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1)  พุธที่ 8 พฤษภาคม 2562        กรุงเทพฯ – ทุ่งสง 
 

06.00 น. พร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนูังต์ 
 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
 บริการอาหารเช้า  เครื่องดื่มชา - กาแฟและผลไม้   
 สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 
อาหารกลางวันที่  ห้องอาหาร  จังหวัดชุมพร 
ออกเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 41 เข้าสู่อ าเภอทุ่งสง 
อาหารค่ าที่……………  
ที่พัก โรงแรมแกรนด์เซาท์เทิร์น 
 

 เที่ยวเพลิน้ เพลิน เมืองลุง  

 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 
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2)  พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562   ทุ่งสง – สงขลา – ปากพะยูน 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ มูลนิธิซ าปอกง เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่ส าคัญแห่งหนึ่งในอ าเภอทุ่งสง ที่ดึงดูดให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  
โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย เดินทางเข้ามากราบไหว้เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัว สถานที่แห่งนีป้ระดิษฐาน  
พระซ าปอกง (หลวงพ่อโต) รูปปั้นพระโพธิส์ัตว์เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประติมากรรมปูนปั้นปางปาฏิหารยิ์ 
ทรงแผ่เมตตา รายล้อมด้วยสระน้ าและน้ าพุเหนือแทน่บูชา 3 ชั้น โดยมีขนาดความสูงของพระพุทธรูป19 เมตร  ภายในวัด 
ยังมีสิ่งศักด์ิสิทธิ์อื่นๆให้กราบไหว้บูชาอีกมากมาย อาทิ  เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  องค์พญาทวดตรีเศียรไตรมงคล องค์แปะกง 
องค์เทพทวารบาล  และพระพทุธชินราช เป็นต้น จากนั้นเดินทางเข้าสู่อ าเภอหาดใหญ่ 
อาหารกลางวันที่ .......... 
หลังอาหารเดินทางสู่อ าเภอเมืองสงขลา น าท่านนั่งรถรางชมเมืองสงขลาโดยรอบ (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)  จากนั้น 
น าท่านขึ้นชมทิวทัศน์จากมุมสูงบน ยอดเขาตังกวน แล้วเดินทางสู่อ าเภอปากพะยูน 
อาหารค่ าที่......  
ที่พัก โรงแรมเบดแอนด์โบท อ่าวพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 

3)  ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562   ปากพะยูน – เขาชัยสน – พัทลุง 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านล่องเรือชมทัศนียภาพของ เกาะสี่ เกาะห้า ซึ่งเป็นเกาะที่ได้รับการท าสัมปทานรังนกตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
และยังเป็นเกาะที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมา
ประทับแรมเม่ือคราเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆ ในภาคใต้ บนเกาะจะมี   พระปรมาภิไธยย่อ “จปร” และ พระบรมราชา
อนุสาวรีย์ขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่า “หน้าผาเขาเทวดา”  
อาหารกลางวัน...... 
เดินทางสู่อ าเภอเขาชัยสน สัมผัสความเย็นความสดชื่นเคล้าความตื่นเต้นเล็กน้อย นั่งเรอืท้องแบนชมความสวยงามของ
หินงอกหินย้อยภายในถ ้าธารน า้เย็น ก่อนไปผ่อนคลายความเม่ือยล้าที่ บ่อน ้าร้อนบ้านเขาชัยสน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ ทีช่่วยบรรเทาอาการของโรคบางชนิด เช่น  โรคผิวหนัง อัมพฤกษ์ อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ฯลฯ บ่อน้ าร้อน
แห่งนี้จะไม่มีกลิน่ก ามะถันใหท้า่นรู้สึกร าคาญใจขณะนั่งแช่เทา้หรือแช่ตัวมีบ่อรวม และแบบห้องส่วนตัว (ซึ่งจะมีค่าบริการ
เพิ่มส าหรับห้องส่วนตัว) นอกจากนี้ยังมีบริการนวดแผนโบราณไว้รองรับส าหรับท่านที่สนใจอีกด้วย (ที่นี่ยังมีน้องจ๋อซึ่งจะ
มารอต้อนรับท่านด้วยความน่ารักน่าชัง จึงควรเก็บสัมภาระให้ดี..ไม่งั้นอาจถูกน้องจ๋อฉกไปได้) สมควรแก่เวลาเดินทางสู่
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อ าเภอควนขนุนไปสูดโอโซนบรสิุทธิ์กลางผนืนาที่ ศูนย์การเรยีนรู้นาโปแก ซึ่งเป็นพืน้ที่ปลกูข้าวสาธิตมีข้าวพันธุ์พื้นเมือง 
เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวซ้อมมือโบราณ เป็นต้น ตลอดจนเปน็แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรกรไทยมกีารเกี่ยวข้าว ไถนา ด านา เลี้ยง
ควาย ขุดบ่อปลา แถมมีควายตัวเป็นๆ ให้ท่านได้สัมผัสความน่ารักน่าเอ็นดูและป้อนหญ้าได้อีกด้วย 
อาหารค่ าที่ ....... 
ที่พัก โรงแรมเดอะเซ็นทรสิ 
 
