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1) ÇÑ¹áÃ¡¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§    ¡ÃØ§à·¾Ï – ¾Ñ·ÅØ§ 

06.00 น. พรอ้มกนัที� หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดูนงัต ์

v เจา้หนา้ที�ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ  

v บรกิารอาหารเชา้  เครื�องดื�มชา - กาแฟและผลไม ้  

v สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 

อาหารกลางวนัที� … จงัหวดัชมุพร  

ออกเดินทางตาม ทางหลวงหมายเลข 41 เขา้สูจ่งัหวดัพทัลงุ 

อาหารคํ�าที� ... เบิ �มคลซูีน 

ที�พกั โรงแรมเซนทรสิ 

¾Ñ¡äÁèËÃÙÍÂÙèÊºÒÂ ÍÒËÒÃÍÃèÍÂ ¸ÃÃÁªÒµÔàÃÔè́  Exclusive à¡ÒÐËÁÒ¡ »Ò¡¾ÐÂÙ¹ 
  

ºÃÔÉÑ· ªÑÂ·ÑÇÃì ¨Ó¡Ñ´ 

 

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

 

ãºÍ¹ØÒµÏ àÅ¢·Õè 11/461 



                                                                                                                                     Exclusive à¡ÒÐËÁÒ¡ »Ò¡¾ÐÂÙ¹  |  2 

 

2) ÇÑ¹·ÕèÊÍ§¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§     ¡§ËÃÒ - à¢ÒªÑÂÊ¹ 

05.00 น.       เดินทางสู ่อาํเภอกงหรา นาํท่านขึ �น ควนนกเต้น โดยรถทอ้งถิ�นชม ภเูขา ทะเลและพระอาทิตยย์ามเชา้

อาหารเชา้ที� ... รา้นอาหารในเมืองพทัลงุ 

10.00 น.    นาํท่านไหวพ้ระขอพร ชมบรรยากาศเมืองพทัลงุ ถ่ายรูปกบัคิงคองยกัษ ์และไปชิม ขนมหวานป้ากี� ซึ�งเมนทูี�

ไม่ควรพลาดคือ สาคแูท้ๆ  ราดนํ�ากะทิสดหอมหวานกลมกลอ่ม   จากนั�นชมสนิคา้ชมุชนที�พฒันาสูแ่บรนดร์ะดบัประเทศที� 

กระจูดวรรณี ชมและเลือกซื �อผลิตภณัฑไ์ดต้ามอธัยาศยั  

อาหารกลางวนัแบบเซ็ตปิ�นโตที� ... โรงคั�วกาแฟสวนไผ ่(กาแฟคั�วเอง ดรปิเอง ตม้เอง อรอ่ยถกูใจ) 

อิ�มอร่อยกนัแลว้ นาํท่านไปสกัการะ พระธาตุเจดียว์ัดเขียนบางแก้ว บรเิวณพื �นที�แห่งนี �เชื�อกนัว่าเคยเป็นจดุศนูยก์ลาง

ความเจรญิของเมืองพทัลงุมาก่อนจะยา้ยถิ�นฐานไปตั�งอยู่ยงัพื �นที�ปัจจบุนั เนื�องจากมีการขดุพบขา้วของเครื�องใชต้่างๆ

บรเิวณนี � 

จากนั�นเปลี�ยนบรรยากาศไปพบกับความตื�นเตน้เล็กๆ ที� ถํ�าธารนํ�าเย็น     และออกมาพกัผอ่นกายาใหส้บายอารมณต์่อที�  

บ่อนํ�าร้อนเขาชัยสน เป็นนํ�าแร่รอ้นธรรมชาติไม่มีกลิ�นกาํมะถนัใหร้าํคาญใจขณะแช่แน่นอน มีบ่อรวมที�สามารถลงไปแช่

เทา้ได ้และมีหอ้งแชเ่ป็นเป็นสว่นตวัซึ�งจะมีค่าบรกิาร ... ที�นี�มีนอ้งจ๋อดว้ยนะคะ  ตอ้งระวงัสิ�งของสาํคญัใหด้ีเดี�ยวโดนฉกได ้

