
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐาน 2 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

เทศกำลปีใหม่วนัที่ 01-03 มกรำคม 2564  
 

วนัศุกร์ที ่01 มกรำคม 2564 (1) กรุงเทพฯ - สุรำษฎร์ธำนี – เข่ือนรัชชประภำ (กุ้ยหลนิเมืองไทย)  
04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สาย

การบินนกแอร์พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
06.05 น. ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7208 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 

ชัว่โมง)  
07.20 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไข่มุกแห่ง

ทะเลอนัดามนัของประเทศไทย จากนั้นน าท่าน
ออกเดินทางสู่โดยรถตูป้รับอากาศ VIP มุ่งหนา้สู่ 
“ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา” เตรียมสัมภาระของทุก
ท่านลงเรือ น าท่านออกเดินทางโดยเรือหางยาว 
ชม “เขื่อนรัชชประภา” มีช่ือดั้งเดิมวา่ เขื่อนเช่ียว
หลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงคแ์ห่งท่ีสองของ
ภาคใต ้ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานนามใหใ้หม่วา่ “เขื่อนรัชชประภา” มี
ความหมายวา่ “แสงสวา่งแห่งราชอาณาจกัร”  
เพลิดเพลินกบัการชมวิวทิวทศัน์ธรรมชาติ ท่ีราย
ลอ้มไปดว้ยเทือกเขาหินปูน ในเขื่อนรัชชประภา 
น าท่านชมความงามของ “กุย้หลินเมืองไทย” (เขา
สามเกลอ) ลกัษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรง
แหลม 3 ลูกตั้งเรียงกนั ตั้งสง่าอยูบ่นผืนน ้าสีเขียว
มรกตอนังดงาม พร้อมฟังประวติัความเป็นมาจากไกดท์อ้งถ่ิน ก่อนท่ีเขื่อนแห่งน้ีจะถูกสร้าง บริเวณแถบน้ีใต้
น ้าเคยเป็นวดัและสุสาน พร้อมกบัแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ (กรุณาเตรียมชุดเปล่ียนส าหรับลงเล่น
น ้า) 

กลางวนั บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ แพไพรลิน อาหารเท่ียงแบบพื้นบา้น กบัขา้ว 4 อยา่ง และผลไมต้ามฤดูการ เส
ริฟแบบไม่อั้น 



 

บ่าย หลงัจากนั้นสามารถท ากิจกรรมไดต้ามอธัยาศยั เช่น ลงเล่นน ้าเขื่อนเช่ียวหลาน พายเรือคายคั หรือนัง่พกัผอ่น
ชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตวั** หำกมีเวลำท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือแพค็เกจ็กิจกรรมต่ำงๆกบัทำงรี
สอร์ทได้ กรุณำติดต่อมัคคุเทศก์ ** น าท่านออกเดินทางกลบัยงัท่าเรือเพื่อกลบัมาขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ
ตามเดิม น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่โรงแรมท่ีพกั ในตวัเมืองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั:  โรงแรมวงัใต้ หรือเทียบเท่ำระดับมำตรฐำนเดยีวกนั 

 

วนัเสำร์ที่ 02 มกรำคม 2564 (2) สุรำษฎร์ธำนี – วดัเจดีย์ไอ้ไข่  - หมู่บ้ำนครีีวง – นครศรีธรรมรำช 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ท่ี ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
                     น าท่านเดินทางสู่ “วดัเจดียไ์อไ้ข่” (ตาไข่) จากเร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ไดส้มหวงั

ทุกอยา่ง “ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 
9-10 ขวบ ตั้งอยูใ่นศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลายพรางทหาร
สวมแวน่ตาด า ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่
ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ” 
โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว 
ขอใหมี้โชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนนัหรือขอใหช่้วย
เรียกคนมาซ้ือของ หรือท ายอดขายให ้ไดต้ามเป้า หรือของ
หายใหช่้วยหา หรือขอใหช่้วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดีย์
เตม็ไปดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาน ามาแกบ้น เช่น รูป
ไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วน
บริเวณท่ีให้จุดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขา
ยอ่มๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึง
ผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ให้
ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ตามอธัยาศยั ( ความเช่ือส่วนบุคคล) 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ตวัเมืองนครศรีธรรมราช 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนคีรีวง” หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีอากาศดีท่ีสุดในประเทศไทย ดว้ย

โลเคชัน่ท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา และมีธารตกไหลผา่นกลางหมู่บา้น อากาศจึงปราศจากมลพิษใดๆ ตั้งอยูท่ี่ 
อ  าเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพไป
อาศยัอยูเ่ชิงเขาหลวง ต าบลก าโลน อนัเป็น
เส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบา้นมีวิถี
ชีวิตท่ีสงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลกั  



