
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ล่องเรือชมความงดงามกุย้หลินเมืองไทย)  

เดินทาง : วนัท่ี 5 – 7 ธนัวาคม 63 ( วนัพ่อ ) 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

วนัแรก สนามบินนครศรีฯ - จ.สุราษฎรธ์านี – ชมความงามเขื่อนเชี่ยวหลาน (ฉายากุย้หลิน

เมืองไทย) – นัง่เรือหางยาวชมเขาสามเกลอ – พิเศษ!! น าท่านพกัแบบฟินๆ @ แพไพร

วลัย ์(อิสระกิจกรรมภายในรีสอรท์ พายเรือคายคั เล่นน ้า) 
 

 

 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร ์( DD ) 

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

บริการ SNACK BOX ( 1 ) 

06.00 น. เดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน DD7804 ( นกแอร์ ) 

07.10 น. ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช หลังจากรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว  
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษภรธ์านี  น าท่านลงเรือหางยาว

เพ่ือไปชมความงดงามของ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” จนได้ฉายาว่า “กุย้หลนิเมอืงไทย สวยเหมอืน

สวรรค์บนดิน” น าท่านมุ่งหน้าไปถ่ายรูปจุดไฮไลท ์หรือบริเวณที่เรียกว่า เขาสามเกลอ เป็น

ภูเขาหินปูน ลักษณะสูงแหลม เคียงคู่กับน า้สีฟ้ามรกตใสสะอาด เรือจะหยุดให้เราได้ถ่ายรูป

อย่างหน าใจ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหินปูนสูงแหลมกลางน ้า อันงดงาม                               

โดยเข่ือนเช่ียวหลานสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  

 

 
 



  

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านไปเช็คอิน “แพไพรวัลย์” “นอนฟินในบา้นไมไ้ผ่สุดคลาสสิค ท่ามกลาง

ธรรมชาติแสนสดชืน่” พิเศษ!! ใหท่้านไดส้ัมผัสการพกัผ่อนแบบฟินๆ ดว้ยหอ้งพกั

แบบ Deluxe 
 

 

 

จุดเด่นของหอ้ง Deluxe แพไพรวัลย ์คือ  ทุกห้องมีห้องน า้ในตัว ท าให้ลูกค้าสะดวกสบายอกี

ทั้ง ห้องน า้ใช้สขุภัณฑท์ี่มคีวามทนัสมัยซึ่งเข้ากบัผนังไม้ไผ่อย่างลงตัว ตัวห้องน า้แบ่งโซนกบั

ห้องนอนได้ อย่างเป็นสดัส่วนกั้นด้วยประตูบานกระจก   
 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ แพไพรวลัย ์รีสอรท์ (2) 
 

อิสระตามอธัยาศยั ในแพไพรวลัยน์ี้  มีกิจกรรมใหท้ ากนัมากมาย อาทิ เล่นน ้า หรือจะพาย

เรือคายคัเล่นรอบๆ แพก็ได ้ 



  

 

 

 
 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แพไพรวลัย ์รีสอรท์ (3)  
 

...เมื่ออ่ิมทอ้งแลว้ก็ไดเ้วลาเขา้หอ้งพกัผ่อนกัน หนึง่ในความประทับใจของการไดม้าเยอืน 

แพไพรวัลยต์อ้งยกใหช่้วงเวลาค า่คืน ท่านไดช้มหมู่ดาวนับพนัเรียงตัวบนทางทอ้งฟ้า เพยีง

แค่เดินออกมาตรงระเบียงหนา้หอ้งก็ไดพ้บกับภาพบรรยากาศทีส่วยงามน้ี.. 

 
 

 

วนัสอง ล่องเรือชมทะเลหมอกตอนเชา้ - พาท่านไปชมสะพานแขวนเขาพงั ภูเขาเขารูป

หวัใจ - จ. นครศรีธรรมราช - วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ขอพร

ศาลหลกัเมือง - สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช เขา้ท่ีพกั อ.นครศรีธรรมราช  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (4)  
  



  

 

 

อรุณสวัสด์ิยามเช้า น าท่านไปล่องเรือชมทะเลหมอก พร้อมรับแดดยามเช้าอันสดใส จากนั้น

น าท่าน Check  Out จากทีพ่กั  น าท่านไปชม “สะพานแขวนเขาพงั ภูเขาเขารูปหวัใจ” เป็น

อีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวที่มี ช่ือเสียง

ในจ.สุราษฎร์ธานี อยู่ใกล้ๆ กันกับ

ทางเข้าเข่ือนรัชชประภา (เข่ือนเช่ียว

หลาน) ตัวสะพานใช้ลวดสลิงขนาด

ใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต พ้ืนปูด้วย

แผ่นไม้กระดานบนโครงเหล็ก ซึ่งตัว

สะพานสามารถรับน ้าหนักได้ไม่เกิน 

20 -30 คน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีระยะทางยาว 120 เมตร ทอดตัวข้ามล าธารกับป่า

ไม้ที่เขียวขจี บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติโดยรอบมีความงดงาม และมีความสวย

แปลกตาของเขาเทพพิทกัษ์ ภเูขาสูงตระหง่านที่ต้ังอยู่ด้านหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายกนักับรูป

หัวใจ หากถ่ายรูปตรงบริเวณกลางสะพาน จะได้รูปหัวใจแบบมุมสวยสดุ ๆ   
 

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (5) 
 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ จ.นครศรีธรรมราช น าท่านไปสักการะ “วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร” เป็นโบราณสถานที่ศักด์ิสิทธิ์  เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด

นครศรีธรรมราช ภายในวัดมีพระบรมธาตุเจดีย์ภายในบรรจุพระทันตธาตุ  ( ฟันของ

พระพุทธเจ้า ) พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ 

 

 

 

 



  

 

 

ซึ่งหุ้มด้วยทองค าแท้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็น

โบราณสถานนับเป็นปูชนียสถานที่ส าคัญที่สุดแห่งหน่ึงของภาคใต้ น าท่านสักการะขอพรเพ่ือ

เป็นสริิมงคลจากนั้นน าท่านแวะสกัการะ “ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช” เพ่ือสริิมงคลแห่ง

การเดินทาง ศาลหลักเมือง อยู่ถนนราช

ด าเนิน พ้ืนที่ทั้งหมด 2 ไร่ประกอบด้วย

อาคาร  5  ห ลั ง  โดยห ลั งกลาง เ ป็นที่

ประดิษฐานหลั ก เมื อ ง  ซึ่ ง ไ ด้ รับก า ร

ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย ที่

เรียกว่า “ทรงเหมชาลา” ส่วนอาคารเลก็ทั้ง

สี่หลังถือว่าเป็นบริวารสี่ทศิ เรียกว่า “ศาลา

จตุโลกเทพ”  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

“สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช” เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช 

ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เคยปกครองเมืองนครสมัยอดีต อีกทั้งมีเสาชิงช้า ใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้าใน

งานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดาน สวนสาธารณะแห่งนี้  จึงเป็นสถานที่จัดงานส าคัญต่างๆ 

และเป็นสถานที่พักผ่อนออกก าลังกายของคนในเมืองนคร  
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (6)  
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั บีทู นครศรีธรรมราช พรีเมยีร์ โฮเต็ล ระดับ 4 ดาว   

 

วนัที่สาม พาท่านไปขอพร “ไอไ้ข่ วดัเจดีย”์ วดัชื่อดงัแห่งเมืองคอน –  ถ่ายรูปชิคๆรา้น 

Moon Cafe & Roti – ชมถนนตดัใหม่เลียบทะเลเขาพรายด า – แวะถ่ายรูปจุด

ชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา – แวะซ้ือฝาก - กรุงเทพฯ 

 

 

07.00 รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร ( ติ่มซ า + โจ๊ก ) (7) 
 

น าท่านไปสกัการะขอพร “วดัเจดีย”์ หรือรูจ้กักนัในชือ่ของ “วดัไอไ้ข่” ต้ังอยู่ที่ ต าบลฉลอง 

อ าเภอสชิล ต านานกุมารเทพ "ไอ้ไข่ เดก็วัดเจดีย์" อภินิหารความศักด์ิสทิธิ์ จากเร่ืองราวเสยีงที่

ร ่าลือถึงความศักด์ิสทิธิ์ ขออะไรกไ็ด้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเดก็ชายอายุประมาณ 

9 -10 ขวบ ต้ังอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศักด์ิสทิธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่ง

น้ีเป็นที่เคารพสกัการะของชาวบ้านต้ังแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวดัในแถบภาคใต้

จากศรัทธาที่เช่ือกนัว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย 



  

 

 

 

 

“ไอไ้ข่ มีการเล่าสบืต่อกนัมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานที่ต้ังวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเม่ือก่อนได้มี หลวงปู่ ทวดซ่ึงเป็น

เกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้มาปักกลดเดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเดก็อายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูก

ศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ ทวด เม่ือหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่ส าคัญเป็นจ านวน

