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Exclusive à¡ÒÐËÁÒ¡ »Ò¡¾ÐÂÙ¹

ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§ : 2-6 / 9–13 / 16–20 / 23-27 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2563 ( Ã¶µÙé 6 ·èÒ¹ / ·ÃÔ» )

1) ÇÑ¹áÃ¡¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§

¡ÃØ§à·¾Ï – ¾Ñ·ÅØ§

06.00 น. พร้อมกันที หน้ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู งั ต์
v เจ้าหน้าทีชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ
v บริการอาหารเช้า เครืองดืมชา - กาแฟและผลไม้
v สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง
อาหารกลางวันที … จังหวัดชุมพร
ออกเดินทางตาม ทางหลวงหมายเลข 41 เข้าสูจ่ งั หวัดพัทลุง
อาหารคําที ... เบิมคลูซีน
ทีพัก โรงแรมเซนทริส
ãºÍ¹ØÒµÏ àÅ¢·Õè 11/461
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2) ÇÑ¹·ÕèÊÍ§¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§

¡§ËÃÒ - à¢ÒªÑÂÊ¹

05.00 น. เดินทางสู่ อําเภอกงหรา นําท่านขึน ควนนกเต้ น โดยรถท้องถินชม ภูเขา ทะเลและพระอาทิตย์ยามเช้า
อาหารเช้าที ... ร้านอาหารในเมืองพัทลุง
10.00 น. นําท่านไหว้พระขอพร ชมบรรยากาศเมืองพัทลุง ถ่ายรูปกับคิงคองยักษ์ และไปชิม ขนมหวานป้ากี ซึงเมนูที
ไม่ควรพลาดคือ สาคูแท้ๆ ราดนํากะทิสดหอมหวานกลมกล่อม จากนันชมสินค้าชุมชนทีพัฒนาสูแ่ บรนด์ระดับประเทศที
กระจูดวรรณี ชมและเลือกซือผลิตภัณฑ์ได้ตามอัธยาศัย
อาหารกลางวันแบบเซ็ตปิ นโตที ... โรงคัวกาแฟสวนไผ่ (กาแฟคัวเอง ดริปเอง ต้มเอง อร่อยถูกใจ)
อิมอร่อยกันแล้ว นําท่านไปสักการะ พระธาตุเจดียว์ ัดเขียนบางแก้ว บริเวณพืนทีแห่งนีเชือกันว่าเคยเป็ นจุดศูนย์กลาง
ความเจริญของเมืองพัทลุงมาก่อนจะย้ายถินฐานไปตังอยู่ยงั พืนทีปัจจุบนั
เนืองจากมีการขุดพบข้าวของเครืองใช้ต่างๆ
บริเวณนี
จากนันเปลียนบรรยากาศไปพบกับความตืนเต้นเล็กๆ ที ถําธารนําเย็น และออกมาพักผ่อนกายาให้สบายอารมณ์ต่อที
บ่อนําร้อนเขาชัยสน เป็ นนําแร่รอ้ นธรรมชาติไม่มีกลินกํามะถันให้ราํ คาญใจขณะแช่แน่นอน มีบ่อรวมทีสามารถลงไปแช่
เท้าได้ และมีหอ้ งแช่เป็ นเป็ นส่วนตัวซึงจะมีค่าบริการ ... ทีนีมีนอ้ งจ๋อด้วยนะคะ ต้องระวังสิงของสําคัญให้ดีเดียวโดนฉกได้
อาหารคํา
ทีพัก โรงแรมเบดแอนด์โบท อ่าวพะยูน (ทีพักเป็ นห้องเตียง Double bed King Size ทุกห้อง)

3) ÇÑ¹·ÕèÊÒÁ¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§

»Ò¡¾ÐÂÙ¹ - à¡ÒÐËÁÒ¡

อาหารเช้าแบบพืนบ้าน
นําท่านสักการะ พระพุทธรัตนากร ประดิษฐานอยู่บนควน (เนินสูง) วัดรัตนาราม เป็ นพระนอนปางปรินิพพานและยัง
เป็ นจุดชมวิวทะเลสาบจากมุมสูงอีกด้วย จากนันเดินทางสูต่ าํ บลเกาะหมากสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนทีได้ความร่วมมือ ร่วมแรง
ร่วมใจจัดการท่องเทียวภายในชุมชนโดยใช้รถท้องถิน (ซาเล้ง คันละ 2-3 ท่าน) เริมด้วย สักการะรู ปหล่อหลวงตาอินทร์ ที
วัดแหลมกรวด ชม รุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นไทรโอบรัก อายุกว่า 600 ปี แกรนด์แคนยอนบ้านเกาะนางคํา จุดเช็คอิน
ใหม่สาํ หรับหนุ่ม-สาวไม่กลัวแดด และชม เจดียร์ ิมนําวัดเกาะโคป (วัดชลธาวดี) เป็ นวัดทีตังอยู่ปลายแหลมสุดของ
ทะเลสาบสงขลาหมู่บา้ นเล็กๆ ท่านกลางธรรมชาติถนนรอบหมู่บา้ นมีความยาวเพียง 4 กิโลเมตรกว่าๆ เท่านันเอง ขณะนี
ทางวัดมีการสร้าง อุโบสถกลางนําและโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) ร่วมทําบุญกันได้ตามอัธยาศัย จากนันไปอุดหนุน
สินค้าชุมชนทีชาวบ้านช่วยกันคิดช่วยกันทํา อาทิ ไข่เค็มในหิน ปลาแคลเซียม รังนก ฯลฯ
อาหารกลางวัน
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หลังอาหารนําท่านทํากิจกรรมงานดีไซน์ที ชุมชนบ้านแหลมกรวด ก่อนไปล่องเรือชมทิวทัศน์เกาะต่างๆในทะเลสาบสงขลา
ตอนกลางรวมถึงเกาะรังนก บริการเครืองดืมและกุง้ ย่างกลางทะเล ในบรรยากาศยามเย็นก่อนตะวันลาลับจากขอบฟ้า
แสงสีเหลืองทองสาดส่องบนท้องฟ้าและผืนนําสวยงามเกินบรรยาย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสูฝ่ ัง
อาหารคําที ... ลานยอ
หลังอาหารเดินทางกลับสูท่ ีพัก

