วันเดินทาง

สายการบิน เวลานัดหมาย

วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 63

นกแอร์

04.00 น.

วันที่ 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64

แอร์เอเชีย

04.30 น.

ขาไป
(DD 7804 )
06.00 – 07.10
(FD 3188 )
06.50 – 08.05

ขากลับ
(DD 7819 )
19.25 – 20.45
(FD 3183)
20.30 – 21.45

วันแรก

สนามบินนครศรีฯ - จ.สุราษฎร์ธานี – ชมความงามเขื่อนเชี่ยวหลาน
(ฉายากุย้ หลินเมืองไทย) – นังเรื
่ อหางยาวชมเขาสามเกลอ –
พิเศษ!! นาท่านพักแบบฟิ นๆ @ แพไพรวัลย์ (อิสระกิจกรรมภายในรี
สอร์ท พายเรือคายัค เล่นน้ า)

…….. น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ / แอร์เอเชีย
ป้ ายต้ อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้ อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
บริการ SNACK BOX ( 1 )
เดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน DD7804 / FD 3188
ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช หลังจากรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว

….…. น.
……… น.

จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษภร์ธานี นาท่านลงเรือหางยาว
เพื่อไปชมความงดงามของ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” จนได้ ฉายาว่า “กุย้ หลินเมืองไทย สวยเหมือน
สวรรค์บนดิน” นาท่านมุ่งหน้ าไปถ่ายรูปจุ ดไฮไลท์ หรือบริเวณที่เรียกว่า เขาสามเกลอ เป็ น
ภูเขาหินปูน ลักษณะสูงแหลม เคียงคู่กับน้าสีฟ้ามรกตใสสะอาด เรือจะหยุดให้ เราได้ ถ่ายรูป
อย่ า งหน าใจ ท่ า นจะได้ ช มทั ศ นี ย ภาพของเทื อ กเขาหิ น ปู น สู ง แหลมกลางน้ า อัน งดงาม
โดยเขื่อนเชี่ยวหลานสามารถท่องเที่ยวได้ ตลอดทั้งปี

จากนั้น นาท่ า นไปเช็ค อิน “แพไพรวัลย์” “นอนฟิ นในบ้า นไม้ไผ่ สุ ดคลาสสิ ค ท่ า มกลาง
ธรรมชาติแสนสดชืน่ ” พิเศษ!! ให้ท่านได้สัมผัสการพักผ่ อนแบบฟิ นๆ ด้วยห้องพัก

แบบ Deluxe

จุดเด่นของห้อง Deluxe แพไพรวัลย์ คือ ทุกห้ องมีห้องนา้ ในตัว ทาให้ ลูกค้ าสะดวกสบายอีก
ทั้ง ห้ องนา้ ใช้ สขุ ภัณฑ์ท่มี ีความทันสมัยซึ่งเข้ ากับผนังไม้ ไผ่อย่างลงตัว ตัวห้ องนา้ แบ่งโซนกับ
ห้ องนอนได้ อย่างเป็ นสัดส่วนกั้นด้ วยประตูบานกระจก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ แพไพรวัลย์ รีสอร์ท (2)
อิสระตามอัธยาศัย ในแพไพรวัลย์นี้ มีกิจกรรมให้ทากันมากมาย อาทิ เล่นน้ า หรือจะพาย
เรือคายัคเล่นรอบๆ แพก็ได้

คา่

รับประทานอาหารคา่ แพไพรวัลย์ รีสอร์ท (3)
...เมือ่ อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลาเข้าห้องพักผ่อนกัน หนึง่ ในความประทับใจของการได้มาเยือน
แพไพรวัลย์ต้องยกให้ช่ว งเวลาค า่ คื น ท่ านได้ชมหมู่ดาวนั บ พัน เรี ยงตัว บนทางท้องฟ้ า
เพียงแค่เดินออกมาตรงระเบียงหน้าห้องก็ได้พบกับภาพบรรยากาศทีส่ วยงามนี้ ..

วันสอง

ล่องเรือชมทะเลหมอกตอนเช้า - พาท่านไปชมสะพานแขวนเขาพัง ภูเขาเขารู ป
หัวใจ - จ. นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ขอพร
ศาลหลักเมือง - สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช
เข้าทีพ่ กั อ.นครศรีธรรมราช

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (4)
อรุณ สวัส ดิ์ย ามเช้ า น าท่ า นไปล่ อ งเรื อ ชมทะเล
หมอก พร้ อมรับ แดดยามเช้ าอันสดใส จากนั้นน า
ท่ าน Check
Out จากที่พัก นาท่า นไปชม

