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1) พฤหัสบดทีี่ 27 กุมภาพันธ์ 2563    กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

07.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก (อย่าลืมบตัรประชาชนตวัจริงไปด้วยนะคะ) 
08.40 น. เดินทางสูจ่งัหวดันครศรีธรรมราช ด้วยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  
09.50 น. ถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสมัภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วน น าท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 

 อาหารกลางวนัที่ ขนมจีนเมืองคอน ถนนพานยม มีเมนหูลากหลายน า้ยาให้ท่านได้เลือก พร้อมเคร่ืองเคียงผกัเหนาะสดๆ 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ อ.ลานสกา สดูโอโซนบริสทุธ์ิที่ท่ามกลางหุบเขา อนัเขียวขจี โดยมีการจดัอนัดบัให้หมู่บ้านคีรีวงมีอากาศที่
บริสทุธ์ิที่สดุในประเทศ 
ชมบ้านประวัติศาสตร์ เหลืออยู่แค่หลงัเดียวที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์หลงัจาก เกิดอุทกภยัครัง้ร้ายแรงที่สดุของหมู่บ้านในปี พ.ศ. 
2531 เหตกุารณ์ครัง้นัน้วดั หมู่บ้าน และสวนผลไม้ ถูกน า้ป่าท าลายราบแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม สภาพหมู่บ้านกลายเป็นทะเลทราย 
ปะปนไปกับซากปรักหกัพงั จนเกิดโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้กรมชลประทานด าเนินการขดุลอกคลอง ตกแต่งขอบตลิ่ง
ด้วยหินเรียงเพื่อระบายน า้ให้ได้ทนัในกรณีฝนตกหนกั โดยให้มีความลกึและขนาดความกว้างที่มากพอ เพื่อสามารถรับน า้จ านวนมาก  
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ให้ไหลผ่านหมู่บ้านไปได้อย่างสะดวก ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าอยู่หัว ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาแม้เกิดมรสุมใหญ่สักเพียงไหน 
หมู่บ้านคีรีวงก็ปลอดภยัจากอทุกภยัจนทกุวนันี ้ 
ชม กลุ่มอาชีพของชุมชน ที่มุ่งผลิตสินค้า OTOP ขึน้ชื่ออย่างผ้ามดัย้อมที่เคยอวดสายตาชาวโลกผ่านนกัเตะสโมสรเลสเตอร์ซิตี ้
จิบกาแฟยามบ่ายที่ ร้านกาแฟลุงโรม ร้านกาแฟเล็กๆ ในหมู่บ้านคีรีวงสไตล์การตกแต่งร้านสวยงามเป็นธรรมชาติการตกแต่ง
ร้านใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ทัง้หมด โดยน าพืชพรรณธรรมชาติในท้องถิ่นมาประยกุต์ เช่น กะลามะพร้าว ตะกร้าหวาย หมาจาก ซึง่ท ามา
จากใบจาก ที่ตกัน า้ภมูิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ที่หาชมได้ยากในปัจจบุนั โดยมาดดัแปลงเป็นใสข่วดน า้ตาลปรุงกาแฟ  
เดินเล่นถ่ายรูปกับสะพานบ้านคีรีวงคลองท่าดี จุดแลนด์มาร์กส าคัญที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูป เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มา
ถ่ายรูปกับสะพานนีก้็เหมือนมาไม่ถึงบ้านคีรีวง ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ล าธาร ภูเขา 
รวมถึงร้านค้า บ้านเรือน ซึง่เป็นสะพานปนูข้ามคลองท่าดีเป็นจดุที่คลองสามสายไหลมาบรรจบกนั คือ คลองปง  คลองท่าหา  และ
คลองท่าชายอีกด้วย 
อาหารค ่าที่ ร้านภงูามน า้สวย 
ที่พกั Passion คีรีวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563          สิชล - ขนอม 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินเลน่ตลาดเช้าแบบชาวบ้าน เพียบพร้อมทัง้ของสด ของแห้งและอาหารการกินแบบพืน้เมือง อย่างผดัหมี่เมืองคอน ขนม
ครกที่คนท าใจเย็นคนรอจึงต้องใจเย็นตามไปด้วย จดุเด่นขนมครกที่นี่คือแกะทีละฝาและรองด้วยใบตองแบบธรรมชาติ กินข้าวย า
สมนุไพร ข้าวหมกไก่ 
จากนัน้เดินทางสู ่อ.ขนอม  
เดินทางสู่ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) วัดแห่งนีเ้ป็นที่เลื่อมใสศรีทธาของคนในพืน้ที่  เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิที่สถิตอยู่ในรูปไม้
แกะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านและคนในจงัหวดัใกล้เคียง เมื่อมาบนบานสานกลา่ว
อะไร ก็ต้องน าสิ่งนัน้มาแก้บนด้วย ดัง่ค าว่า “ขอได้ ไหว้รับ” มกัจะบนในเร่ืองโชคลาภ ค้าขาย ด้วยชื่อเสียงของไอ้ไข่โด่งดงัไปทัว่ทุก
สารทิศ บ้างมาขอพร บ้างมาแก้บน ซึง่ของที่มาแก้บนจะเป็นรูปปัน้ไก่ชน  ประทดั  ชดุทหาร และของเลน่ต่างๆ 
อาหารกลางวนัที่ .......... 
น าท่านเดินทางสู ่สวนตาสรรค์ปลาตอด ห้อยขา แช่น า้ ชมธรรมชาติที่สวนตาสรรค์ ความสวยงามของล าธารเล็กๆเย็นฉ ่า ที่ไหล
ผ่านดงไม้น้อยใหญ่ กับสะพานไม้ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการนัง่แช่เท้าพกัผ่อน และจุดเด่นของที่นี่คือ ปลาตอดเท้า ที่ให้ความ
เพลิดเพลินและผ่อนคลายสบายเท้า 
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ชม นาแม่เฒ่า อ.ขนอม บรรยากาศท้องทุ่งนาเขียวขจี เดินทางสะดวกสบาย สมัผสัใกล้ชิดธรรมชาติและสามารถชมทิวทศัน์ได้
แบบ 360 องศา ซึง่ภายในจะมีเรือนไทยน้อยใหญ่ไว้ให้ได้นัง่พกั ถ่ายรูป 

