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สุราษฎร์ธานี – ล่องเข่ือนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย) – ล่องเรือชมโลมาสีชมพู 
วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง(อากาศดีที่สุดในประเทศ) – ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช  
 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

- มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ช านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความ       
รู้ท้องถิ่น 

- รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป 38 ท่ีนั่ง (รับลูกค้าเพียง 30 ท่านเท่านั้น) พนักงานขับ
รถ 2 คน  

- ขับไม่เกิน 100 ก.ม./ 1ช.ม. มีระบบ GPS ติดตามตัวรถ  
- มีท่ีเสียบ USB ส าหรับชาร์ตแบตโทรศัพท์ทุกที่นั่ง พร้อมน้ าดื่มละขนมคอยบริการ 
- อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย 

 

วันที่1 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธาน ี
17.00 น.   คณะพร้อมกันที่ บริษัทฯ  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอ านวยความสะดวก 
18.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารว่าง          

พร้อมเคร่ืองดื่มบนรถ 
วันที่2 สุราษฎร์ธานี – เข่ือนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย)  
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่  อรุณสวัสดิ์  จ. สุราษฎร์ธานี  พร้อมบริการอาหารเช้า          

ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา เตรียมสัมภาระของทุกท่านลงเรือ 

น าท่านออกเดินทางโดยเรือหางยาว ชม “เขื่อนรัชชประภา” มีชื่อดั้งเดิมว่า 
เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งท่ีสองของภาคใต้ ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา”          
มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”  เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์
ธรรมชาติ ท่ีรายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน ในเขื่อนรัชชประภา น าท่านชมความ
งามของ “กุ้ยหลินเมืองไทย” (เขาสามเกลอ) ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรง
แหลม 3 ลูกตั้งเรียงกัน ตั้งสง่าอยู่บนผืนน้ าสีเขียวมรกตอันงดงาม พร้อมฟังประวัติ
ความเป็นมาจากไกด์ท้องถิ่น ก่อนท่ีเขื่อนแห่งนี้จะถูกสร้าง บริเวณแถบนี้ใต้น้ าเคย
เป็นวัดและสุสาน พร้อมกับแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ (กรุณาเตรียมชุด
เปลี่ยนส าหรับลงเล่นน้ า) 

 



 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แพไพรลิน อาหารเที่ยงแบบพื้นบ้าน กับข้าว           

4 อย่าง และผลไม้ตามฤดูกาล เสริฟแบบไม่อั้น 
บ่าย หลังจากนั้นสามารถท ากิจกรรมได้ตามอัธยาศัย เช่น ลงเล่นน้ าเขื่อนเชี่ยวหลาน 

พายเรือคายัค หรือนั่งพักผ่อนชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตัว** หากมี
เวลาท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเก็จกิจกรรมต่างๆกับทางรีสอร์ทได้ กรุณาติดต่อ
มัคคุเทศก์ ** น าท่านออกเดินทางกลับยังท่าเรือเพ่ือกลับมาขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
ตามเดิม น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่โรงแรมท่ีพัก ในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ค่ า อาหารมื้อค่ า อิสระตามอัธยาศัย 
ที่พัก:  โรงแรมวังใต้  หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน 
วันที่3 ล่องเรือชมโลมาสีชมพู -  สะพานไม้อ่าวเตล็ด - วัดเจดีย์ไอ้ไข่  
06.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ออกเดินทางไป “ล่องเรือชมโลมาสีชมพู”  ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมา       

สีชมพูได้ง่ายท่ีสุดและอยู่ ในระยะใกล้ฝั่งมากไม่ต้องนั่ งเรือไปหาให้ ไกลถึง                
กลางทะเล คนเรือบอกว่าท่ีบริเวณนี้มีเยอะเพราะเป็นจุดท่ีมีปลาตัวเล็กอาศัยอยู่ 
ปลาโลมาเลยว่ายมาหาปลากินตลอด โปรแกรมท่องเท่ียวคือ ล่องเรือชมโลมา             
สีชมพู เขาหินพับผ้า และไปนมัสการหลวงปู่ทวด ท่ีเกาะนุ้ยนอก ใช้เวลาท่องเท่ียว
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ช่วงเวลาท่ีล่องเรือควรมาแต่เช้าประมาณ 8 โมง เพราะเป็น
ช่วงเวลาท่ีปลาโลมาจะออกหาอาหารท่ีส าคัญไม่ร้อนมาก  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านถ่ายรูป “สะพานไม้อ่าวเตล็ด” ตั้งอยู่ท่ีอ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ท่ีสร้างยื่น