“สะพานแขวนเขาพัง ภู เขาเขารู ป หัวใจ” เป็ นอีกหนึ่งแหล่ งท่ องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงในจ.สุ
ราษฎร์ธานี อยู่ใกล้ ๆ กันกับทางเข้ าเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ตัวสะพานใช้ ลวดสลิง
ขนาดใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต พื้นปูด้วยแผ่นไม้ กระดานบนโครงเหล็ก ซึ่งตัวสะพานสามารถ
รับ น้า หนักได้ ไม่ เ กิน 20 -30 คน สร้ างขึ้นเมื่ อปี พ.ศ. 2546 มีระยะทางยาว 120 เมตร
ทอดตัวข้ ามลาธารกับป่ าไม้ ท่เี ขียวขจี บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็ นธรรมชาติโดยรอบมีความ
งดงาม และมีความสวยแปลกตาของเขาเทพพิทักษ์ ภูเขาสูงตระหง่านที่ต้งั อยู่ด้านหลังสะพาน
มีรปู ร่างคล้ ายกันกับรูปหัวใจ หากถ่ายรูปตรงบริเวณกลางสะพาน จะได้ รูปหัวใจแบบมุมสวย
สุด ๆ
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (5)
จากนั้น นาท่า นออกเดินทางสู่ จ.นครศรี ธ รรมราช น าท่ านไปสัก การะ “วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิ ห าร” เป็ นโบราณสถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ คู่ บ้ านคู่ เ มื อ งของจั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช ภายในวัด มี พ ระบรมธาตุเ จดีย์ ภ ายในบรรจุ พ ระทั น ตธาตุ ( ฟั น ของ
พระพุทธเจ้ า ) พระบรมธาตุเจดีย์เป็ นเจดีย์สถาปั ตยกรรมแบบล้ านนา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์

ซึ่ง หุ้ ม ด้ ว ยทองค าแท้ ปั จ จุ บั น กรมศิล ปากรได้ ป ระกาศจดทะเบี ย นวัด พระมหาธาตุเ ป็ น
โบราณสถานนับเป็ นปูชนียสถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ นาท่านสักการะขอพรเพื่อ
เป็ นสิริมงคลจากนั้นนาท่านแวะสักการะ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อสิริมงคลแห่ง
การเดิน ทาง ศาลหลั ก เมื อ ง อยู่ ถ นนราชด าเนิ น
พื้น ที่ท้ัง หมด 2 ไร่ ป ระกอบด้ ว ยอาคาร 5 หลั ง
โดยหลังกลางเป็ นที่ประดิษฐานหลักเมือง ซึ่งได้ รับ
การออกแบบให้ มีลัก ษณะคล้ ายศิล ปะศรี วิชัย ที่
เรียกว่า “ทรงเหมชาลา” ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลัง
ถือว่าเป็ นบริวารสี่ทศิ เรียกว่า “ศาลาจตุโลกเทพ”

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช” เป็ นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์
พระเจ้ าศรีธรรมโศกราช ซึ่งเป็ นกษัตริย์ท่เี คยปกครองเมืองนครสมัยอดีต อีกทั้งมีเสาชิงช้ า ใช้
ประกอบพิธีโล้ ชิงช้ าในงานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดาน สวนสาธารณะแห่ งนี้ จึงเป็ น
สถานที่จัดงานสาคัญต่างๆ และเป็ นสถานที่พักผ่อนออกกาลังกายของคนในเมืองนคร
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6)

นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั B2 พรีเมียร์ โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันทีส่ าม

พาท่านไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย”์ วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน – ถ่ายรูปชิคๆร้าน
Moon Cafe & Roti – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดา – แวะถ่ายรูปจุด
ชมวิวเนินนางฟ้ าและเนินเทวดา – แวะซื้ อฝาก - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร ( ติ่มซา + โจ๊ก ) (7)
นาท่านไปสักการะขอพร “วัดเจดีย”์ หรือรูจ้ กั กันในชือ่ ของ “วัดไอ้ไข่” ตั้งอยู่ท่ี ตาบลฉลอง
อาเภอสิชล ตานานกุมารเทพ "ไอ้ ไข่ เด็กวัดเจดีย์" อภินิหารความศักดิ์สทิ ธิ์ จากเรื่องราวเสียงที่
ร่าลือถึงความศักดิ์สทิ ธิ์ ขออะไรก็ได้ สมหวังทุกอย่าง รูปไม้ แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ
9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สทิ ธิ์ท่สี ถิตย์อยู่ ณ วัดแห่ง
นี้เป็ นที่เคารพสักการะของชาวบ้ านตั้งแต่ในละแวกใกล้ วดั ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้
จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้ รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้ าขาย

“ไอ้ไข่ มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานทีต่ ้งั วัดเจดีย์ปัจจุ บนั นั้นเมื่อก่อนได้ มี หลวงปู่ ทวดซึ่งเป็ น
เกจิอาจารย์ดงั สายปักษ์ใต้ ได้ มาปักกลดเดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ ไข่น้นั เป็ นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็ นลูก
ศิษย์ซ่งึ ติดตามหลวงปู่ ทวด เมื่อหลวงปู่ ทวดมาถึงสถานทีด่ งั กล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานทีส่ าคัญเป็ นจานวน
มาก ซึ่งได้ ให้ ไอ้ ไข่ สิงสถิตเฝ้ าทรัพย์สมบัตดิ งั กล่าว วิญญาณดวงนี้จึงเฝ้ าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน อยู่ทวี่ ดั แห่ งนี้
ตั้งแต่น้นั มาและหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ น “หมู่บ้านโพธิ์เสด็จ” จวบเท่าปัจจุบนั ”