4) ÇÑ¹·ÕÊ
è Õè¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§

»Ò¡¾ÐÂÙ¹ - ¾Ñ·ÅØ§

อาหารเช้าทีโรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองพัทลุง ชม บ้านโนรา ฟั งเรืองเล่าและทดลอง ทํางาน DIY ร้อยลูกปัดโนรา ตรวจวัดสายตากันสักหน่อย
ก่อนเดินทางสู่ ตลาดสวนไผ่สร้างสุข เพลิดเพลินกับการชม ช้อป ชิม ชิลล์ ตลาดยอดฮิตติดอันดับเทียวได้ทงครอบครั
ั
วมี
สินค้ามากมาย ขนม อาหารพืนบ้าน สินค้าหัตถกรรม ของทีระลึกให้ท่านได้เลือกซือตามอัธยาศัย นอกจากนียังมีการแสดง
ศิลปะพืนบ้านจากเด็กๆ เช่น รําโนรา หนังตะลุง เป็ นต้น
อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยทีตลาดสวนไผ่สร้างสุข
เพลิดเพลินกับการเดินตลาดกันแล้ว พาท่านไปเช็คอินกันต่อที สวนเดอลอง ถามว่าไปทําอะไร? ต้องนีเลย จิบกาแฟ แล
เครืองบิน เช็คอินนาข้าว คล้องใจสะพานรัก รู จ้ กั เกษตรแปรรูป ทังหมดนีต้องตาม ไป ดู!! แดดร่มๆ ไปชมกันต่อที ลานนา
โฮมสเตย์แอนด์เรสเทอรอง สถานทีแห่งใหม่ตอ้ งมา..เช็คอิน.. แชะ แชะ ภาพทิวทัศน์ดา้ นหลังเขาอกทะลุสญ
ั ลักษณ์
เมืองลุง ..ต้องได้..
อาหารคํา ... ทีนีเลยแล้วกัน
ทีพัก ลานนาโฮมสเตย์แอนด์เรสเทอรอง
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5) ÇÑ¹·ÕË
è éÒ¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§

¾Ñ·ÅØ§ – ¡ÃØ§à·¾Ï

อาหารเช้าทีโรงแรม
ไม่อยากกลับแต่ตอ้ งจําใจจากไป... ไม่เป็ นไร!! แล้วจะกลับท่องเทียวใหม่นะ..อืม!! ได้ชาร์ตแบตแล้ว..กลับไปลุยต่อที
เมืองหลวง วิงรถผ่านหลายจังหวัดชมทิวทัศน์ขา้ งทางไปเรือย
อาหารกลางวัน
หลังอาหารเดินทางต่อ รถวิงไปแวะพักไประหว่างทาง แวะซือของฝากกันบ้างตามอัธยาศัยก็เพลิดเพลินดีน่ะ
นังไป... คุยไป... กินไป... อ้าวถึงแล้ว
20.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดที หน้ าคณะครุ ศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
v กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิง
หมายเหตุ

กําหนดการนีอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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ÍÑµÃÒ¤èÒºÃÔ¡ÒÃ
@

ผูใ้ หญ่ ท่านละ 19,000.- บาท

ÍÑµÃÒ¹ÕéÃÇÁ

1. รถตูป้ รับอากาศ และเรือท่องเทียวตามรายการ
2. ทีพักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลียง พร้อมอาหารว่าง เครืองดืมและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบตั เิ หตุไม่เกินท่านละ 500,000 บาท

6. มัคคุเทศก์และทีมงานทีเข้มแข็งจากชัยทัวร์
ÍÑµÃÒ¹ÕéäÁèÃÇÁ

1. ค่าอาหารและเครืองดืมนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
ÍÑµÃÒ¹ÕéäÁèÃÇÁ 1. ค่าอาหารและเครืองดืมนอกเหนือจากรายการ

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
ÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹Ã¶ แอลกอฮอล์สเปรย์ , Face Shield , จัดทีนังโดยเว้นระยะห่าง (SOCIALDISTANCING)

ทําความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาทีกําหนด
à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃ¨Í§

ยืนยันการเดินทางพร้อมชําระค่าบริการโดยโอนเข้าบัญชี
¹ÒÂÈØÀªÑÂ µÑ¹¾Ñ¹¸Øì

ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 บ/ช ออมทรัพย์ เลขที 800-9-77446-9
เมือโอนแล้วกรุณา ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour / โทรสาร. 02 211 0119

µÔ´µèÍ : 065 635 1997 , 080 571 5551

Line ID : @chaitour / E-mail : domestic@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

