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สุราษฎร์ธานี – ล่องเข่ือนรัชชประภา (กุ้ยหลนิเมืองไทย) – ล่องเรือชมโลมาสีชมพู 

วดัเจดย์ีไอ้ไข่ - หมู่บ้านครีีวง(อากาศดทีี่สุดในประเทศ) – 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 ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

07.45 น. ออกเดินทางสู่จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 2251 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเข่ือนรัชชประ

ภา เตรียมสัมภาระของทุกท่านลงเรือ นาํท่านออก

เดินทางโดยเรือหางยาว ชม “เข่ือนรัชชประภา” 

มี ช่ือดั้ ง เดิม ว่ า  เ ข่ือนเ ช่ียวหลาน  เ ป็น เ ข่ือน

อเนกประสงค์แห่งท่ีสองของภาคใต ้ได้รับพระ

มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร พระราชทานนามใหใ้หม่วา่ 

 

 

 

 

 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  

• ท่ีพกัมาตรฐาน 3 คืน  

• รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
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 “เข่ือนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”  เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์

ธรรมชาติ ท่ีรายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน ในเข่ือนรัชชประภา นําท่านชมความงามของ “กุ้ยหลิน

เมืองไทย” (เขาสามเกลอ) ลกัษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกนั ตั้งสง่าอยูบ่นผืนนํ้าสี

เขียวมรกตอนังดงาม พร้อมฟังประวติัความเป็นมาจากไกด์ทอ้งถ่ิน ก่อนท่ีเข่ือนแห่งน้ีจะถูกสร้าง บริเวณ

แถบน้ีใตน้ํ้ าเคยเป็นวดัและสุสาน พร้อมกบัแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ (กรุณาเตรียมชุดเปล่ียน

สาํหรับลงเล่นนํ้า) 

กลางวนั บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ แพไพรลิน อาหารเท่ียงแบบพื้นบา้น กบัขา้ว 4 อยา่ง และผลไมต้ามฤดูการ เสริฟ

แบบไม่อั้น 

บ่าย หลงัจากนั้นสามารถทาํกิจกรรมไดต้ามอธัยาศยั เช่น ลงเล่นนํ้าเข่ือนเช่ียวหลาน พายเรือคายคั หรือนัง่พกัผอ่น

ชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตวั** หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซ้ือแพค็เกจ็กิจกรรมต่างๆกบัทางรี

สอร์ทได้ กรุณาติดต่อมัคคุเทศก์ ** นาํท่านออกเดินทางกลบัยงัท่าเรือเพื่อกลบัมาข้ึนรถโคช้ปรับอากาศ

ตามเดิม นาํท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่โรงแรมท่ีพกั ในตวัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั:  โรงแรมมาร์ลนิ  หรือเทียบเท่าระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 

วนัที่2 ล่องเรือชมโลมาสีชมพู -  สะพานไม้อ่าวเตลด็ - วดัเจดย์ีไอ้ไข่  

06.00 น. บริการอาหารเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

                     นําท่านออกเดินทางไป “ล่องเรือชมโลมาสีชมพู”  ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพูไดง่้ายท่ีสุดและ

อยูใ่นระยะใกลฝ่ั้งมากไม่ตอ้งนัง่เรือไปหาใหไ้กลถึงกลางทะเล คนเรือบอกวา่ท่ีบริเวณน้ีมีเยอะเพราะเป็นจุด

ท่ีมีปลาตวัเล็กอาศยัอยู ่ปลาโลมาเลยว่ายมาหาปลากินตลอด โปรแกรมท่องเท่ียวคือ ล่องเรือชมโลมาสีชมพู 

เขาหินพบัผา้ และไปนมสัการหลวงปู่ทวด ท่ีเกาะนุย้นอก ใชเ้วลาท่องเท่ียวประมาณ 1-2 ชัว่โมง ช่วงเวลาท่ี

ล่องเรือควรมาแต่เชา้ประมาณ 8 โมง เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีปลาโลมาจะออกหาอาหารท่ีสาํคญัไม่ร้อนมาก  
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จากนําท่านถ่ายรูป “สะพานไม้อ่าวเตลด็” ตั้งอยูท่ี่อ่าวเตลด็ เป็นสะพานไมท่ี้สร้างยืน่ลงทะเลเพื่อท่ีท่าเรือข้ึน

ลงของชาวประมงและสําหรับลงเรือไปชมปลาโลมา สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงาม  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวเนินเทวดา” และเนินนางฟ้า เป็นจุดชมวิวท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั ถือว่า

เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจสวยงามของอาํเภอขนอม 

เท่ียง อสิระอาหารม้ือกลางวนั (เพ่ือความสะดวกในการเข้าสักการะ “ไอ้ไข่” (ตาไข่)เพราะคนเยอะมากๆทุกวนั) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “วัดเจดีย์ไอ้ไข่” (ตาไข่) จากเร่ืองราวท่ีร่ําลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ได้

สมหวงัทุกอยา่ง “ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยูใ่นศาลาในวดัเจดีย ์สวม

ชุดลายพรางทหารสวมแวน่ตาดาํ ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนั

ว่า “ขอได ้ไหวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว 

ขอให้มีโชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนนัหรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซ้ือ

ของ หรือทาํยอดขายให ้ไดต้ามเป้า หรือของหายใหช่้วยหา หรือขอใหช่้วย

ปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธานาํมาแก้

บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณ

ท่ีให้จุดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรง

ศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอ้

ไข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจาํนวนมาก ให้ท่าน

กราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ตาม

อธัยาศยั ( ความเช่ือส่วนบุคคล) จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ตวัเมืองนครศรีธรรมราช 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั:  โรงแรม เดอะ ทวนิ โลตัส หรือเทียบเท่า 

วนัที่3 นครศรีธรรมราช – หมู่บ้านคีรีวง(อากาศดีที่ สุดของประเทศ) – ศาลหลักเมือง

นครศรีธรรมราช - วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร - เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
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07.00 น. บริการอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านคีรีวง” หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีอากาศดีท่ีสุดในประเทศไทย ดว้ย

โลเคชัน่ท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลางหมู่บา้น อากาศจึงปราศจากมลพิษใดๆ ตั้งอยูท่ี่ 

อาํเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศยัอยูเ่ชิงเขาหลวง ตาํบลกาํโลน อนัเป็นเส้นทางเดินข้ึนสู่ยอด

เขาหลวง ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีสงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลกั คือการทาํสวนผลไมผ้สม เรียกว่า “สวน

สมรม” เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ให้ท่านไดช้มธรรมชาติสวยงามและสัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวบา้น 

ได้รับการจัดให้เป็นแหล่งอากาศดีท่ีสุดในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพแห่ง

ธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละสายนํ้ าจุดถ่ายรูปโดดเด่นคือ “สะพานบ้านคีรีวง” 

เป็นจุดแลนด์มาร์กสําคญัท่ีไม่ว่าใครก็

ต้องมาถ่ายรูป เหมือนกับว่าถ้าใครไม่

ไดม้าถ่ายรูปกบัสะพานน้ีก็เหมือนมาไม่

ถึงบา้นคีรีวง 
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เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองท่ีคอยปกป้องรักษา

บา้นเมืองใหพ้น้จากภยัอนัตรายเชิญสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นนาํท่านไปไหวข้อพร “พระบรม

ธาตุเมืองนคร” หรือช่ือเตม็ๆ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร”  เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตาม

ตาํนานเล่ากนัวา่สร้างมากวา่ 1,700 ปี โดยเจา้ชายทนทกุมารและพระนางเหมชาลา จากนั้นผา่นการบูรณะมา

หลายยคุหลายสมยัและเป็นพระบรมธาตุเจดีย ์ท่ีอยูคู่่กบัเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่โบราณจนถึงวนัน้ี 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั:  โรงแรม เดอะ ทวนิ โลตัส หรือเทียบเท่า 

วนัที่4 นครศรีธรรมราช – เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ใหท่้านไดมี้เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั.... 

10.30 น. นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นครศรีธรรมราช 

12.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เวยีตเจท็ แอร์ เท่ียวบินท่ี VZ331 

14.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสาย

การบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้มคัคุเทศก์

มีอาํนาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  
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กาํหนดการเดนิทางท่องเที่ยว 2563 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  

เพิ่มท่านล่ะ 

10-13 ก.ย. 63 11,900 119,00 11,700 11,400 1,700 

17-20 ก.ย. 63 12,900 12,900 12,700 12,400 1,700 

24-27 ก.ย. 63 12,900 12,900 12,700 12,400 1,700 

01-04 ต.ค. 63 12,900 12,900 12,700 12,400 1,700 

08-11 ต.ค. 63 13,900 13,900 13,700 13,400 1,700 

09-12 ต.ค. 63 13,900 13,900 13,700 13,400 1,700 

11-14 ต.ค. 63 13,900 13,900 13,700 13,400 1,700 

15-18 ต.ค. 63 12,900 12,900 12,700 12,400 1,700 

22-25 ต.ค. 63 15,900 15,900 15,700 15,400 2,000 

29ต.ค.-01พ.ย. 63 12,900 12,900 12,700 12,400 1,700 

05-08 พ.ย. 63 12,900 12,900 12,700 12,400 1,700 

12-15 พ.ย. 63 12,900 12,900 12,700 12,400 1,700 

19-22 พ.ย. 63 12,900 12,900 12,700 12,400 1,700 

26-29 พ.ย. 63 12,900 12,900 12,700 12,400 1,700 

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 

จํานวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี // นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด

ท่านละ1 ใบ นํ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง นํ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP นาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ 08-10 ท่าน   

3. โรงแรมท่ีพกั 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  

5. ค่าเรือ ล่องเข่ือนเช่ียวหลาน และ ล่องชมปลาโลมา 

6. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

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  

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกดช่ือ

และนามสกลุภาษาองักฤษ เพื่อใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้

ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้

ทั้งหมด 
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***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี

ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 

● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ 

ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 

● เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 

● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 

● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 


