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วันแรก 

21.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี 

 

วันที่สอง 

07.00 น. แวะท าภารกิจส่วนตัว  และน าท่านสู่ร้านอาหารเพื่อ ทานอาหารเช้า (1)       

08.00 น. เดินทางสู่ สะพานแขวนวัดเขาพัง ภูเขารูปหัวใจ ตัวสะพานใช้ลวดสลิงขนาดใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต มี

ระยะทางยาว 120 เมตร หากถ่ายรูปตรงบริเวณกลางสะพาน จะได้รูปหัวใจแบบมุมสวยสุด  

10.30 น. หลังจากนั้นเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา  เปลี่ยนพาหนะเป็น เรือหางยาว  น าท่านแวะถ่ายรูปภูเขาหินปูนที่โดด

เด่นส าคัญของเขื่อนคือ เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สัญลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยวหลาน  ลักษณะเด่น เป็นภูเขา

หินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ าสีเขียวมรกตอันงดงามสมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่  แพ

สายชล /แพไพรวัลย์ หรือเทียบเท่า  

 
เที่ยง ทานอาหารกลางวัน (2)  ** ทางท่ีพักก าหนดเวลาจ่ายไฟเวลา 17.30 – 09.00 น.** 

 หลังจากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนหรือท ากิจกรรมได้ตามอัธยาศัย  เช่น พายเรือคายัค หรือนั่งพักผ่อนชิลๆ ชม

บรรยากาศของธรรมชาติรอบตัว  

เย็น ทานอาหารเย็น (3)  และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 



                             

วันที่สาม 

07.00 น.  ทานอาหารเช้า (4) สัมผัสบรรยากาศยามเช้าตามอัธยาศัย 

08.30 น.  Check out จากที่พัก  น าท่านนั่งเรือกลับมายังท่าเรือ  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข ่(ตาไข)่ 

  จากเรื่องราวที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข”่ รูปไม้แกะสลักของ 

  เด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ที่เชื่อ 

  กันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ”  โดยเฉพาะ 

  โชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วย 

  เรียกคนมาซ้ือของ หรือท ายอดขายให้  ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย 

  ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาน ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของ 

  เล่นต่าง ๆ เป็นต้น  

  **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อส าเร็จให้แก้บนด้วยของที่

น ามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น    ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ยะ, น้ าแดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนปั้น, 

หนังสติ๊ก, ประทัด 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ วัดนางพระยา ตั้งอยู่ที่ต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประวัติ

ความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี  ตัววัดตั้ งอยู่ริมแม่น้ าปากนคร ที่ ต่อเชื่อมระหว่างทะเลกับเมือง

นครศรีธรรมราช เป็นแม่น้ าสายส าคัญทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช  

สักการะเทพพระราหูทรงครุฑ หนึ่งเดียวในภาคใต้ 

เที่ยง ทานอาหารกลางวัน (5) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่อ าเภอขนอม เป็นอ าเภอที่มีชายหาดที่สวยงาม น าท่านสู่  สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้

ที่สร้างยื่นลงทะเลเพ่ือที่ท่าเรือขึ้นลงของชาวประมง สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงามกลายเป็น

อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันอย่างหนาแน่น 

เย็น ทานอาหารเย็น (6)  จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  อิสระตามอัธยาศัย  

วันที่สี่ 

07.00 น. ทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิด

วรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชน

ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ที่รู้จักกันแพร่หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย์ ที่บรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว่ า มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์หุ้ม

ด้วยทองค าแท้ ความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุคือ องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพ้ืนไม่ว่า

แสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด ซึ่งยังไม่มีใครหาค าตอบได้ ความมหัศจรรย์นี้เอง จึงเป็น 1 ใน UNSEEN  

THAILAND  ที่ห้ามพลาด นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส าหรับผู้ที่ต้องการมีบุตร มีบุตรยาก  หรือมีปัญหาด้าน

สุขภาพ  ให้มากราบไหว้ พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ จากนั้น 

เดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนคร ที่มีชื่อเสียงและมีคนรู้จักมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องด้วยประวัติการสร้างนั้น



                             

เกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เป็นสองรองใครในประเทศนี้คือ “จตุคามรามเทพ” ซึ่งการจัดสร้างหลักเมืองเต็ม

เปี่ยมไปด้วยความเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์ในทุกกระบวนการ 

เที่ยง ทานอาหารกลางวัน (8) เมนูขนมจีนเล่านองชื่อแห่งเมืองคอน “ร้านขนมจีนเมืองคอน” 

บ่าย  น าท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน เช่น เครื่องเงิน เครื่องถมเมืองนคร 

มังคุดเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , ส้มโอทับทิมสยาม  อิสระเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย สมควรแก่

เวลา น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ 

 

จ านวนคน : คัน 9 8 7 6 4-5 

ค่าใช่จ่าย : ท่าน 6,900 7,200 7,600 8,200 8,500 

ธันวาคม 7,900 8,200 8,800 9,600 10,900 

มัดจ า 3,000.- 

 
มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

● ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

● ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

● โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

● บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 
 
อัตราบริการนี้รวม 

● ค่ารถตู้ VIP พาน าเที่ยวตามโปรแกรม 

● ค่าท่ีพัก 2 คืน (ระดับ 3 ดาว) ห้องละ 2-3 ท่าน  

● ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม  

● ค่าเรือพาท่องเที่ยวในเขื่อนรัชชประภา 

● ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุ ส าหรับนักท่องเที่ยวไทย 

● เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

● ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษทั
ท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 



                             

อัตรานี้ไม่รวม 

● ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

● ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

● ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ 

● ค่าประกันภัยธรรมชาติ  ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

● ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม  
 
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

● ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

● ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าโรงแรม รถตู ้และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ า 9 ท่าน 

● บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

● บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอเหนือ 

● การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

● มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้น 

● เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



                             

 


