
ร่วมบุญชาวบ้าน สงกรานต์ เมืองลุง  |  1 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

1)  ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563        กรุงเทพฯ – ทุ่งสง 
 

06.00 น. พร้อมกนัที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดูนงัต์ 
❖ เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
❖ บริการอาหารเช้า  เคร่ืองดื่มชา - กาแฟและผลไม้   
❖ สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่ ……. จงัหวดัชมุพร  
ออกเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 41 เข้าสูอ่ าเภอทุ่งสง 
อาหารค ่าที่……………  
ที่พกั โรงแรมแกรนด์เซาท์เทร์ิน 

      ร่วมบุญชาวบา้น  สงกรานต์ เมืองลุง  

 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

        ศกุรท์ี ่10 – อังคารที ่14 เมษายน 2563   

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 
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2)  เสาร์ที่ 11 เมษายน 2563                   ทุ่งสง – พัทลุง 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู ่มูลนิธิซ าปอกง เป็นศาสนสถานศกัด์ิสทิธ์ิ ทีส่ าคญัแห่งหนึ่งในอ าเภอทุ่งสง ที่ดงึดดูให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย เดินทางเข้ามากราบไหว้เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัว สถานที่แห่งนีป้ระดิษฐาน 
พระซ าปอกง (หลวงพ่อโต) รูปปัน้พระโพธิสตัว์เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สดุในประเทศไทย ประติมากรรมปนูปัน้ปางปาฏิหาริย์ 
ทรงแผ่เมตตา รายล้อมด้วยสระน า้และน า้พุเหนือแทน่บชูา 3 ชัน้ โดยมีขนาดความสงูของพระพทุธรูป19 เมตร  ภายในวดั 
ยงัมีสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิอื่นๆให้กราบไหว้บชูาอีกมากมาย อาทิ  เจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว  องค์พญาทวดตรีเศียรไตรมงคล องค์แปะกง 
องค์เทพทวารบาล  และพระพทุธชินราช เป็นต้น จากนัน้เดินทางเข้าสูจ่งัหวดัพทัลงุ น าท่านชม ตลาดไผ่สร้างสุข เป็น
ตลาดส าหรับทกุเพศทกุวยั บรรยากาศร่มร่ืนกลางสวนไผ ่มีสนิค้าท้องถิ่น อาหาร กจิกรรมสนัทนาการ และยงัเป็นตลาดที่
รณรงค์ไม่ใช้พาสติก ภาชนะที่ใช้ใสอ่าหารท าจากธรรมชาติ เชน่ ใบไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น 
อาหารกลางวนัที่ .......... 
หลงัอาหารน าชม วัดเขาอ้อ  แหลง่รวมวิทยาคมทางไสยศาสตร์และวิชาการแพทย์แบบโบราณมีชื่อเสียงโด่งดงัเนิ่นนาน
มานบัตัง้แต่สมยัโบราณ พระเกจิอาจารย์ผู้สืบต่อวิชาทางไสยศาสตร์ต่างก็เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทัว่ไป เช่น 
พระอาจารย์ทองเฒ่า พระครูสิทธิยาภิรัต (เอียด)พระอาจารย์น า แก้วจนัทร์ พระอาจารย์ศรีเงิน วดัดอนศาลา พระครู
พิพฒัน์สริิธร (อาจารย์คง) วดับ้านสวน พระอาจารย์ปาน วดัเขาอ้อ นอกจากนีย้งัมฆีราวาสที่คนทัว่ไปรู้จกักนัดี ได้แก่ 
พล.ต.ต.ขนุพนัธรักษ์ ราชเดช จากนัน้ชม ศูนย์การเรียนรู้นาโปแก เป็นพืน้ที่สาธิตการปลกูข้าวมีข้าวสายพนัธุ์พืน้เมือง
ต่างๆ เช่น ข้าวสงัข์หยด ข้าวซ้อมมือโบราณ ตลอดจนเป็นแหลง่เรียนรู้วิถีเกษตรกรไทยแถมมีควายตวัเป็นๆ ให้ท่านได้
สมัผสัความน่ารักน่าเอ็นดอูีกด้วย นอกจากนีย้งัมีร้านอาหาร ร้านขายสินค้าของฝากของที่ระลกึ จึงนบัเป็นสถานที่พกัผ่อน
ส าหรับชาวพทัลงุและจงัหวดัใกล้เคียง จากนัน้ไปชม ส าเภาไทย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่น่าสนใจและไม่ควรพลาด!! ก่อน
เดินทางเข้าสูอ่ าเภอเมืองพทัลงุ  
อาหารค ่าที่...... 
ที่พกั โรงแรมเดอะเซ็นทริส  
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3)  อาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563   ปากพะยูน – เขาชัยสน – พัทลุง 
 