อาหารคํ�า 

ที�พกั โรงแรมเบดแอนดโ์บท อ่าวพะยนู (ที�พกัเป็นหอ้งเตียง Double bed King Size ทกุหอ้ง) 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) ÇÑ¹·ÕèÊÒÁ¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§     »Ò¡¾ÐÂÙ¹ - à¡ÒÐËÁÒ¡  

อาหารเชา้แบบพื �นบา้น  

นาํท่านสกัการะ พระพุทธรัตนากร ประดิษฐานอยู่บนควน (เนินสงู) วดัรตันาราม เป็นพระนอนปางปรนิิพพานและยงั

เป็นจดุชมวิวทะเลสาบจากมมุสงูอีกดว้ย จากนั�นเดินทางสูต่าํบลเกาะหมากสมัผสัวิถีชีวิตชมุชนที�ไดค้วามรว่มมือ รว่มแรง 

รว่มใจจดัการท่องเที�ยวภายในชมุชนโดยใชร้ถทอ้งถิ�น (ซาเลง้ คนัละ 2-3 ท่าน) เริ�มดว้ย สกัการะรูปหล่อหลวงตาอนิทร์ ที� 

วัดแหลมกรวด ชม รุกขมรดกของแผ่นดนิ ตน้ไทรโอบรกั อายกุว่า 600 ปี แกรนดแ์คนยอนบา้นเกาะนางคาํ จดุเช็คอิน

ใหม่สาํหรบัหนุ่ม-สาวไม่กลวัแดด และชม เจดียร์ิมนํ�าวัดเกาะโคป (วัดชลธาวดี) เป็นวดัที�ตั�งอยู่ปลายแหลมสดุของ

ทะเลสาบสงขลาหมู่บา้นเล็กๆ ท่านกลางธรรมชาติถนนรอบหมู่บา้นมีความยาวเพียง 4 กิโลเมตรกว่าๆ เท่านั�นเอง ขณะนี �

ทางวดัมีการสรา้ง อโุบสถกลางนํ�าและโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) รว่มทาํบญุกนัไดต้ามอธัยาศยั จากนั�นไปอดุหนนุ

สินคา้ชมุชนที�ชาวบา้นช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ อาทิ ไข่เค็มในหนิ ปลาแคลเซียม รงันก ฯลฯ 

อาหารกลางวนั 
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หลงัอาหารนาํท่านทาํกิจกรรมงานดีไซนท์ี� ชมุชนบา้นแหลมกรวด ก่อนไปล่องเรือชมทิวทศันเ์กาะต่างๆในทะเลสาบสงขลา

ตอนกลางรวมถึงเกาะรงันก บริการเครื�องดื�มและกุง้ย่างกลางทะเล ในบรรยากาศยามเย็นก่อนตะวนัลาลบัจากขอบฟา้ 

แสงสีเหลืองทองสาดสอ่งบนทอ้งฟ้าและผืนนํ�าสวยงามเกินบรรยาย สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูฝั่� ง 

อาหารคํ�าที� ... ลานยอ 

หลงัอาหารเดินทางกลบัสูท่ี�พกั 
 

4) ÇÑ¹·ÕèÊÕè¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§     »Ò¡¾ÐÂÙ¹ - ¾Ñ·ÅØ§  

อาหารเชา้ที�โรงแรม 

เดินทางสูเ่มืองพทัลงุ ชม บ้านโนรา ฟังเรื�องเลา่และทดลอง ทาํงาน DIY รอ้ยลูกปัดโนรา   ตรวจวดัสายตากันสกัหน่อย 

ก่อนเดินทางสู ่ ตลาดสวนไผ่สรา้งสขุ เพลิดเพลนิกบัการชม ชอ้ป ชิม ชิลล ์ ตลาดยอดฮิตติดอนัดบัเที�ยวไดท้ั�งครอบครวัมี

สินคา้มากมาย ขนม อาหารพื �นบา้น สินคา้หตัถกรรม ของที�ระลกึใหท่้านไดเ้ลือกซื �อตามอธัยาศยั นอกจากนี �ยงัมีการแสดง

