตอ้งนั่งเรือไปหาให้ไกล
ถึงกลางทะเล คนเรือบอกวา่ท่ีบริเวณน้ีมีเยอะเพราะ
เป็นจุดท่ีมีปลาตวัเล็กอาศยัอยู่ ปลาโลมาเลยว่ายมา
หาปลากินตลอด โปรแกรมท่องเท่ียวคือ ล่องเรือชม
โลมาสีชมพู เขาหินพบัผา้ และไปนมสัการหลวงปู่
ทวด ท่ีเกาะนุ้ยนอก ใชเ้วลาท่องเท่ียวประมาณ 1-2 
ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ีล่องเรือควรมาแต่เช้าประมาณ 8 
โมง เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีปลาโลมาจะออกหา
อาหารท่ีส าคัญไม่ ร้อนมาก  จากน าท่านถ่ายรูป 
“สะพานไม้ อ่าวเตล็ด” ตั้ งอยู่ ท่ี อ่าวเตล็ด  เป็น
สะพานไมท่ี้สร้างยื่นลงทะเลเพื่อท่ีท่าเรือขึ้นลงของ
ชาวประมงและส าหรับลงเรือไปชมปลาโลมา 
สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงาม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวเนินเทวดา” และเนินนางฟ้า เป็นจุด
ชมวิวท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน ถือว่าเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอม 

เท่ียง อิสระอาหารมื้อกลางวัน (เพ่ือความสะดวกในการเข้าสักการะ “ไอ้ไข่” 
(ตาไข่)เพราะคนเยอะมากๆทุกวัน) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “วัดเจดีย์ไอ้ไข่” (ตาไข่) จากเร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอยา่ง “ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลกัของ
เด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้ งอยู่ในศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลาย



พรางทหารสวมแวน่ตาด า ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอ
ได ้ไหวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่น
พนนัหรือขอใหช่้วยเรียกคนมาซ้ือของ หรือท ายอดขายให ้ไดต้ามเป้า หรือของหายใหช่้วยหา หรือขอให้ช่วย
ปกป้องภัย ภายในวดัเจดีย์เต็มไปด้วยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาน ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร 
หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณท่ีให้จุดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอก
ถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหล
ไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่
ตามอธัยาศยั ( ความเช่ือส่วนบุคคล) จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ตวัเมืองนครศรีธรรมราช 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั:  โรงแรม เดอะ ทวนิ โลตัส หรือเทียบเท่า 

วนัที่3 นครศรีธรรมราช – หมู่บ้านคีรีวง(อากาศดีที่ สุดของประเทศ) – ศาลหลักเมือง
นครศรีธรรมราช - วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร - เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านคีรีวง” หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีอากาศดีท่ีสุดในประเทศไทย ดว้ย

โลเคชัน่ท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลางหมู่บา้น อากาศจึงปราศจากมลพิษใดๆ ตั้งอยู่ท่ี 
อ  าเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศยัอยู่เชิงเขาหลวง ต าบลก าโลน อนัเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอด
เขาหลวง ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีสงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลกั คือการท าสวนผลไมผ้สม เรียกว่า “สวน
สมรม” เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ให้ท่านไดช้มธรรมชาติสวยงามและสัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวบา้น 
ได้รับการจัดให้เป็นแหล่งอากาศดีท่ีสุดในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ  ทัศนียภาพแห่ง
ธ
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 เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละสายน ้ าจุดถ่ายรูปโดดเด่นคือ “สะพานบ้านคีรีวง” เป็นจุด
แลนด์มาร์กส าคัญท่ีไม่ว่าใครก็ต้องมา
ถ่ายรูป เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มา
ถ่ายรูปกับสะพานน้ีก็เหมือนมาไม่ถึง
บา้นคีรีวง 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “ศาลหลักเมือง

น ค รศ รี ธ รรม ราช ”  ส่ิ ง ศั ก ด์ิ สิ ท ธ์ิ



คู่บา้นคู่เมืองท่ีคอยปกป้องรักษาบา้นเมืองให้พน้จากภยัอนัตรายเชิญสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้น
น าท่านไปไหวข้อพร “พระบรมธาตุเมืองนคร” หรือช่ือเต็มๆ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร”  เพื่อเป็นสิริ
มงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตามต านานเล่ากนัว่าสร้างมากว่า 1 ,700 ปี โดยเจา้ชายทนทกุมารและพระนาง
เหมชาลา จากนั้ นผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัยและเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ ท่ีอยู่คู่กับ เมือง
นครศรีธรรมราชมาตั้งแต่โบราณจนถึงวนัน้ี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั:  โรงแรม เดอะ ทวนิ โลตัส หรือเทียบเท่า 

วนัที่4 นครศรีธรรมราช – เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
07.00 น. บริการอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ใหท้่านไดมี้เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั.... 
10.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นครศรีธรรมราช 
12.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เวียตเจ็ท แอร์ เท่ียวบินท่ี VZ331 
14.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสาย

การบิน และสถานการณ์ในขณะนั้ น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

03-06 ธ.ค. 63 15,900 15,900 15,700 15,400 2,000 

04-07 ธ.ค. 63 15,900 15,900 15,700 15,400 2,000 

05-08 ธ.ค. 63 15,900 15,900 15,700 15,400 2,000 

09-12 ธ.ค. 63 15,900 15,900 15,700 15,400 2,000 

10-13 ธ.ค. 63 15,900 15,900 15,700 15,400 2,000 
17-20 ธ.ค. 63 12,900 12,900 12,700 12,400 1,700 
24-27 ธ.ค. 63 15,900 15,900 15,700 15,400 2,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 



 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี // นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด

ท่านละ1 ใบ น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ 08-10 ท่าน   
3. โรงแรมท่ีพกั 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. ค่าเรือ ล่องเขื่อนเช่ียวหลาน และ ล่องชมปลาโลมา 
6. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 400 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 



● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