อาหารค ่าที่ ขนอมซีฟู้ด ทีเด็ดของร้านคือแกงส้ม รสเผ็ดร้อนแบบทางใต้ หมึกไข่ผดัหวาน ปลาทรายทอดกรอบ 
ที่พกั ราชาคีรี รีสอร์ท ขนอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์  2563    นครศรีธรรมราช  - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านลัดเลาะบนถนนเลียบชายทะเลที่สวยที่สุดของฝ่ังอ่าวไทย ถนนสายนีช้ื่อว่า  “ถนนพลายจ าเริญ” เป็นเส้นทางตัดผ่าน
ระหว่างเขาพลายด า อ.สิชล กบัอ่าวท้องหยี อ.ขนอม โดยเพิ่งเปิดเส้นทางอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา 
แวะจิบกาแฟชมวิวที่ ร้านมูนคาเฟ่ ร้านกาแฟวิวดีที่สดุของเส้นทางสายนี ้
อาหารกลางวนัที่ ......... 
ชม บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน หวัใจแห่งวฒันธรรมชาวใต้ พิพิธภณัฑ์หนงัตะลงุเปรียบเหมือนกล่องดวงใจของชาวใต้ที่นี่
คือพิพิธภณัฑ์หนงัตะลงุแห่งแรกของไทย จดัแสดงรูปหนงัตะลงุโบราณที่มีอายุกว่า 100 ปีโดยลงุสชุาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง และบริเวณบ้านหนงัตะลงุได้จดัแบ่งเป็นพิพิธภณัฑ์หนงัตะลงุ ประเภทต่างๆ สาธิตการแกะรูปหนงัตะลงุ  
จากนัน้เดินทางสู ่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวบ้านรู้จกัคือ ‘’พระธาตไุร้เงา’’ น าท่านสกัการะพระบรมธาตุ
เจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคล  
ชม บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ บ้านเรือนไทยใต้ถุนสงูทรงปัน้หยา ที่มีอายุมากกว่า 108 ปี สร้างโดยนายเขียน มาลยานนท์ ซึ่ง
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็น "ขนุรัฐวฒุิวิจารณ์" ภายในบ้านจะมีกลิ่นไอของความเป็นเรือนโบราณและมีของตกแต่ง 
ของสะสมเก่าแก่ให้ได้ชม ซึง่ปัจจบุนักลายเป็นสถานที่อนรัุกษ์วฒันธรรม 
15.30 น. น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตรวจสอบสมัภาระก่อนท าการเช็คอิน 
16.30 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร 
17.40 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ 16,000  บาท 
@ พกัเดี่ยว  เพ่ิม   2,600 บาท 

 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  ตัว๋สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ไป-กลบั กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช (น า้หนกัท่านละ 15 กิโล) 
   2.  รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ 
   3.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตุท่านละ  500,000  บาท  

   6.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
   7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 

เงื่อนไขการจอง   
  ยืนยนัการเดินทางภายใน  วนัศกุร์ที่ 7 ก.พ. 2563  
  พร้อมช าระค่าบริการภายใน วนัองัคารท่ี 11 ก.พ. 2563 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  วนัท่ี 14 ก.พ. 2563  หกัค่าบริการ 30% 

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หกัค่าบริการ 100% 

 

ชำระค่าบริการโดยโอนเข้าบัญชี    
บริษัท ชยัทวัร์ จ ากดั  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
 

เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 
 

            ติดต่อ  :    ต๋อม / จูน / เตย้ / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

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

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

