
 

 
  
 
 

 

 

18.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้
สู่ จ.นครศรีธรรมราช 

18.30 น. ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้ส้ิน 
 

 

05.00น.  เดนิทางถงึ จ.นครศรีธรรมราชแวะใหค้ณะทวัรท์ าภารกจิส่วนตวั  
  บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 

วนัแรก กรงุเทพฯ - จ.นครศรีธรรมราช 
 

วนัท่ีสอง นครศรีธรรมราช - ไร่เกษมสุข - บ้านคีรีวง - วดัพระธาตุ - ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา 



 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปยงั ไร่เกษมสุขซึง่เป็นไร่ในรปูแบบของ Organic Farm ทีร่ายลอ้มดว้ยตน้ไม ้และไร่
นาเขยีวขจ ีเป็นแหล่งเรยีนรูท้างการเกษตร ทีน่้อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทฤษฎใีหม่ของใน
หลวงรชักาล ที ่9 มาใชใ้นการด ารงชวีติ โดยจดัสรรพืน้ทีใ่หเ้ป็นการเกษตรแบบผสมผสาน มรีา้นกาแฟ 
รา้นอาหารใหน้ัง่ทานในซุม้ไมไ้ผ่แบบชลิๆ เพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศสเีขยีวของทอ้งทุ่ง จบิเครื่องดืม่ 
ทานอาหาร เดนิเล่นบนสะพานไมสุ้ดเก ๋สดูกลิน่อายธรรมชาติ 

จากนัน้  น าท่านเทีย่วชมวถิชีวีติของ ชุมชนคีรีวงเพลนิตาและเพลนิอารมณ์กบัทศันียภาพแห่งธรรมชาติ 
ชุมชนคีรีวงตัง้อยู่ท่ามกลางเทอืกเขาป่าไมปั้น่จกัรยานชมววิสูดอากาศบรสิุทธิซ์ึง่สามารถหาเช่าจกัรยานได้ตามรา้น
เช่าจกัรยานในจุดต่างๆรอบหมู่บา้นการลองชมิอาหารพื้นเมอืงถ้าหากมาในฤดูผลไมจ้ะไดอ้ร่อยกบัผลไมน้านาพนัธุ์
ผลผลติของครีวีงตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนัชาวครีวีงมอีาชพีหลกัคือการเพาะปลูกผลไมเ้ช่นทุเรยีนมงัคุดเงาะลองกองชมและ
เลอืกซื้อผลติภณัฑO์TOP ผลติภณัฑค์รีวีงทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นผลติภณัฑ์OTOP 5 ดาวไดแ้ก่ผา้มดัยอ้มสธีรรมชาตชิาวบา้น
ในชุมชนหมู่บา้นครีวีงมกีารรวมตวักนัตัง้เป็นกลุ่มอาชพีหลายกลุ่มไดแ้ก่กลุ่มมดัยอ้มสธีรรมชาตกิลุ่มสมุนไพรกลุ่มจกั
สานและผลติภณัฑก์ะลามะพรา้วกลุ่มแปรรูปน ้าผลไม้กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรยีนกวนซึง่แต่ละกลุ่มจะมผีลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั
ความนิยมจากผูบ้รโิภคผ้ามดัยอ้มเป็นผลติภณัฑเ์ด่นครีวีงในฐานะหมู่บา้นท่องเทีย่วOTOP จงึมจีุดท่องเทีย่วเชงิสาธติ
ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัผา้และความเป็นธรรมชาต ิ

จากนัน้  น าท่านเดนิทางไปยงั ณบ้านเลก็กลางหบุเขาLittle House in the Valleyเชค็อนิรา้นการแฟดงั  
  และอนิเทรนดท์ีสุ่ดในชมุชนครีวีง 

