
                             

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22285 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

เขือ่นรัชชประภา + ขนอม  3วัน2คนื 
 

วันแรก 

21.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และออกเดนิทางสู ่จ.สรุาษฎรธ์าน ี

 

วันทีส่อง 

07.00 น. แวะท าภารกจิสว่นตวั  และน าทา่นสูร่า้นอาหารเพือ่ ทานอาหารเชา้ (1)       

08.00 น. เดนิทางสู ่สะพานแขวนวัดเขาพัง ภเูขารปูหวัใจ ตวัสะพานใชล้วดสลงิขนาดใหญข่งึยดึกบัเสาคอนกรตี มี

ระยะทางยาว 120 เมตร หากถา่ยรปูตรงบรเิวณกลางสะพาน จะไดร้ปูหวัใจแบบมมุสวยสดุ  

10.30 น. หลังจากนัน้เดนิทางสู ่เขือ่นรัชชประภา  เปลีย่นพาหนะเป็น เรอืหางยาว  น าทา่นแวะถา่ยรปูภเูขาหนิปนูที่

โดดเดน่ส าคญัของเขือ่นคอื เขาสามเกลอ กุย้หลนิเมอืงไทย สญัลักษณ์ของเขือ่นเชีย่วหลาน  ลักษณะ

เดน่ เป็นภเูขาหนิปนูทรงแหลม 3 ลกูตัง้เรยีงกนั ตัง้สงา่อยูบ่นผนืน ้าสเีขยีวมรกตอนังดงามสมควรแกเ่วลา 

ออกเดนิทางสู ่ แพสายชล /แพไพรวัลย ์หรอืเทยีบเทา่  

เทีย่ง ทานอาหารกลางวัน (2)  ** ทางทีพ่ักก าหนดเวลาจา่ยไฟเวลา 17.30 – 09.00 น.** 

 หลังจากนัน้อสิระใหท้า่นพักผอ่นหรอืท ากจิกรรมไดต้ามอธัยาศัย เชน่ พายเรอืคายคั หรอืน่ังพักผอ่นชลิๆ 

ชมบรรยากาศของธรรมชาตริอบตัว  

เย็น ทานอาหารเย็น (3)  และพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วันทีส่าม 

07.00 น.  ทานอาหารเชา้ (4) สมัผัสบรรยากาศยามเชา้ตามอธัยาศัย 

08.30 น.  Check out จากทีพ่กั  น าทา่นน่ังเรอืกลับมายงัทา่เรอื  จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจดยีไ์อไ้ข ่(ตาไข)่ 

  จากเรือ่งราวทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ทีเ่มือ่ขออะไรกไ็ดส้มหวังทกุอยา่ง “ไอไ้ข”่ รปูไมแ้กะสลกัของ 

  เด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยูใ่นศาลาในวดัเจดยี ์สวมชดุลายพรางทหารสวมแวน่ตาด า ทีเ่ชือ่ 

  กนัวา่เป็นวญิญาณศกัดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยู ่ณ วดัแหง่นีจ้ากศรัทธาทีเ่ชือ่กนัวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะ 

  โชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสีย่งดวงเลน่พนัน หรอืขอใหช้ว่ย 

  เรยีกคนมาซือ้ของ หรอืท ายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรอืของหายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภยั 

  ภายในวดัเจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธาน ามาแกบ้น เชน่ รปูไกช่น ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของ 

  เลน่ตา่ง ๆ เป็นตน้  

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบชูา ไอไ้ข ่วัดเจดยี ์: ธปู 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวรั้บ แตเ่มือ่ส าเร็จใหแ้กบ้นดว้ย

ของทีน่ ามาบนและจดุธปูเพยีง 1 ดอกเทา่นัน้    ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชดุทหาร ต ารวจ, ไก่

ปนูปัน้, หนังสติ๊ก, ประทัด 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางสู ่ วัดนางพระยา ตัง้อยูท่ีต่ าบลปากนคร อ าเภอเมอืง จังหวดันครศรธีรรมราช มี

ประวัตคิวามเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปี ตัววัดตัง้อยูร่มิแมน่ ้าปากนคร ทีต่อ่เชือ่มระหวา่งทะเลกบัเมอืง

นครศรธีรรมราช เป็นแมน่ ้าสายส าคัญทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ของประวตัศิาสตร์

นครศรธีรรมราช  สกัการะเทพพระราหทูรงครฑุ หนึง่เดยีวในภาคใต ้

เทีย่ง ทานอาหารกลางวัน (5) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอขนอม เป็นอ าเภอทีม่ชีายหาดทีส่วยงาม น าทา่นสู ่  สะพานไมอ้า่วเตล็ด เป็น