มาก ซึ่งได้ให้ ไอ้ไข่ สงิสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว วิญญาณดวงนี้จึงเฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพย์สนิของแผ่นดิน อยู่ที่วัดแห่งนี้

ต้ังแต่นั้นมาและหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “หมู่บ้านโพธ์ิเสดจ็” จวบเท่าปัจจุบัน” 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “Moon Cafe & Roti” คาเฟ่ราคาหลักร้อย กับวิวหลักล้าน ที่คุณ

มาแล้วจะต้องร้องว๊าววว คาเฟ่แห่งนี้ ให้บริการเคร่ืองดื่ม โรตี ของหวาน สเตก็ และอาหารอีก

หลากหลายเมนู มีทั้งโซนในห้องแอร์ และโซนรับลมด้านนอก  บรรยากาศเบื้ องหน้าเป็นวิว

ทะเลแบบ 360 องศา พ้ืนที่กว้างขวาง มีมุมให้น่ังเล่นถ่ายรูปชิคๆ เพียบ 
 

เท่ียง   อิสระอาหารเท่ียง ณ รา้น Moon Cafe & Roti 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายด า – อ่าวทอ้งหยี ” ถนนเลียบชายทะเล 

ที่สวยงามมากที่สดุแห่งหน่ึงของไทย เป็นจุดชมวิวและเส้นทางขับรถเที่ยวที่แสนโรแมนติก เป็น



  

 

 

ถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้นทางจะมีกวางป่า (กวางม้า) ที่อาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 100 

ตัว ปรากฏตัวให้นักท่องเที่ยวได้ช่ืนชมความน่ารักในเวลากลางคืน อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่

สวยงาม มองไปได้ไกลถึงเกาะสมุยและเกาะพงัน ย่ิงช่วงเวลาที่พระอาทติย์ลับขอบฟ้า แสงสส้ีม

บรรจบกับน า้ทะเล ยิ่งโรแมนติก   จากนั้นน าท่านไปชมวิวสวยๆ “ชมวิวเนินนางฟ้าและเนิน

เทวดา” ขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินนางฟ้าเนินเทวดา ท าให้เรามองเห็นชายหาดสีขาว ท้องฟ้า 

และทะเล ในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตา เป็นวิวทวิทศัน์ที่สวยงามมากๆ   จากนั้นน าท่านไป “แวะ

ซ้ือของฝาก” ก่อนกลับกรุงเทพฯ ของฝากข้ึนช่ือของเมืองคอน อาทิ ขนมเป๊ียะไส้ถั่ว ทุเรียน

กวน กะปิหวาน อาหารทะเลตากแห้ง ฯลฯ 
 

 

บ่าย  เดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราช น าท่านเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระ  
 
 

19.45  น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน DD7819  ( สายการบินนกแอร)์ 
 

 

20.45 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

----------------------------- 
 

 

อตัรานี้ รวม  

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั  + น ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง (DD 20 ก.ก. ) 

✓ คนขับ + รถตู้ปรับอากาศ   

✓ ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

✓ ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์  

✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่เที่ยวต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

✓ ค่าประกนัอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

✓ ค่าทิปไกด ์( ขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้)  

✓ ค่าใช้จ่ายรถในการออกนอกเส้นทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 



  

 

 

✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพก็เกจ 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

อตัราค่าบริการ : 
✓  

ก าหนดการเดนิทาง ราคา / ท่าน  พกัเดีย่วเพิม่ สายการบิน 

วนัท่ี 05 – 07 ธนัวาคม 63 ( วนัพ่อ ) 9,999 1,500 นกแอร ์( DD ) 

**ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมค่าทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้** 

** เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถือ

ว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

 

เงือ่นไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทวัร์อาจมีการปรับข้ึน ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน 

2. ยกเลิกทวัร ์ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึน อาท ิค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน , ค่ามัด

จ ารถตู้ ,ค่ามัดจ าโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ    

3. ยกเลิกทวัร ์นอ้ยกว่า 15 วนัยึดเงินค่าทวัร ์100% ( เน่ืองจากทุกอย่างมกีารจ่ายขาดแลว้ )  

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนดบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลือ่นการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 45 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน

การเดินทางได้ 
 

การช าระเงนิ 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง ท่านละ 5,000 บาท  

2. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วนั 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือกอ่นการเดินทาง 7 วัน ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 



  

 

 

หมายเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ท าใหท่้านตกทริ

ปท่องเทีย่วท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์และจะ

ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็น

การช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  

 
    

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


