
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..ลอ่งมหานครแห่งแดนใต.้. 

สรุาษฎรธ์านี - นครศรีธรรมราช3 วนั 2 คืน ( แอรเ์อเชีย ) 

วนัท่ี 1 กรงุเทพ –สรุาษฎรธ์านี–เขาศก- ลอ่งแพไมไ้ผ่ 

07.00 น. :  พบกนั ณ จดุนดัหมาย สนามบินดอนเมอืง โดยมทีีมงาน บ๊ิก เวิลด ์ฮอลิเดย ์คอยอ านวยความสะดวก  

และตอ้นรับทา่น พรอ้มดว้ยมคัคเุทศกท์ี่ช านาญ คอยแนะน าเสน้ทางและขอ้มลู  

หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางสูจ่งัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีเที่ยวบิน FD3237 สายการบินแอรเ์อเชยี 

11.05 น. :  เดินทางถึงจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีจากนัน้เดินทางสูเ่ขาศก 

เที่ยง :   น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนัแบบพ้ืนบา้น ณ รา้นอาหาร 

   หลงัรับประทานอาหารสนกุสนานกบักิจกรรมลอ่งแพไมไ้ผส่ายธารไหลรินอยู่ทา่มกลาง 

ตน้ไมน้อ้ยใหญ่ เป็นบรรยากาศในคลองสก แบมบรูาฟ ที่มีกิจกรรมล่องแพไมไ้ผ่ใหช้มธรรมชาติ

ริมน า้ท่ามกลางตน้ไมน้อ้ยใหญ่ เป็นบรรยากาศธรรมชาติในคลองสก พรอ้มสวมมงกฎุ (หมวก) 

ท าจากใบหวาย ซ่ึงระหว่างการลอ่งแพนัน้ จะมีไกดช์าวบา้นคอยดแูลความปลอดภยั เป็นการสรา้ง

อาชีพใหค้นในชมุชน จากนัน้ไปนัง่จิบกาแฟจากกระบอกไมไ้ผ่ซ่ึงจะท าใหก้าแฟมีกลิ่นหอมมากย่ิงขึน้ 

น า้ตม้จากกองฟืน ชว่ยลดการใชว้สัดทุี่ท าลายสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

    



น าทา่นเขา้สูท่ี่พักคีร ี@ เช่ียวหลาน พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ***หากตอ้งการพกับนแพ จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,000บาท พกั 4 ท่าน/ต่อ1แพ (แพ2ชัน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ค า่ : น าท่านรบัประทานอาหารเย็นในโรงแรม 

 

วนัท่ี 2 ลอ่งเรอืเขื่อนเช่ียวหลาน –นครศรธีรรมราช - สปาปลา สวนตาสรรค–์ ขนอม 

06.00น.  เดินทางมุ่งหนา้สู่ “ก ุย้หลินเมืองไทย” ชมความสวยงามของหมอกสีขาวที่ปกคลมุยอดเขาในเขื่อน

 เชีย่วหลานการลอ่งเรือยามเชา้นีเ้ป็นเวลาที่เราจะไดช้มทิวทัศนท์ี่สวยที่สดุ ซ่ึงมคีวามโดดเดน่เลื่องชื่อใน

 เร่ืองของบรรยากาศอนังดงามทะเลสาบกวา้งใหญ่สีฟ้า ผนืป่าอนัเขยีว และโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

 ความงามของภเูขาหินปูนและสายน า้ ล่องเรือชมเขาสามเกลอซ่ึงเป็นหนึ่งสัณลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยว

 หลาน และ วงัปลา ที่นกัทอ่งเที่ยวทกุคนจะตอ้งมาถ่ายรปูดว้ย  

 

 

เชา้  :   น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนแพในเข่ือนเช่ียวหลาน 

เดินทางกลับสู่ที่พักหลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือน าท่านสัมผัสกับ 

สปาปลาตอดสวนตาสรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ  ที่เปิด

ใหบ้ริการเล่นน า้และท าฟิชสปา หรือ ปลาตอดเทา้ โดยนกัท่องเที่ยวสามารถนัง่เล่นใหป้ลาตอดเทา้ ท า

ความสะอาดเทา้แบบธรรมชาติ แบบสนกุสนานเพลิดเพลินปนจัก๊จี้หนอ่ยๆ ไปกับฝูงปลาที่มารมุตอด

เทา้ ถือเป็นการนวดและสปาเทา้ไปในตัว โดยพ้ืนที่ดงักลา่วมลี าธารตามธรรมชาติจากคลองโฉไหลผา่น

ท่ามกลางตน้ไมน้อ้ยใหญ่ขึ้นปกคลมุท าใหร้่มร่ืนเย็นสบาย มีฝูงปลาในล าธารแหวกว่ายจ านวนมาก 

เรียกวา่ยังคงความเป็นธรรมชาติแบบเดิมไวอ้ย่างครบถว้น 

เที่ยง : น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 หลงัจากนัน้ น าท่านเขา้ส ู่ตวัเมือง อ.ขนอมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผอ่นสดุชิล ถือไดว้่าอ าเภอ

ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเมืองนครอยากไปรับลมทะเลแบบสบายๆ ใน



บรรยากาศสงบ ตอ้งนึกถึงที่นี่  และขนอมไมไ่ดม้ดีีเพียงแค่เป็นอ าเภอติดทะเล แต่ยังมีจดุแวะเที่ยว แวะ

กิน ที่นา่สนใจอีกมากมาย ที่รับรองวา่ตอ้งถกูใจสายเที่ยวธรรมชาติอย่างแนน่อน 

ค า่ :   น าท่านรบัประทานอาหารเย็น 

   ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั โรงแรมราชา คีร ีรสีอรท์ แอนด ์สปา ระดบั5ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี3 ท่าเรือแหลมประทับ - ล่องเรือชมโลมา – หินพบัผา้ – เขาพลายด า - ขอพรไอไ้ข่ - 

กรงุเทพ 

เชา้ :  น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางไปที่ ทา่เรือแหลมประทบั อยู่ทางตอนปลายดา้นเหนอืของอา่วทอ้งเนยีน  

เป็นชมุชนดัง้เดิมแห่งหนึง่ของต าบลทอ้งเนยีน ประกอบอาชพีประมงชายฝัง่เป็นสว่นใหญ่ ปัจจบุันมี 

ชือ่เสียงจากการเป็นทา่เรือทอ่งเที่ยว ที่ใหบ้ริการทอ่งเที่ยวทางทะเลขนอม น าทา่น ลอ่งเรอืชมโลมาสี 

ชมพหูรือ โลมาหลงัโหนก เป็นโลมาสายพันธุห์นึง่ที่หายากมากและอยู่ในชว่งที่ใกลส้ญูพันธุเ์ต็มทีทะเล 

ขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพไูดง้า่ยที่สดุและอยู่ในระยะใกลฝั้ง่มากไมต่อ้งนัง่เรือไปหาใหไ้กลถึง 

กลางทะเล คนเรือบอกวา่ที่บริเวณนีม้เียอะเพราะเป็นจดุที่มปีลาตวัเล็กอาศัยอยู่ปลาโลมาเลยวา่ยมาหา 

ปลากินตลอดชม เขาหินพบัผา้ ลกัษณะที่เห็นจะเหมอืนเป็นแผน่หินที่ทบัซอ้นเรียงกนัเป็นชัน้ๆสงูขึน้ไป 

เกิดจากกระบวนการหินตะกอนที่มีการตกตะกอนของหินที่มีส่วนประกอบและความแข็งต่างกัน เป็น

ชัน้ๆต่อมามีการเอียงและยกตัว ของเปลือกโลกชัน้หินดังกล่าวก็เกิดเป็นหนา้ผา เมื่อถกูกระแสน า้และ

ลม กัดกร่อนเอาชัน้ที่อ่อนกว่าออกเหลือชั้นที่แข็งแกร่งกว่า ก็จะดเูหมือนแผน่หินที่ซอ้นกันเป็นชั้นผา้ที่

พับไว ้จึงเป็นที่มาของชือ่ ” หินพับผา้ ” และสถานที่ทอ่งเที่ยวอ่ืนๆอีกมากมาย หลงัจากนัน้ น าทา่น 

เดินทางผา่น ถนนเลียบชายทะเล เสน้เขาพลายด า-อ่าวทอ้งหยี ที่สวยงามที่สดุของฝัง่อ่าวไทย มี

ระยะทาง 8 กิโลเมตรเป็นถนนสายอนรุักษธ์รรมชาติ ตลอดเสน้ทางจะมกีวางป่า (กวางมา้) ที่อาศัยอยู่

ไมน่อ้ยกว่า 100 ตัว ปรากฏตัวใหน้กัท่องเที่ยวไดช้ื่นชมความนา่รักในเวลากลางคืน อีกทั้งยังเป็นจดุ

ชมวิวที่สวยงาม มองไปไดไ้กลถึงเกาะสมยุและเกาะพงนั ย่ิงชว่งเวลาที่พระอาทิตยล์ับขอบฟ้า แสงสีสม้

บรรจบกบัน า้ทะเล ย่ิงโรแมนติก 

เที่ยง :  น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั 

น าทา่นเดินทางไป วดัเจดียไ์อไ้ข ่อ าเภอ สิชล จงัหวดั นครศรีธรรมราช จากเร่ืองราวเสียงที่ร า่ลือถึง

ความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ไดส้มหวังทกุอย่าง รปูไมแ้กะสลักของเด็กชายอายปุระมาณ 9 -10 ขวบ 

ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพ

สักการะของชาวบา้นตั้งแต่ในละแวกใกลว้ัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใตจ้ากศรัทธาที่เชื่อกันว่า 

“ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขายไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