สะพานไมท้ีส่รา้งยืน่ลงทะเลเพือ่ทีท่า่เรอืขึน้ลงของชาวประมง สามารถชมววิทวิทัศนร์อบอา่วไดอ้ยา่ง

สวยงามกลายเป็นอกีหนึง่จดุทอ่งเทีย่วทีม่นัีกทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพกนัอยา่งหนาแน่น 

เย็น ทานอาหารเย็น (6)  จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  อสิระตามอธัยาศัย  

 

วันทีส่ี ่

07.00 น. ทานอาหารเชา้ (7) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.30 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร  เดมิเรยีกวา่ วัดพระบรมธาต ุ พระอารามหลวงชัน้เอกชนดิ

วรมหาวหิาร โบราณสถานศกัดิส์ทิธิท์ีเ่คารพนับถอืของชาวเมอืงนครศรธีรรมราชตลอดจนพทุธศาสนกิชน

ทัง้หลาย สญัลักษณ์ของจังหวดันครศรธีรรมราชแหง่นีท้ีรู่จั้กกนัแพรห่ลายคอื พระบรมธาตเุจดยี ์ ทีบ่รรจุ

พระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้  เป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆงัคว า่ มจีดุเดน่ทีย่อด

เจดยีห์ุม้ดว้ยทองค าแท ้ ความมหัศจรรยอ์กีอยา่งหนึง่ขององคพ์ระบรมธาตคุอื องคพ์ระธาตจุะไมม่เีงา

ทอดลงพืน้ไมว่า่แสงอาทติยจ์ะสอ่งกระทบไปทางใด ซึง่ยงัไมม่ใีครหาค าตอบได ้ ความมหศัจรรยน์ีเ้อง 

จงึเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ทีห่า้มพลาด นอกจากนีย้งัมสี ิง่ศักดิส์ทิธิ ์ส าหรับผูท้ีต่อ้งการมบีตุร 

มบีตุรยาก หรอืมปัีญหาดา้นสขุภาพ  ใหม้ากราบไหว ้ พระกจัจายนะ หรอื พระแอด ประดษิฐานอยูใ่น 



                             

วหิารพระมหากจัจายนะ จากนัน้ เดนิทางสู ่ ศาลหลกัเมอืงนคร ทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีนรูจั้กมากทีส่ดุใน

ประเทศไทย เนือ่งดว้ยประวัตกิารสรา้งนัน้เกีย่วพันกบัสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีไ่มเ่ป็นสองรองใครในประเทศนีค้อื 

“จตคุามรามเทพ” ซึง่การจัดสรา้งหลกัเมอืงเต็มเป่ียมไปดว้ยความเขม้ขลัง ศกัดิส์ทิธิใ์นทกุกระบวนการ 

เทีย่ง ทานอาหารกลางวัน (8) เมนูขนมจนีเลา่นองชือ่แหง่เมอืงคอน “รา้นขนมจนีเมอืงคอน” 

บา่ย  น าทา่น แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลบัไปฝากคนทีบ่า้น เชน่ เครือ่งเงนิ เครือ่งถมเมอืง

นคร มงัคดุเมอืงนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สม้โอทบัทมิสยาม  อสิระเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

จ านวนคน : คัน 9 8 7 6 4-5 

คา่ใชจ่า่ย : ทา่น 6,900 7,200 7,600 8,200 8,500 

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

มดัจ า 3,000.- 

 
** กรณีเดนิทางชว่งวันหยดุยาว/นักขตัฤกษ์   เพิม่ทา่นละ 1,000.-บาท 
** กรณีเดนิทางชว่งวันหยดุปีใหม ่/ สงกรานต ์ เพิม่ทา่นละ 2,000.-บาท 

 
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

● ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
● ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
● โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
● บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
อตัราบรกิารนีร้วม 

● คา่รถตู ้VIP พาน าเทีย่วตามโปรแกรม 
● คา่ทีพ่ัก 2คนื (ระดบั 3ดาว) หอ้งละ 2-3 ทา่น  
● คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
● คา่เรอืพาทอ่งเทีย่วในเขือ่นรัชชประภา 
● คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบ ุส าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
● เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
● คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว ้ ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

อตัรานีไ้มร่วม 
● ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
● คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
● คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือ่ยจากรายการทีร่ะบ ุ
● คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิ ประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
● คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

 
หมายเหต ุ

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 9 ทา่น 
● บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
● บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
● การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
● มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 
● เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 



                             

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