ลงทะเลเพื่อท่ีท่าเรือขึ้นลงของชาวประมงและส าหรับลงเรือไปชมปลาโลมา 
สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงาม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “จุดชม
วิวเนินเทวดา” และเนินนางฟ้า เป็นจุดชมวิวท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน ถือว่าเป็นอีก
หนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “วัดเจดีย์ไอ้ไข่” (ตาไข่) จากเร่ืองราวท่ีร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ 
ท่ีเมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุ
ประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตา
ด า ท่ีเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ท่ีสถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาท่ีเชื่อกันว่า 
“ขอได้  ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว                 
ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันหรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือ
ท ายอดขายให้ ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย 
ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของท่ีผู้เลื่อมใสศรัทธาน ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน            
ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณท่ีให้จุดประทัดก็มีเศษ
ประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอ้ไข่  และแสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้
ไข่เป็นจ านวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ  บนบานศาลกล่าว จาก                
รูปไม้สลักไอ้ไข่ตามอัธยาศัย (ความเช่ือส่วนบุคคล) จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่
ตัวเมืองนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:  โรงแรม เดอะ ทวิน โลตัส หรือเทียบเท่า 

 



วันที่4 นครศรีธรรมราช – หมู่บ้านคีรีวง(อากาศดีที่สุดของประเทศ) – ศาลหลักเมือง
นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน เดินทางสู่ “หมู่บ้านคีรีวง” หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีได้รับการยอมรับว่ามีอากาศดีท่ีสุดใน

ประเทศไทย ด้วยโลเคชั่นท่ีถูกโอบล้อมด้วยภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลาง
หมู่บ้าน อากาศจึงปราศจากมลพิษใดๆ ตั้งอยู่ท่ี อ าเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่
ท่ีอพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ต าบลก าโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขา
หลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตท่ีสงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการท าสวน
ผลไม้ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ให้ท่านได้ชม
ธรรมชาติสวยงามและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ได้รับการจัดให้เป็นแหล่ง
อากาศดีท่ีสุดในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ  ทัศนียภาพแห่ง
ธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ าจุดถ่ายรูปโดด
เด่นคือ “สะพานบ้านคีรีวง” เป็นจุดแลนด์มาร์กส าคัญท่ีไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูป 
เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่ายรูปกับสะพานนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงบ้านคีรีวง 

 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่  “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์

คู่บ้านคู่เมืองท่ีคอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายเชิญสักการะเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล  จากนั้นน าท่านไปไหว้ขอพร “พระบรมธาตุเมืองนคร” หรือ
ชื่อเต็มๆ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร”  เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรมธาตุเมือง
นคร ตามต านานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมารและพระ
นางเหมชาลา จากนั้นผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัยและเป็นพระบรมธาตุ
เจดีย์ ท่ีอยู่คู่กับเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่โบราณจนถึงวันนี้ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า อาหารมื้อค่ า อิสระตามอัธยาศัย / หลังอาหารน าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 
วันที่5 กรุงเทพฯ 
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม 

ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น   
เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
มัคคุเทศก์มีอ านาจตัดสินใจ  ท้ังนี้จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม            
และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  

 
 
 
 
 

 
 
 



 
ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ท่านละ 

พักห้องละ 2 - 3 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

 

เด็ก 2 -12 ป ีพัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2 - 12 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

13 - 17 ส.ค. 63 4,890 4,890 4,690 4,490 1,000 
10 - 14 ก.ย. 63 4,890 4,890 4,690 4,490 1,000 
24 - 28 กย. 63 4,890 4,890 4,690 4,490 1,000 
8 - 12 ต.ค. 63 4,890 4,890 4,690 4,490 1,000 
22 - 26 ต.ค. 63 4,990 4,990 4,790 4,590 1,200 
12 - 16 พย. 63 4,890 4,890 4,690 4,490 1,000 
26 - 30 พย. 63 4,890 4,890 4,690 4,490 1,000 
3 - 7 ธ.ค. 63 4,990 4,990 4,790 4,590 1,200 
9 - 13 ธ.ค. 63 4,990 4,990 4,790 4,590 1,200 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ   
2. โรงแรมท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าเรือ ล่องเขื่อนเชี่ยวหลาน และ ล่องชมปลาโลมา 
5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมท้ังผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 

บาท 
3. ค่ าใช้ จ่ ายส่ วนตั ว อาทิ  ค่ าโทรศัพ ท์  ค่ าซั กรีด  ค่ าเครื่ องดื่ มและอาหาร

นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 
 
 



เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 2,500 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง ท าการนับจากวัน
จอง พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้
น าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน 

2. ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ หรือตามวัน
เรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจ าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บ
ค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันท าการ ก่อนวัน
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกค้าได้
ช าระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันท าการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ใดๆทั้งส้ินให้กับลูกค้า  

2. กรณีท่ีมีการจองต่ ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้
โดยจะคืนเงินท่ีลูกค้าได้ช าระไว้แล้วท้ังหมด 

 
***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้า
ผู้ โดยสารไม่ครบตามจ านวนดั งกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจาก
ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ 
เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่
สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ีขาดหายไปมาทดแทนได้ 

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง
บริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า 

 
 



● ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจาก
เหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน 
หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

● การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับล าดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ 
ในการบริหารจัดการ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 

 
มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 

● ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-
ลงรถทุกครั้ง 

● ท่ีนั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ใน
การบริหารจัดการ) 

● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