ศิลปะพื �นบา้นจากเด็กๆ เช่น ราํโนรา หนงัตะลงุ เป็นตน้   

อาหารกลางวนั ตามอัธยาศัยที�ตลาดสวนไผ่สร้างสุข 

เพลิดเพลินกบัการเดินตลาดกนัแลว้ พาท่านไปเช็คอินกนัต่อที� สวนเดอลอง ถามว่าไปทาํอะไร? ตอ้งนี�เลย จิบกาแฟ แล

เครื�องบิน เช็คอนินาขา้ว คลอ้งใจสะพานรกั รูจ้กัเกษตรแปรรูป ทั�งหมดนี �ตอ้งตาม ไป ด!ู!  แดดรม่ๆ ไปชมกันต่อที� ลานนา

โฮมสเตย์แอนด์เรสเทอรอง สถานที�แห่งใหมต่อ้งมา..เช็คอิน..   แชะ แชะ ภาพทิวทศันด์า้นหลงัเขาอกทะลสุญัลกัษณ์

เมืองลงุ ..ตอ้งได.้.  

อาหารคํ�า ... ที�นี�เลยแลว้กนั 

ที�พกั ลานนาโฮมสเตยแ์อนดเ์รสเทอรอง 
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5) ÇÑ¹·ÕèËéÒ¢Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§     ¾Ñ·ÅØ§ – ¡ÃØ§à·¾Ï 

อาหารเชา้ที�โรงแรม 

ไม่อยากกลบัแต่ตอ้งจาํใจจากไป... ไม่เป็นไร!!  แลว้จะกลบัท่องเที�ยวใหม่นะ..อืม!! ไดช้ารต์แบตแลว้..กลบัไปลยุต่อที� 

เมืองหลวง วิ�งรถผ่านหลายจงัหวดัชมทิวทศันข์า้งทางไปเรื�อย 

อาหารกลางวนั 

หลงัอาหารเดินทางต่อ รถวิ�งไปแวะพกัไประหว่างทาง แวะซื �อของฝากกนับา้งตามอธัยาศยัก็เพลิดเพลินดีน่ะ 

นั�งไป... คยุไป... กนิไป... อา้วถึงแลว้ 

20.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ  รถจอดที� หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 

v กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจยิ�ง 
 

หมายเหตุ       กาํหนดการนี �อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     Exclusive à¡ÒÐËÁÒ¡ »Ò¡¾ÐÂÙ¹  |  5 

 

ÍÑµÃÒ¤èÒºÃÔ¡ÒÃ  

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ   19,000.-   บาท 
 

ÍÑµÃÒ¹ÕéÃÇÁ 
 

   1. รถตูป้รบัอากาศ และเรือท่องเที�ยวตามรายการ 

   2. ที�พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

   3. อาหารจดัเลี �ยง พรอ้มอาหารว่าง เครื�องดื�มและผลไม ้

   4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 

   5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

       -  วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเนื�องจากอบุตัเิหตไุม่เกินท่านละ  500,000  บาท  

       6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที�เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
 

ÍÑµÃÒ¹ÕéäÁèÃÇÁ 
 

    1. ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ  

   2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 

 

ÍÑµÃÒ¹ÕéäÁèÃÇÁ 1. ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ  

   2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
 

ÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹Ã¶ แอลกอฮอลส์เปรย ์, Face Shield , จดัที�นั�งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIALDISTANCING) 

    ทาํความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที�กาํหนด 
 

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃ¨Í§   ยืนยนัการเดินทางพรอ้มชาํระค่าบรกิารโดยโอนเขา้บญัชี 

¹ÒÂÈØÀªÑÂ µÑ¹¾Ñ¹¸Øì 

ธ. กรุงศรีอยธุยา สาขา เซ็นทรลัพระราม 3  บ/ช ออมทรพัย ์ เลขที� 800-9-77446-9  

เมื�อโอนแลว้กรุณา สง่ใบ 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 

 

           จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 