 

คือการท าสวนผลไมผ้สม เรียกวา่ “สวนสมรม” เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ใหท้่านไดช้มธรรมชาติ
สวยงามและสัมผสักบัวถีิชีวิตของชาวบา้น ไดรั้บการจดัใหเ้ป็นแหล่งอากาศดีท่ีสุดในประเทศไทย จุดเด่น
ของหมู่บา้นคีรีวง ก็คือ ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละสายน ้าจุด
ถ่ายรูปโดดเด่นคือ “สะพานบา้นคีรีวง” เป็นจุดแลนดม์าร์กส าคญัท่ีไม่วา่ใครก็ตอ้งมาถ่ายรูป เหมือนกบัวา่ถา้
ใครไม่ไดม้าถ่ายรูปกบัสะพานน้ีก็เหมือนมาไม่ถึงบา้นคีรีวง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั:  โรงแรม เดอะ ทวนิ โลตัส หรือเทยีบเท่ำ 

วนัอำทิตย์ที่ 03 มกรำคม 2564 (3) นครศรีธรรมรำช – ศำลหลกัเมืองนครศรีธรรมรำช 
     วดัพระมหำธำตุวรมหำวหิำร ก ำแพงเมืองเก่ำ  
     บ้ำนหนังตะลุงสุชำติ - เดินทำงกลบักรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ “ศาลหลกัเมือง
นครศรีธรรมราช” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
คู่บา้นคู่เมืองท่ีคอยปกป้องรักษา
บา้นเมืองใหพ้น้จากภยัอนัตรายเชิญ
สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้น
น าท่านไปไหวข้อพร “พระบรมธาตุ
เมืองนคร” หรือช่ือเตม็ๆ “วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร”  เพื่อเป็นสิริ
มงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตาม
ต านานเล่ากนัวา่สร้างมากวา่ 1,700 ปี 
โดยเจา้ชายทนทกุมารและพระนางเหม
ชาลา จากนั้นผา่นการบูรณะมาหลายยคุ
หลายสมยัและเป็นพระบรมธาตุเจดีย ์ท่ี
อยูคู่่กบัเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่
โบราณจนถึงวนัน้ี น าท่านเท่ียวชม 
“ก าแพงเมืองเก่า” เป็นก าแพงเมืองท่ีเคย
ปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากขา้ศึก 
เป็นโบราณสถานท่ีส าคญัของจงัหวดั
แสดงถึงความเก่าแก่ ความแขง็แกร่ง 



 

ความเจริญรุ่งเรือง และประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะใหม่ใหแ้ขง็แรงและสวยงาม เพื่อ
พฒันาเป็นอีกสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์อนัทรงคุณค่า มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีท่ีตั้งอยูห่ลาย
จุดดว้ยกนั แต่ท่ีเหลือใหช้ม คือ ก าแพงเมืองดา้นทิศเหนือ อยูริ่มคลอง หนา้เมือง ถนนมุมป้อม   

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้น น าท่านเขา้ชม “บา้นหนงัตะลุงสุชาติ” ทรัพยสิ์น เป็นศิลปินหนงัตะลุงและช่างทารูป หนงัตะลุงฝีมือ

ดีเยีย่มของเมืองนครศรีธรรมราช ท่ีริเร่ิมและสืบทอดวฒันธรรมการทาตวัหนงัตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนงั
ตะลุงจนเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 
บา้นหนงัตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิต
และจาหน่ายตวัหนงัตะลุงและหนงั
ใหญ ่อีกทั้งยงั มีการแสดงในลกัษณะ
สาธิตในบริเวณบา้นหนงัตะลุง 
นอกจากน้ียงัไดแ้บ่งพื้นท่ีเพื่อจดัเป็น
พิพิธภณัฑแ์สดงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
พื้นบา้น และพิพิธภณัฑห์นงัตะลุง
นานาชาติ ไดเ้วลานาท่านแวะซ้ือของ
ฝากและของท่ีระลึก  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช  

17.20 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นครศรีธรรมราช 
19.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี DD 7819 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 
20.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสาย

การบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ 
มคัคเุทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

อตัรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

เทศกำลปีใหม่ 
วนัที่ 01 – 03 ม.ค. 2564 

13,900 13,900 13,700 13,400 3,000 

***หำกท่ำนต้องกำร อพัเกรดห้องพกักรุณำตดิต่อเจ้ำหน้ำที่*** 
 
 



 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี // นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด

ท่านละ1 ใบ น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ 08-10 ท่าน   
3. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. ค่าเรือ ล่องเขื่อนเช่ียวหลาน  
6. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมำยเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 



 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