05.00 น. เดินทางสูบ้่านทะเลน้อยน าท่านลงเรือหางยาวไม่มีหลงัคานัง่ห้อยขาได้ ล าละ 4 – 5 ท่าน ชม ยอยักษ์ 
บริเวณคลองปากประและ ทะเลบัว ซึง่เป็นพืน้ที่สว่นหนึ่งของทะเลสาบสงขลาชมความงามของดอกบวับนผืนน า้อนักว้าง
ใหญ่ไพศาลทีบ่านสะพร่ังในยามเช้า สมัผสับรรยากาศที่สดชืน่ตื่นตาต่ืนใจกบันกหลากหลายสายพนัธุ์ ที่ออกมาอวดโฉม
บินโฉบเฉ่ียวออกหากินในตอนเช้า (ใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชัว่โมง) ในการเที่ยวชม จากนัน้เดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านชม วัดวงั เป็นวดัโบราณที่มีความส าคญัคู่กบัเมืองพทัลงุมาตลอดสมยัรัตนโกสินทร์ เคยเป็นสถานที่ประกอบพธีิ
ถือน า้พิพฒัน์สตัยาของข้าราชการเมืองพทัลงุ จนกระทัง่ทางราชการได้ยกเลิกพิธีการและได้ย้ายเมืองพทัลงุจากต าบล
ล าป าไปตัง้ที่ต าบลคหูาสวรรค์ในปัจจบุนัเม่ือ พ.ศ. 2469 ภายวดัวงัมีโบราณสถานและศิลปะที่ควรรักษาไว้ เช่น อโุบสถกอ่
ด้วยอิฐถือปนูมีระเบียงคดล้อมรอบ ภาพเขียนจิตรกรรมเลา่เร่ืองพระพทุธประวตัิและเทพชมุนมุ เจดีย์ย่อมมุไม้สิบสอง 
ธรรมาสน์จ าหลกัไม้ของรัชกาลที่ 6 จารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ฯลฯ จากนัน้ไปแวะชิม ขนมหวานป้าก่ี ก่อนเดินทางสู ่
ตลาดใต้โหนด เพลิดเพลินกบัการชม ช้อป ชิม ชิลล์ ตลาดยอดฮิตติดอนัดบัเที่ยวได้ทัง้ครอบครัวมีสินค้ามากมาย ขนม 
อาหารพืน้บ้าน สนิค้าหตัถกรรม ของที่ระลกึให้ท่านได้เลือกซือ้ตามอธัยาศยั นอกจากนีย้งัมีการแสดงศิลปะพืน้บ้านจาก
เด็กๆ เช่น ร าโนรา หนงัตะลงุ เป็นต้น   
อาหารกลางวนัที่ ........ 
น าชม วัดเขียนบางแก้ว เป็นอีกหนึ่งวดัเก่าแก่ที่สดุของจงัหวดัพทัลงุ อายกุว่า 1,000 ปี สร้างขึน้ในสมยัอาณาจกัรศรีวิชยั 
ตามต านานเร่ืองเลา่พืน้เมืองหลายต านาน เช่น ต านานเพลาวดั ได้กลา่วถึงวดัเขียนบางแก้วไว้ว่านางเลือดขาวเป็นผู้สร้าง
วดันีโ้ดยได้จารึกเร่ืองราวการก่อสร้างลงบนแผน่ทองค าที่เรียกว่าเพลาวดั หรือตามต านานการสร้างวดัเขียนบางแก้ว ของ
พระครูสงัฆรักษ์(เพิ่ม) กลา่วว่าพระยากรุงทอง เจ้าเมืองพทัลงุเป็นผู้สร้างวดัขึน้เม่ือราวปี พ.ศ. 1482 (จ.ศ. ๓๐๑) พร้อม
กบัสร้างพระมหาธาตแุละก่อพระเชตพุนวิหาร ได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมาในปี พ.ศ. 1486  
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จากนัน้พกัผ่อนนัง่เรือท้องแบนชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยภายใน ถ ้าธารน ้าเย็น พบความตื่นเต้นเล็กน้อยก่อน
ไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่ บ่อน ้าร้อนบ้านเขาชัยสน ซึง่เชื่อกนัว่าเป็นบ่อน า้ศกัด์ิสิทธ์ิทีช่่วยบรรเทาอาการของโรคบาง
ชนิด เช่น  โรคผิวหนงั อมัพฤกษ์ อาการปวดเม่ือยตามร่างกาย ฯลฯ บ่อน า้ร้อนแห่งนีจ้ะไม่มีกลิ่นก ามะถนัให้ท่านรู้สกึ
ร าคาญใจขณะนัง่แช่เท้าหรือแช่ตวัมีบ่อรวม และแบบห้องสว่นตวั (ซึง่จะมีค่าบริการเพิ่มส าหรับห้องสว่นตวั) นอกจากนีย้งั
มีบริการนวดแผนโบราณไว้รองรับส าหรับท่านทีส่นใจอีกด้วย (ที่นี่ยงัมีน้องจ๋อซึง่จะมารอต้อนรับท่านด้วยความน่ารักน่าชงั
จึงควรเก็บสมัภาระให้ดี..ไม่งัน้อาจถกูน้องจ๋อฉกไปได้)สมควรแก่เวลาเดินทางสูอ่ าเภอปากพะยนู   
อาหารค ่าที่ ....... 
ที่พกั โรงแรมเบดแอนด์โบท อ่าวพะยนู (ที่พกัเป็นห้องเตียง Double bed King Size ทกุห้อง) 
 