 
 
 
 
 
 

4)  เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562                  พัทลุง – สุราษฏร์ธานี 
 

05.15 น. เดินทางสู่บ้านทะเลน้อย ลงเรอื (เรือหางยาวไม่มีหลังคาห้อยขาได้ ล าละ 4 – 5 ท่าน) ล่องชม ทะเลบวั 
เป็นพื้นทีส่่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา ชมความงามของดอกบัวบนผืนน้ าอันกว้างใหญไ่พศาลที่บานสะพรั่งในยามเช้า 
สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นตื่นตาตื่นใจกับนกหลากหลายสายพันธุ์ ที่ออกมาอวดโฉมบินโฉบเฉี่ยวออกหากินในตอนเช้า (ใช้
เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง) ในการเที่ยวชม จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก 
อาหารเช้าที่โรงแรม 
สักการะ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง) พระพุทธรูปหล่อด้วยส าริดปางสมาธิ ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ใหส้ร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ คุ้มกันภัยอันตรายต่างๆให้
ประชาชนของพระองค์ กราบขอพรเสริมสิริมงคล ชม วัดคูหาสวรรค์ (วัดสูง) เป็นวัดที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์อีก
แห่งหนึ่ง มีพระปรมาภิไธยย่อ “จปร”  “ภปร” และ “สก“  จารึกไว้ด้านหน้าถ้ า  ส่วนภายในถ้ ามีพระพุทธรปูปางไสยาสน์
องค์ใหญ่และพระพทุธประทับนั่งอยู่บริเวณโดยรอบถ้ า จากนั้นชม วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า  –  วังใหม่)  แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง เดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองพัทลุง (น้อย  จันทโรจนวงษ์) ปัจจบุัน
ทายาทตระกูลจันทโรจนวงษ์ ได้มอบวังนี้ให้เป็นสมบัติของชาติอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรและได้ประกาศขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เม่ือปี  พ.ศ. 2526  จากนัน้น าท่านซื้อของฝากที่ ร้านแมแ่ดง 
อาหารกลางวันที่...  
เพลิดเพลินกับการชม ช้อป ชลิล์ ชิมกันที่ ตลาดป่าไผ่สร้างสุข เป็นตลาดที่มีความร่มรื่นเพราะมีซุ้มต้นไผ่ให้ร่มเงาภายใน
ตลาดมีทั้งสนิค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้านหลากหลายมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย  
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อาหารค่ าที่ ...... 
ที่พัก โรงแรมเอสทาราแกรนด์ / โรงแรมเอส 22 
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5) อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562      สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ จังหวัดชุมพร  แวะซือ้ไข่เค็มที่อ าเภอไชยา       
อาหารกลางวันที่ ........ 
หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากตามความเหมาะสม 
19.00 น เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ  รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 

 กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง     
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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  อัตราค่าบริการ
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  14,400.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  10,800.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม   2,000.- บาท 

 

อัตรานี้รวม 
 

   1. รถโค้ชปรับอากาศ และเรือ ท่องเที่ยวตามรายการ 
   2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5. ทุนประกนัอุบัติเหตุ ในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
       -  วงเงินคา่รักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัตเิหตุไม่เกินท่านละ  500,000  บาท  
            -  อายุ 76 ปีขึ้นไป ความคุ้มครอง 50 % จากวงเงินประกัน 

   6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
   7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง    

  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 19 เมษายน 2562 

การยกเลิก         

  1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวนัที่ 19 เมษายน 2562 หักค่าบริการ 30 % 

   2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 
 

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 
www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

