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1)  พฤหัสบดีที่  8  สิงหาคม  2562           กรุงเทพฯ – ขนอม 
 

06.00 น. พร้อมกันที่  หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนอังรีดูนังต์ 
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 
อาหารกลางวันที่ ... ชุมพร 
หลังอาหารเดินทางสู่อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่พัก …………… 

อาหารค่ าที่ …………… 
 
 
 
 
 

 ตามรอยพระยคุลบาท...บ้านพรหมโลก  

 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

         พฤหัสบดีที่  8  – จันทร์ที่  12  สิงหาคม  2562  

พเิศษ!! รับส่วนลด 500 บาท ส าหรับคุณแม่ที่เดินทางกับคุณลูก 
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2)  ศุกร์ที่  9  สิงหาคม  2562                 พรหมคีรี – บ้านพรหมโลก 

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอพรหมคีรี ต้อนรับทุกท่านด้วยน้ าดื่มสมุนไพรและผลไม้ในพื้นที่ น าท่านชม น ้ำตกพรหมโลก เป็นน้ าตก
ขนาดใหญ่ที่มีลานหนิกว้างและแอ่งน้ าคล้ายสระน้ าธรรมชาติ น้ าตกสายนี้มีทั้งหมด 50 ชั้น (แตเ่ปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
เพียง 4 ชั้นเท่านั้น) ในอดีตที่ผา่นมา  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ได้เสด็จประพาสชมความงดงามของน้ าตก
พรหมโลกแห่งนี้ในปี พ.ศ. 2502 และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร” และ “ส.ก.”   ไว้ที่หน้าผาน้ าตกชั้นที่ 1 หรือ  
“ หนานวังน้ าวน ”  ภาพความประทับใจในครั้งนั้นถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงอันไพเราะของ คุณเศรษฐา ศิระฉายา ชื่อเพลง 
“ เหมือนเคย ” และเป็นภาพที่จะอยู่ในความทรงจ าของประชาชนคนไทยตลอดไป พักผ่อนสบายๆ สูดอากาศบริสุทธิ์ให้
เต็มปอดสัมผัสสายน้ าเย็นฉ่ าให้อาหารปลาที่วังปลาแงะได้ตามอัธยาศัย 
อาหารกลางวันที่ .....บ้านพรหมโลก อาหารพื้นบ้าน แกงส้มมังคุดคัด ผัดผักเหลียง น้ าพริกลกูประ ฯลฯ 
หลังอาหารทดสอบงานฝีมือกนัสักหน่อยด้วยการท า สร้อยข้อมือจำกลูกปัดโนรำห์ สั้น/ยาว วัดจากข้อมือของท่านได้เลย 
จากนั้นถึงเวลากระจายรายได ้ ชมกลุ่มอาชีพท ากล้วยอบเล็บมือนาง และกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า ไม่ต้องลงมือท าเองนะ 
แค่อุดหนุนชุมชนเปน็ก าลังใจให้เค้าได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป และก่อนอ าลาบ้านพรหมโลกแห่งนี้ชมและฟังเรื่องราวของ 
วัดพรหมโลก ซึ่งเป็นวัดประจ าหมู่บ้านและมีโบสถ์สีฟ้า ขาว สวยงามมาก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่แกะสลักจาก
หินแม่น้ าโขง และสิ่งส าคัญอีกอย่างคือ เป็นที่รักษำคนถูกงูพิษกัด สมควรแก่เวลาเดินทางสู่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
อาหารค่ าที่ 
ที่พัก .......................(พัก 2 คนื) 
 

3) เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562              นครศรีธรรมราช  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอปากพนัง พื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยประสบภัยธรรมชาติทางทะเลอย่างรุนแรง และ พื้นที่แห่งนี้ยังมีปัญหาเรื่อง
ดินเปรี้ยวขาดความสมดุล ซึ่งเกิดเนื่องจากเหตุน้ าท่วมบ่อยครั้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเหน็ถึงปัญหาจึงทรงมีพระราชด าริจัดตั้งโครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง เพื่อชีวติ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกร และด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได ้  ชาวนครศรีธรรมราชจึงได้
ร่วมกันสร้างพระต าหนักประทบัแรมขึ้นในอ าเภอปากพนัง เพื่อเป็นที่ประทับแรมในขณะทีพ่ระองค์เสด็จมาทรงงาน ณ 
เมืองนครศรีธรรมราช จากนั้น น้ำท่ำนลงเรือที่บ้ำนชำยคลอง ชมวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ าปากพนัง ซึ่งมีอาชีพประมงเป็น
อาชีพหลักส าหรับทิวทัศน์สองฝั่งคลองประกอบไปด้วย คอนโดเลี้ยงนกนางแอ่นอีกอาชีพที่ท ารายได้ดีพอดู อาคาร
บ้านเรือนที่พักอาศัย เรือประมง แพปลา ตลาด พื้นที่ป่าชายเลนไปจนสุดปลายทางที่ ประตูระบำยน ้ำอุทกวิภำชประสิทธิ ์
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นทีลุ่่มน้ าปากพนังอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ชมทิวทัศน์ ฟังเรื่องราวต่างๆอย่าง
เพลิดเพลินผ่านวิทยากรผู้ช านาญ และสนุกสนานไปกับการขบัร้องบทเพลงคาราโอเกะสลับกันไป 
อาหารกลางวันที่ ….. 
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หลังอาหารเดินชม ตลำดปำกพนัง เป็นตลาดชุมชนทีส่ะท้อนให้เหน็ถึงวิถีชีวิตของชาวปากพนัง มีสนิค้าต่างๆ มากมายทั้ง
ของสด ของแห้ง ผลไม้ ผักสด ขนมต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ สนใจซื้อกลับกันได้นะคะ ...โดยเฉพาะ กุ้งแห้ง ปลาแห้ง กะป ิ
เป็นต้น ... อุดหนนุชาวบ้านกระจายรายไดสู้่ท้องถิ่นก่อนเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช ชมและเลือกซื้อ
เครื่องเงิน เครื่องถมเงิน เครื่องถมทอง เครื่องประดับหัวนะโม ที่มีความเชื่อเรื่องพุทธคุณครอบจักรวาล จากนัน้น าท่าน
สักการะ พระบรมธำตุเจดีย์นครศรีธรรมรำช ณ วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวเมืองนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนทั่วไป  
อาหารค่ าที่… 
หลังอาหารเพิ่มความหวานด้วยโรตี ชาชัก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562               นครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธาน ี    
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่อ าเภอสิชล น าชม วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ซึ่งเคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมานับ 1000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่าแก ่
จนเม่ือประมาณ พ.ศ.2500 มีการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่และมีพระภิกษุเข้ามาอยู่ประจ า เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของ
ชาวบ้านใกล้เคียง และเป็นทีป่ระดิษฐานของพระพุทธรูปเกา่แก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังเป็นวัดร้าง แตป่ัจจุบนัวัดไอ้ไข่ได้เจริญ
รุดหน้าขึ้นมากเนื่องด้วยความเชื่อของชาวบ้านเรื่องสิ่งเร้นลับศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ขออะไรก็มักจะได้ตามที่
ขอโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภและการค้าขายท าให้ชาวบ้านเดินทางมาบนบานและท าบุญที่วัดแห่งนี้จ านวนมากขึ้น  
อาหารกลางวันที่...  
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หลังอาหารเปลี่ยนพำหนะเป็นรถตู้ปรับอำกำศ (คันละ 8 ท่าน) เดินทางสู่ สวนตำสรรค์ น าท่านพักผ่อนท า สปำปลำตอด 
เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในล าธารน้ าตามธรรมชาติหรือจะชมสวน ช้อปปิ้งผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด ตามอัธยาศัย จากนั้นชม 
พิพิธภัณฑ์ปลำหิน เกิดจากแรงบันดาลใจของ คุณลุงกิตติ สินอุดม อดีตไต้ก๋งเรือที่น าก้อนหินมาแกะสลักเป็นปลาทะเล
ชนิดต่างๆ เม่ือจ านวนมากขึ้นจึงน ามาจัดแสดงให้ชมกัน คุณลุงได้มอบสมบัติเหล่านี้ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี เพื่อประโยชน์ในการเรียนรูส้ าหรบัทุกๆคนทีส่นใจต่อไป สักการะ 
สังขารหลวงปู่จ้อย และพระบรมสารีริกธาตุที่ วัดเขำสุวรรณประดิษฐ์ จากนั้นเดินทางสูต่ัวเมืองสุราษฎร์ธานี น าท่าน
สักการะ พระธำตุศรีสุรำษฎร์ ซึ่งเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2502 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปีหลวง ได้เสด็จมาสักการะ
พระธาตุศรีสุราษฎร์ทรงปลูกตน้พะยอมไว้ที่หน้าองค์พระธาตแุละทรงรบัพระธาตุศรีสุราษฎรไ์ว้ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ที่พัก  
อาหารค่ าที่… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) จันทรท์ี่ 12 สิงหาคม 2562          สุราษฎรธ์านี – กรุงเทพฯ 
อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านเลือกซื้อของฝาก ก่อนเดินทางผ่านจังหวัดชุมพร 
อาหารกลางวันที่ ... 
หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
บริการอาหารเย็นบนรถ (อาหารกล่อง)  
20.00 น. ถึง กรุงเทพมหำนคร โดยสวัสดิภาพ  รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  15,400.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  11,500.- บาท(พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม    2,700.- บาท 

อัตรานี้รวม 
 

    1.  รถโค้ชปรับอากาศ รถตู ้ท่องเที่ยวตามรายการ 
    2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
    3.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
    4.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
    5.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
              -  วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนือ่งจากอุบัตเิหตุท่านละ  500,000  บาท  

    6.  มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์  
    7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

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

เงื่อนไขการจอง  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 20 กรกฎาคม 2562 

การยกเลิก   1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวนัที่ 25 กรกฎาคม 2562 หักค่าบริการ 30 % 

   2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 

 
 
 

ช าระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
 

เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ ส่งแฟ็กมาที่ 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   
   

                                                                    จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