4)  จันทร์ที่ 13 เมษายน 2563               พัทลุง – สุราษฏร์ธานี 
 

อาหารเช้าแบบพืน้บ้าน 
น าท่านเดินทางสูบ้่านเกาะนางค า ร่วมท ำบญุวนัสงกรำนต์ พร้อมกบัชาวบ้านในพืน้ที่สมัผสัวิถีชีวิตของชมุชนซึง่ชาวบ้าน
จะน าอาหารคาวหวานไปถวายพระที่วดัก่อนจะเร่ิมสนกุสนานกบังานประเพณีรดน า้เนื่องในวนัสงกรานต์กนัในช่วงบ่าย 
การท่องเที่ยวชมุชนบ้านเกาะนางค าใช้รถท้องถิ่น (ซาเล้ง คนัละ 2 – 3 ท่าน) น าชม รุกข มรดกของแผ่นดิน ตน้ไทรโอบรัก  
แกรนด์แคนยอนบ้ำนเกำะนำงค ำ จดุเช็คอินใหม่ส าหรับหนุ่ม-สาวไม่กลวัแดด ชม เจดีย์ริมน ้ำวดัเกำะโคป เป็นวดัที่ตัง้อยู่
ปลายแหลมสดุของทะเลสาบสงขลาหมู่บ้านเล็กๆท่านกลางธรรมชาติถนนรอบหมู่บ้านมีความยาวเพียง 4 กิโลเมตรกว่า
เท่านัน้เอง ขณะนีท้างวดัมีการสร้าง อโุบสถกลำงน ้ำและโรงธรรม ร่วมท ำบญุกนัไดต้ำมอธัยำศยั  
อาหารกลางวนัที่...บ้านแหลมกรวดเมนพูืน้บ้านและกุ้งเผา  
หลงัอาหารน าท่านสกัการะ หลวงตำอินทร์ เทวดำแห่งบ้ำนแหลมกรวด พระเกจิอาจารย์ที่เลื่องลือในความศกัด์ิแห่งลุม่น า้
ทะเลสาบสงขลา-พทัลงุ จากนัน้น าท่านโชว์ฝีมือท า ไข่เค็มในหิน  สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
อาหารค ่าที่ ...... 
ที่พกั โรงแรมเอสทาราแกรนด์  
 

5) อังคารที่ 14 เมษายน 2563        สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู ่จงัหวดัชมุพร  แวะซือ้ไข่เค็มที่อ าเภอไชยา       
อาหารกลางวนัที่ ........ 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซือ้ของฝากตามความเหมาะสม 
19.00 น เดินทางถึง กรุงเทพมหำนคร โดยสวสัดิภาพ  รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญำไท 

❖ กลบับ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง     
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  14,500.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  10,800.- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   2,100.- บาท 

อัตรานี้รวม 
 

   1. รถโค้ชปรับอากาศ และเรือ ท่องเที่ยวตามรายการ 
   2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
   5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
       -  วงเงินคา่รักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัเิหตุไม่เกินท่านละ  500,000  บาท  

       6. มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
   7. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

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

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 20 มีนาคม 2563 
การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวนัที่ 20 มีนาคม 2563 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวนัเดินทาง น้อยกว่า 7 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าบริการ 100 % 

 

ชำระค่าบริการ บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  ชื่อบญัชี บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด   

เลขที่  010 – 1 – 30348 – 3 
 

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

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   
   

                                                                    จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