นครศรีธรรมราช เพ่ือกลบัสูก่รงุเทพ 

18.45 น. เดินทางกลบัสู ่กรงุเทพ เที่ยวบินที่ FD3187 สายการบินแอรเ์อเชยี 

20.10 น. เดินทางถึงกรงุเทพโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจไมร่ ูล้ืม 

 

*********************************************************************** 

 



อตัราค่าบรกิาร 

ช่วงเวลา

เดินทาง 

จ านวน ราคาต่อท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง นอนเด่ียวเพ่ิม 

ต.ค. - ธ.ค. 63 8ท่าน  9,900 9,900 9,700 2,500 

 

*ราคานีเ้ป็นราคารวมตัว๋และสมัภาระถือขึน้เคร่ือง 7 กิโลกรัม ถา้ตอ้งการซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพ่ิม จา่ยเพ่ิมทา่นละ 1,000 บาท* 

*หากมคีวามประสงคเ์ดินทางโดยสายการบินอ่ืน สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได*้ 

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ มติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้* 

อตัราค่าบรกิารรวม 

1. ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ที่นัง่ ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ระดบั4 ดาว และ 5 ดาว หรือ เทียบเทา่ ตามที่ระบใุนรายการ 

3. ค่าอาหาร ตาที่ระบใุนรายการ 

4. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ ตามที่ระบใุนรายการ 

5. ค่าพาหนะทอ้งถ่ิน (ถา้ม)ี ตามที่ระบใุนรายการ 

6. ค่ามคัคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกและบริการ 1 ทา่น ตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง (คุม้ครองวงเงนิทา่นละ 1,000,000.-บาท และ รักษาพยาบาล วงเงนิไมเ่กิน ทา่นละ 

50,000.-บาท  ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืและไมไ่ดร้ะบใุนรายการทวัร ์อาทิเชน่ ค่าซักรีดเสือ้ผา้ , ค่าเคร่ืองดิ่มที่สัง่เพ่ิมตา่งหาก , ค่า

มนิบิารภ์ายในโรงแรมที่พัก , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั 

2. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพ่ิม อาทิเชน่ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 

3. ค่าทิปมคัเุทศก ์และ พนกังานขบัรถ 

4. ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม 7% และ หัก ณ ที่จา่ย 3% 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่  

1.การจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท ์ส าหรับการออกใบแจง้หนี ้และใบรับเงนิของทา่น และ ท า

การช าระค่ามดัจาทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพ่ือเป็นการยืนยันการจอง ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร  

2.การจองทวัรแ์ละการส ารองที่นัง่บนรถจะสมบรูณ ์ก็ตอ่เมือ่มีการ วางเงนิมดัจา เขา้มาที่บริษทัฯ เพ่ือเป็นการยืนยันการ จอง

ทวัร ์จึงจะถือวา่ไดท้าการจองทวัรแ์ละส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์ที่นัง่จะไมถ่กูตดั  

3.กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจาตวัประชาชน หรือสาเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 15 วนั เพ่ือใชส้าหรับ

การใสช่ือ่ตัว๋เคร่ืองบิน(ส าหรับทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง  

4.การช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรณุาช าระกอ่นการเดินทาง 30 วนั เป็นอย่างนอ้ย เนื่องจากบริษทัฯตอ้งส ารอง คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ ทา่นยกเลิก ทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ และไม่

สามารถเรียกรอ้งเงนิค่ามดัจาคืนได ้ 

การยกเลิกการเดินทาง 

1.แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯจะคืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2.แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั ทางบริษทัฯ จะเก็บค่ามดัจาทวัร ์ 

3.แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 14 วันกอ่นการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ้า่ย เต็มจานวนของราคาทวัร ์ 

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทวัรต์ามที่กาหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมดัจาทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอ่านรายละเอียดทกุขอ้หมายเหต ุ 

1.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผีูร้่วมเดินทางไมถึ่งตามที่กาหนด

ไว ้( รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น ) 

2.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมกีารปรับราคาค่า

น า้มนัและภาษนี า้มนั  

3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยวหรือบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพ่ือ ใหเ้ป็นไป

ตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นีโ้ดยคานงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นสาคัญ หรือเกิดเหตุ



สดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผดิชอบ

ของมคัคเุทศกห์รือหัวหนา้ทัวร ์ 

4.ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรือจากอบุัติเหตตุา่งๆ  

5.ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มคี่า อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัผู ้เดินทาง

,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิ้น  

7.เมือ่ทา่นตกลงชาระค่ามดัจาหรือชาระค่าทวัรท์ัง้หมด กับทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไข

และขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้  

ส่ิงท่ีควรน าติดตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุที่สวมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ที่สวมใสส่บาย  

2.กลอ้งถ่ายรปู,โทรศัพทม์อืถือ,แบตส ารอง,ที่ชารต์โทรศัพท,์อปุกรณก์นัแดด,ร่มพับ,เสื้อกนัฝน  

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพสูระผม,ครีมตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ี่มกีารคา้งคืน) 
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