น าท่านแวะสกัการะ ขอพร ตาไข่วดัเจดีย ์“ไอไ้ข่” รูปป้ันเดก็อายุราวๆ 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหาร 
สวมแว่นตาด า ชาวบา้นจะเรยีกว่า “ไอไ้ข”่ หรอื “ตาไข”่ มคีนมากราบไหวบู้ชา ขอพร    บนบานศาล
กล่าวขอใหม้โีชคไดล้าภในการเสีย่งดวงเล่นพนนัขนัต่อ หรอืขอใหช้่วยเรยีกคนใหม้าซือ้ของ หรอืใหท้ า
ยอดใหไ้ดต้ามเป้า หรอืของหายขอใหช้่วยหา หรอื ขอใหช้่วยปกป้องภยันานา แลว้น าสิง่ของมาแกบ้น
มไิดเ้วน้แต่ละ ในวดัเจดยี ์เตม็ไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลื่อมใสศรทัธาเอามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชดุทหาร 
หนังสติก๊ ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทดักม็เีศษประทดักองสงูเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่ง
บอกถงึแรงศรทัธาทีม่ตีอ่ไอไ้ข ่และแสดงถงึผลสมัฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดร้บัจากไอไ้ข่ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดนิทางไปยงั วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารทีช่าวนครเรยีกว่าวดัพระธาตุโบราณสถานสถานที่
ศกัดิส์ทิธิส์ญัลกัษณ์ของจงัหวดัและเป็นมิง่ขวญัชาวเมอืงนครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนพระ
บรมธาตุเจดยีเ์ป็นทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ปัจจุบนักรมศลิปากรไดป้ระกาศจด
ทะเบยีนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานและนับเป็นปูชนียสถานทีส่ าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของภาคใต ้

17.00 น. น าท่านเดนิทางไปยงั จุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้าเป็นจุดชมววิทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัถอืว่า
เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอมจงัหวดันครศรธีรรมราชภายในพืน้ทีไ่ด้
จดัระเบยีงชมววิทีส่ามารถยนืชมววิของทะเลสฟ้ีาครามทีร่ายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละทวิเขาแบบกวา้งไกล 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้Check in เขา้ทีพ่กัเกบ็สมัภาระอสิระพกัผอ่นทีพ่กัระดบัมาตรฐานหอ้งละ 2-3 ท่าน 
(แอร ์+ ทวี ี+ น ้าอุ่น)  

18.30 น.  บริการอาหารเยน็ (3) ณ ร้านอาหารหลงัอาหารอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 



 

  **ทีพ่กั บ้านชายเลรีสอรท์ หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 
 
 

 
06.30 น.  บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 

น าท่านเดนิทางไปยงั สะพานไม้อ่าวเตลด็ เป็นสะพานไมท้ีส่รา้งยืน่ลงทะเลเพื่อเป็นทา่เรอืขึน้ลงของ
ชาวประมง และส าหรบัลงเรอืไปชมปลาโลมาสามารถชมววิทวิทศัน์รอบอ่าวไดอ้ย่างสวยงามกลายเป็น
อกีหนึง่จุดทอ่งเทีย่วน่าสนใจทีม่นีักทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพกบัสะพานนี้อยู่บ่อยๆนอกจากนี้บรเิวณ
อ่าวเตลด็ยงัมใีหบ้รกิารล่องเรอืชมปลาโลมาสชีมพแูละเขาหนิพบัผา้อกีดว้ย 

09.00 น. น าท่านไป ล่องเรือชมโลมาสีชมพ ูทะเลขนอมสามารถพบเหน็โลมาสชีมพไูดง้่ายทีสุ่ดและอยู่ใน
ระยะใกลฝั้ง่มากไม่ตอ้งนัง่เรอืไปหาใหไ้กลถงึกลางทะเลคนเรอืบอกว่าทีบ่รเิวณนี้มเียอะเพราะเป็นจุดทีม่ี
ปลาตวัเลก็อาศยัอยู่ปลาโลมาเลยว่ายมาหาปลากนิตลอดโดยสามารถขึน้เรอืไดท้ีแ่หลมประทบัเป็นจุดขึน้
เรอืเพื่อไปชมปลาโลมาสชีมพมูาถงึแลว้กต็ดิต่อเรอืหางยาวกบัชาวบา้นไดเ้ลยไม่ตอ้งกลวัว่าจะไม่มี
เพราะเรอืใหบ้รกิารจอดอยูห่ลายล าโปรแกรมทอ่งเทีย่วคอืล่องเรอืชมโลมาสชีมพเูขาหนิพบัผา้และไป
นมสัการหลวงปู่ ทวดทีเ่กาะนุ้ยนอกใชเ้วลาท่องเทีย่วประมาณ 1-2 ชัว่โมงช่วงเวลาทีล่่องเรอืควรมาแต่
เชา้ประมาณ 8 โมงเพราะเป็นช่วงเวลาทีป่ลาโลมาจะออกหาอาหารทีส่ าคญัไม่รอ้นมาก 