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “Moon Cafe & Roti” คาเฟ่ ราคาหลักร้ อย กับวิวหลักล้ าน ที่คุณ
มาแล้ วจะต้ องร้ องว๊าววว คาเฟ่ แห่งนี้ให้ บริการเครื่องดื่ม โรตี ของหวาน สเต็ก และอาหารอีก
หลากหลายเมนู มีท้งั โซนในห้ องแอร์ และโซนรับ ลมด้ านนอก บรรยากาศเบื้องหน้ าเป็ นวิว
ทะเลแบบ 360 องศา พื้นที่กว้ างขวาง มีมุมให้ น่งั เล่นถ่ายรูปชิคๆ เพียบ
เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยง ณ ร้าน Moon Cafe & Roti

จากนั้ น น าท่ า นไปชม “ถนนเลี ย บชายทะเล เขาพลายด า – อ่ า วท้อ งหยี ” ถนนเลี ย บ
ชายทะเล ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เป็ นจุ ดชมวิวและเส้ นทางขับรถเที่ยวที่แสนโร
แมนติก เป็ นถนนสายอนุ รักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้ นทางจะมีกวางป่ า (กวางม้ า) ที่อาศัยอยู่ไม่
น้ อยกว่า 100 ตัว ปรากฏตัวให้ นักท่องเที่ยวได้ ชื่นชมความน่ารักในเวลากลางคืน อีกทั้งยังเป็ น
จุดชมวิวที่สวยงาม มองไปได้ ไกลถึงเกาะสมุยและเกาะพงัน ยิ่งช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบ
ฟ้ า แสงสีส้ มบรรจบกับ น้าทะเล ยิ่งโรแมนติก จากนั้นนาท่านไปชมวิวสวยๆ “ชมวิ วเนิ น
นางฟ้ าและเนินเทวดา” ขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินนางฟ้ าเนินเทวดา ทาให้ เรามองเห็นชายหาด
สีขาว ท้ องฟ้ า และทะเล ในมุมกว้ างสุดลูกหูลูกตา เป็ นวิวทิวทัศน์ท่สี วยงามมากๆ จากนั้นนา
ท่านไป “แวะซื้ อของฝาก” ก่อนกลับกรุงเทพฯ ของฝากขึ้นชื่อของเมืองคอน อาทิ ขนมเปี๊ ยะ
ไส้ ถ่วั ทุเรียนกวน กะปิ หวาน อาหารทะเลตากแห้ ง ฯลฯ
บ่าย
………น.
.......น.

เดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราช นาท่านเช็คอินตัว๋ เครื่องบินและสัมภาระ
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ / แอร์เอเชีย เที่ยวบิน DD7819 / FD3183
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป – กลับ + น้ าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง (DD 20 ก.ก. / FD 15 ก.ก )
 คนขับ + รถตู้ปรับอากาศ
 ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 ค่าที่พัก 2 คืน สาหรับ 2-3 ท่าน / ห้ อง
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 ค่าธรรมเนียมสถานที่เที่ยวต่าง ๆ สาหรับชาวไทย
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 ค่าทิปไกด์ ( ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า)
 ค่าใช้ จ่ายรถในการออกนอกเส้ นทาง
 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี)

อัตราค่าบริการ :


กาหนดการเดินทาง

วันที่ 05 – 07 ธันวาคม 63 ( วันพ่อ )
วันที่ 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64 ( ปี ใหม่ )

ราคา / ท่าน พักเดี่ยวเพิม่

9,999
10,999

1,500
1,500

สายการบิน

นกแอร์ ( DD )
แอร์เอเชีย (FD)

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าทิปไกด์ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า**
** เงื่อนไขการสารองทีน่ งกรุ
ั ่ ณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี **

เงือ่ นไขในการจองและการยกเลิก
1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผ้ เู ดินทางไม่ถงึ 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้
บริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 10 วัน
2. ยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ,
ค่ามัดจารถตู้ ,ค่ามัดจาโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอืน่ ๆ
3. ยกเลิกทัวร์ น้อยกว่า 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ 100% ( เนือ่ งจากทุกอย่างมีการจ่ายขาดแล้ว )
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 45 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน
การเดินทางได้

การชาระเงิน

1. วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 5,000 บาท
2. ชาระส่วนทีเ่ หลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมายเหตุ
 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาทีร่ ถออกเดินทาง ทาให้ท่านตก
ทริปท่องเทีย่ วท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่อ งเที่ย วและรายการอาหารที่ระบุไ ว้ อาจมีก ารเปลี่ย นแปลงได้ ต ามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ
ไม่คนื เงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ เป็ น
การชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

