
 
 
 

 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code : 61NS003 

13-15 มิ.ย. 61 

 

 

ชมทัศนยีภาพภายในเขื่อน ที่ไดรับสมญานามวาเปน “กุยหลินเมืองไทย” 

ถายรูปกับ เขาสามเกลอ สัญลักษณของเขื่อนเชี่ยวหลาน 

พักผอนกับธรรมชาติอันเงยีบสงบ กลางลาํน้าํที่ใสสะอาดที่ถกูโอบลอมดวยขุนเขาทีส่วยงาม 

หมูบานทีอ่ากาศดีที่สุดในประเทศไทย .. คีรีวง 

ทํากิจกรรม DIY เชน ผามัดยอม หรือกิจกรรมทีเ่หมาะสม ณ.ชวงเวลาน้ันๆ 

กราบสักการะ พระบรมธาตุเจดียนครศรีธรรมราช 

ตามรอย...เขาเลาวา พระแอด ที่ใหพรเพ่ือหายจากเจ็บปวดไขขอตางๆ   

 

 

 

ทานละ 14,873.- 

 
 

 



 
 
 

 

 
                    

       
                                                                                       

 
 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ-เขือ่นรัชชประภา 

06.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์การบินไทยไลออ้นแอร์  (กรุณาเตรียมบตัรประชาชน

ไปแสดงดว้ย)  มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและใหบ้ริการอาหารว่าง(1) 

08.35 น. ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร์  เท่ียวบินท่ี SL734 

09.45 น. ถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนการเดินทางเป็น รถตูป้รับอากาศ เดินทางสู่ “เข่ือนรัชชประภา” หรือท่ีมีช่ือเรียกดั้งเดิมว่า 

“เข่ือนเช่ียวหลาน” นําท่านชมสันเข่ือน และบรรยากาศโดยรอบของอ่างเก็บนํ้ าเหนือเข่ือนหินผสมแกนดินเหนียวท่ีมี

ทศันียภาพ โดยรอบบริเวณเข่ือนและอ่างเก็บนํ้ าสวยสดงดงาม และสงบร่มร่ืน เหมาะแก่การไปเท่ียวพกัผ่อนหยอ่นใจ และ

สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวปีละกว่า 70,000 คน ให้เดินทางมาเยีย่มชม นอกจากน้ีสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าไดถ้ึงปีละ 315 

ลา้นกิโลวตัตช์ัว่โมง ถือว่าเป็นหวัใจหลกัในการส่งเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใตใ้หม้ัน่คงและยนืนานตลอดไป 

 

  

 
จากนั้นนาํท่านลงเรือหางยาวเพื่อชมทศันียภาพภายในเข่ือน ท่านจะไดส้ัมผสัภูเขาหินปูนน้อยใหญ่จาํนวนมากมาย จนไดรั้บ

สมญานามว่าเป็น “กุย้หลินเมืองไทย” ท่ีมีความงดงามไม่แพกุ้ย้หลินท่ีประเทศจีน  

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ.แพเหนือเข่ือนเช่ียวหลาน แพภูผาวารี(หอ้งแอร์)  เชิญท่านพกัผ่อนกบัธรรมชาติอนัเงียบสงบ กลางลาํนํ้าท่ี

ใสสะอาดท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยขนุเขาท่ีสวยงาม พร้อมพายเรือคายคัลดัเลาะริมขนุเขา หรือเล่นนํ้าอยา่งสนุกสนานท่ีหนา้แพ  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ณ แพท่ีพกั 

บ่าย นาํท่านลงแพไมไ้ผ่ขา้มฟากสู่ “ถ้ําปะการัง(ถ้ําเป็น)” ซ่ึงภายในพบหินงอก หินยอ้ยลกัษณะคลา้ยปะการังเขากวาง ท่ีเกิดข้ึนใน

ทะเลซ่ึงหินงอก หินยอ้ยดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นปะการังเหมือนในทะเลซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวิต แต่เกิดจากการตกตะกอนของนํ้าหินปูนท่ี

เขม้ขน้ผสมกบัความพิเศษของอากาศทาํใหเ้กิดหินยอ้ยรูปร่างประหลาดเหมือนปะการัง และไดพ้บฟอสซิลสัตวท์ะเลเซลลเ์ดียว

อายปุระมาณ250ถึง400ลา้นปีในหินปูนคาดว่าบริเวณน้ีน่าจะเคยเป็นทะเลดึกดาํบรรพข์องโลกมาก่อน 

 
18.00 น. บริการอาหารเยน็(3) จากนั้นเชิญท่านพกัผ่อนอิริยาบถกบับรรยากาศแสนสบายกลางสายนํ้าไดต้ามอธัยาศยั 

 

ทาํตวัสบายที่เขื่อนเชียวหลาน-สูดอากาศบริสุทธ์ิที่คีรีวง



 
 
 

 

วนัที่ 2 เขื่อนรัชชประภา –เขาสามเกลอ-บ้านครีีวง 

06.00 น. ต่ืนรับอรุณท่ีสดใส จิบกาแฟหอมกรุ่นมองสายหมอกท่ีปลายยอดเขายามเชา้และบริการอาหารเช้า(4)  

 

 

 

 

 

 

09.00 น. อาํลาท่ีพกั  นาํท่านนัง่เรือกลบัสู่สนัเข่ือนแวะชมและเกบ็ภาพงามๆของ เขาสามเกลอ สัญลกัษณ์ของเข่ือนเช่ียวหลาน  

 
 

12.00 น. 

 หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ อาํเภอ ลานสกา 

บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร  

14.00 น. ถึงบา้นคีรีวง เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศยัอยู่ เชิงเขาหลวง ข้ึนช่ือว่าเป็นหมู่บา้นท่ีอากาศดีท่ีสุดในประเทศไทย  และ

ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีสงบสังคมแบบเครือญาติอาชีพหลกัคือการทาํสวนผลไมแ้บบผสม ในฐานะหมู่บา้นท่องเท่ียว OTOP จึงมี

จุดท่องเท่ียวเชิงสาธิตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัผา้และความเป็นธรรมชาติ ให้ท่านไดผ้่อนคลายกบักิจกรรมดีดีของชุมชุนดว้ยตวัของ

ท่านเอง (ร่วมทํากิจกรรม ผ้ามัดย้อมหรือกิจกรรมทีเ่หมาะสม ณ.ช่วงเวลาน้ันๆ) 

 
 สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั บ้านเคยีงเขา รีสอร์ท ณ หมู่บ้าน ครีีวง จากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลินและสามารถข่ีจกัรยาน

เท่ียวชมหมู่บา้น เพลินตาและเพลินอารมณ์กบัทศันียภาพแห่งธรรมชาติเพราะคีรีวงตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่าไม ้ชมสะพาน

แขวนลวดสลิง สะพานแขวนหนานหินท่าหา ซ่ึงเป็นจุดท่ีนิยมเกบ็ภาพถ่ายอีกดว้ย และยงัมี วดัคีรีวง ,ร้านกาแฟนายทัง่ และ 

ถ่ายภาพท่ีระลึก ณ สะพานท่าดี ซ่ึงเป็นจุดไฮไลทข์องหมู่บา้นคีรีวง 

18.00 น. บริการอาหารคํา่(6) ณ ร้านอาหาร พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่ 3 บ้านครีีวง-พระธาตุนครศรีธรรมราช-กรุงเทพ(ดอนเมอืง) 

06.00 น. เชิญท่านสูดอากาศบริสุทธ์ิยามเชา้และ บริการอาหารเช้า(7)   จากนั้นนาํท่าน ชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ OTOP ผลิตภณัฑคี์รีวง

ท่ีไดรั้บ เลือกเป็นผลิตภณัฑ์ OTOP 5 ดาว ไดแ้ก่ ผา้มดัยอ้มสีธรรมชาติ  ชาวบา้นในชุมชนหมู่บา้นคีรีวง ไดร้วมตวักนัตั้งเป็น

กลุ่มอาชีพ หลายกลุ่ม ผา้มดัยอ้มเป็นผลิตภณัฑเ์ด่น 



 
 
 

 

 

 

 

  

 

11.00 น. อาํลาบา้นคีรีวง เดินทางสู่ ตวัเมือง จ.นครศรีธรรมราช 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) ณ ร้านขนมจีนทอ้งถิ่น 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร กราบสักการะพระบรมธาตุเจดียน์ครศรีธรรมราช เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรม

ธาตุเจดีย ์ เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบลงักา มีจุดเด่นท่ียอดเจดีย ์ ซ่ึงหุม้ดว้ยทองคาํแท ้ จากความเช่ือ เลา่สืบตอบกนัมาว่าองค์

พระธาตุประกอบดว้ยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีย ์ ซ่ึงส่ิงของมีค่า เหล่าน้ีพุทธศสานิกชนนาํมาถวายแด่

องคพ์ระสัมมาสัมพทุธเจา้เพื่อใหต้นไดพ้บกบันิพพาน   

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เชิญตามรอย...เขาเล่าว่า พระแอด ท่ีใหพ้รเพื่อหายจากเจ็บปวดไขขอ้ต่างๆ  ตามรอยปริศนาธรรมท่ีเจดียพ์ระปัญญา 

เร่ืองเล่าพระเจา้ชู ้ ท่ีถูกล่ามโซ่ และ  ตน้ศรีมหาโพธ์ิ ท่ีแบ่งหน่อมาจากลงักา     ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน

นครศรีธรรมราช 

                             

 

 

 

 

 

18.20 น. เดินทางกลบักรุงเทพโดยสายการบินไทยไลออ้นแอร์  เท่ียวบินท่ี SL793 

19.30 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพฯ พร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ        ราคา  (บาท) 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ    14,873-. 

เด็ก 2-10 ขวบ พักกับผู้ใหญ่  - 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ (ราคานีไ้ม่สามารถพักเดียวได้) - 
หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสําคญั 

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



 
 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี่ยนระดบัชั้นท่ีนั่ง จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมลจ์ะตอ้งดาํเนินการท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่านํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 10 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน  

               ท่ีมีการเรียกเกบ็ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนั

อุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

       ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่า  

              โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเกบ็) 

 ค่าภาษีนํ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

  

เงื่อนไขการชําระเงนิ :  

1. สาํหรับการจองกรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมสาํเนาบตัรประชาชนสาํหรับผูเ้ดินทาง 

2. กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

สิ่งท่ีควรนําไปด้วย 

     ยาประจําตวั,กล้องถ่ายรูป,อปุกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,ชดุว่ายนํา้,ชดุเลน่นํา้ กางเกงขาสัน้ รองเท้าที่สวมใสส่บาย 

 

การยกเลกิและคนืค่าทัวร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเกบ็เงินมดัจาํทั้งหมด  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่กบัสายการบิน

และค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 



 
 
 

 

9. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ : 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านํ้ามนัและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปลี่ยนโดย

ทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การ

ก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวนัเดินทาง 

หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
 

 

 