  ***เดอืนกุมภาพนัธ-์กนัยายน เป็นช่วงทีเ่หมาะแก่การชมปลาโลมาทีสุ่ด 
จากนัน้ น าท่านชม เขาหินพบัผ้าเป็นปรากฎการณ์ทีเ่หน็ไดบ้นเขาหนิและเกาะบางเกาะในทะเลขนอม
บรเิวณเกาะถ ้า หรอื เกาะท่าไร่ลกัษณะทีเ่หน็จะเหมอืนเป็นแผ่นหนิทีท่บัซอ้นเรยีงกนัเป็นชัน้ๆสงูขึน้ไป
ดา้นบน มตีน้ไมข้ึน้ปกคลมุหลากหลายชนิดเกดิจากกระบวนการหนิตะกอนทีม่กีารตกตะกอนของหนิทีม่ี
ส่วนประกอบและความแขง็ต่างกนัเป็นชัน้ๆในทอ้งทะเลต่อมามกีารเอยีงและยกตวัของเปลอืกโลกชัน้หนิ
ดงักล่าวกเ็กดิเป็นหน้าผาเมื่อถูกกระแสน ้าและลมกดักร่อนเอาชัน้ทีอ่่อนกว่าออกเหลอืชัน้ทีแ่ขง็แกร่งกว่า
กจ็ะดูเหมอืนแผ่นหนิทีซ่อ้นกนัเป็นชัน้เเหมอืนขนมชัน้หรอืผา้ทีพ่บัไวจ้งึเป็นทีม่าของชื่อ 

  ”หินพบัผ้า”นัง่เรอืผ่านหนิชัน้เหล่านี้มองแลว้รูส้กึว่าเป็นอะไรทีส่วยงามแปลกตา 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร 
15.00 น. น าท่านนมสัการ พระธาตไุชยาแวะซื้อของฝากทีร่า้น คณุต้นและรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
24.00 น. เดนิทางกลบัถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
สิน้สุดการใหบ้รกิาร 

วนัท่ีสาม ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตลด็ - ล่องเรือชมโลมาสีชมพ ู- พระธาตุไชยา - กรงุเทพฯ 



 

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

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุต า่กว่า 3-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พกัเด่ียว 

04-06 กนัยายน 2563 4,600 4,300 800 
11-13 กนัยายน 2563 4,600 4,300 800 
18-20 กนัยายน 2563 4,600 4,300 800 
25-27 กนัยายน 2563 4,600 4,300 800 
02-04 ตุลาคม 2563 4,900 4,600 1,000 
09-11 ตุลาคม 2563 4,600 4,300 800 
16-18 ตุลาคม 2563 4,600 4,300 800 
23-25 ตุลาคม 2563 4,900 4,600 1,000 

30 ตุลาคม - 01 พฤศจกิายน 2563 4,600 4,300 800 
06-08 พฤศจกิายน 2563 4,600 4,300 800 
13-15 พฤศจกิายน 2563 4,600 4,300 800 
20-22 พฤศจกิายน 2563 4,600 4,300 800 
27-29 พฤศจกิายน 2563 4,600 4,300 800 

04-06 ธนัวาคม 2563 4,900 4,600 1,000 
11-13 ธนัวาคม 2563 4,600 4,300 800 
18-20 ธนัวาคม 2563 4,600 4,300 800 
25-27 ธนัวาคม 2563 4,600 4,300 800 

30 ธนัวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564 4,900 4,600 1,000 
01-03 มกราคม 2564 4,900 4,600 1,000 
08-10 มกราคม 2564 4,600 4,300 800 
15-17 มกราคม 2564 4,600 4,300 800 
22-24 มกราคม 2564 4,600 4,300 800 
29-31 มกราคม 2564 4,600 4,300 800 

 
รายละเอียดอตัราค่าบริการ 



 
 

ลกัษณะการเข้าพกั 
ราคาขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 4,600 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต ่ากว่า 3-11 ปี 4,300 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาทา่นละ 4,300 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) ราคาท่านละ 4,000 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 800 

 
 

เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 1คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
• ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 5 มือ้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 
• ค่ายานพาหนะทอ้งถิน่ 
• ค่าสต๊าฟน าเทีย่วและคอยดูแลตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ พนักงานยกกระเป๋า 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 



 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 
 

ส่ิงท่ีควรน าไป 

▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ หมวก เสือ้กนัหนาว 
▪ ครมีกนัแดด หมวก แว่นตากนัแดด 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 7 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได้ 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
 



 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 10 ท่าน 
3. รถตู ้9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 


