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1)  ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564      กรุงเทพฯ   ทุ่งสง 
 
 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศพรอ้มหอ้งสขุภณัฑ ์
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่ ..... 
หลงัอาหารเดินทางสูอ่  าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  
อาหารค ่าที่ .... 
ที่พกั ...... 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

 ลอ่งใต ้ตาม..หวนั พทัลุง – ตรัง นุ๊กด๋ี 

 ลอ่งแกง่หนานมดแดง ชมยอยกัษ ์สวนไผข่วญัสรา้งสุข วงัเทพทาโร โอโ้ฮ..ควายทะเล.. เกาะสุกร 
วันเดนิทาง : ศุกร์ที่ 9 - พฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 ( รถโค้ช 7 วัน 6 คืน) 
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2)  เสาร์ที่ 10 เมษายน 2564               ป่าพะยอม  พัทลุง 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านสกัการะพระโพธิสตัยก์วนอิม ตัง้อยู่ภายในมลูนิธิซ าปอกง ก่อนเดินทางสูอ่  าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ 
อาหารกลางวนัที่ ..... 
หลงัอาหารน าท่านสมัผสัความตื่นเตน้ผสมแอดเวนเจอรก์นัสกัหน่อย ล่องแกง่หนานมดแดง โดยใชเ้รือคายคันั่งล  าละ 2 ท่าน 
พายกนัเองหรือจะใหเ้จา้หนา้ที่พาย(มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 200 บาท) ใชเ้วลาลอ่งประมาณ 2 ชั่วโมง พายเรือไปเลน่น า้กนัไปเปียกชุ่ม
เย็นฉ ่าชื่นใจ *** กรณีไม่ลอ่งแก่งมีบรกิารนวด 1 ชั่งโมง ตอ้งแจง้ลว่งหนา้นะคะ*** สนกุสนานกนัเต็มที่แลว้เปลี่ยนชดุแลว้น าท่าน
เดินทางสู ่อ าเภอเมืองพทัลงุ 
อาหารค ่าที่ .... 
ที่พกั โรงแรมสิทธนาถแกรนดวิ์ว พทัลงุ (2 คืน) 
 

3)  อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564                   พัทลุง  
 

เชา้ น าท่านล่องเรือชมแสงแรกของเชา้วนัใหม่ ทะเลบวั ยอยกัษ์ และนกนานาชนดิทีบ่ินโฉบเฉีย่วออกหาอาหาร       
อาหารเชา้ที่โรงแรม  
หลงัอาหารน าท่านชมโบราสถาน วัดวัง และ วังเก่า-วงัใหม่ วงัเจา้เมืองพทัลงุที่ตกทอดกนัมาจนถึงปัจจบุนัไดม้อบใหอ้ยู่ในการ
ดแูลของกรมศิลปากร  มี 2 อาคารตัง้อยู่ในพืน้ที่เดียวกนั 
อาหารกลางวนัที่ .... 
หลงัอาหารไปเพลนิตา..เพลินใจเลือกชมเลือกชอ้ปสินคา้ผลิตภัณฑพ์ืน้เมือง อาหาร ของฝากกนัที่ ตลาดสวนไผ่ จากนัน้น าชม 
ศูนยก์ารเรียนรู้นาโปแก พืน้ที่ปลกูเรียนรูจ้ดัแสดงเก่ียวกบัขา้วสายพนัธุพ์ืน้เมืองเป็นแหลง่เที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจเดินชม
บรรยากาศโดยรอบใหอ้าหารนอ้งโค นอ้งแพะ อดุหนนุผลิตภณัฑ ์ขา้วพืน้เมือง ของที่ระลกึกนัไดน้ะคะ จากนัน้ไปกินลมชมเขาที่ 
ลานนาเรสเทอรองส ์จดุชมเขาอกทะล ุสญัลกัษณข์องจงัหวดัพทัลงุที่ชดัเจนที่สดุ พรอ้มรบัประทานอาหารค ่าแบบสบายๆชลิๆ 
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4) จันทร์ที่ 12 เษายน 2564     พัทลุง ตรัง 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านสกัการะ พระพทุธนิรโรคนัตรายชยัวฒันจ์ตรุทิศ หรอื พระศรีมมุเมือง เป็นพระพทุธรูปประจ าภาคใตแ้ละปชูนียวตัถคุู่
เมืองพทัลงุประดิษฐานภายในศาลาจตรุมขุบรเิวณดา้นหนา้ศาลากลางจงัหวดั องคพ์ระพทุธรูปหลอ่ดว้ยสมัฤทธิ์ปางสมาธิ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 9 พระราชทานไวท้ี่จงัหวดัพทัลงุเมื่อปี พ.ศ. 2511 จากนัน้เดินทางสู ่ อ าเภอศรีนครนิทร ์
น าท่านชม วัดถ า้สุมโน สถานที่สงบเงียบ ธรรมชาติมีชื่อเสียงส าหรบัการมาฝึกจิตท าสมาธิ เป็นถ า้ที่อยู่ใตด้ิน มีหนิงอก หนิยอ้ย
และหอ้งโถงขนาดใหญ่ผลงานการสรา้งสรรคจ์ากธรรมชาต ิ 
อาหารกลางวนัที่ ...รา้นต าระเบิดปาก By เจอ้ิน 
หลงัอาหารเดินทางสูอ่  าเภอเขายอ้ยชม วังเทพทาโร ผลงานของ นายจรูญ  แกว้ละเอียด ไดส้รา้งงานศิลปะขึน้จากซากไมแ้ละ
รากไมเ้ทพทาโร หรือ ไมจ้วงมาสรา้งเป็นมงักรหลายขนาดและที่เป็นไฮไลนค์ือ มงักรตวัที่ 87 เป็นมงักรแม่คือมงักรน า้ใหน้  า้กบั
โลกมนษุย ์เพื่อไม่ใหเ้กิดภยัแลง้ และอทุกภยั สว่นมงักรตวัที่ 88 เป็นมงักรเพศผู ้มงักรไมข้นาดใหญ่ที่สดุในประเทศไทย 
อาหารค ่าที่ .... 
ที่พกั .โรงแรมเรือรษัฎา ตรงั ( 2 คืน) 
 

5) อังคารที่ 13 เมษายน 2564    เกาะสุกร 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสูอ่  าเภอหาดส าราญ น าท่านชมชายหาดที่มีเม็ดทรายเป็นสีด าแปลกตา จากนัน้ไปลงเรือที่ท่าเรือตะแสะ(เรือหางยาวมี
หลงัคา 8 - 10 ท่าน /ล  า ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) เดินทางสู ่เกาะสุกร ถึงท่าเรือบา้นแหลมเปลี่ยนพาหนะเป็นรถทอ้งถิ่น 
(รถซาเลง้ 2 -3 ท่าน/คนั)ท่องเที่ยวรอบเกาะเริ่มดว้ยการนั่งรถชมบรรยากาศรอบเกาะ จดุชมวิว 360 องศา บา้นเสียมไหม  
อาหารกลางวนัที่ ......เกาะสกุร 
น าท่านรว่มท ากิจกรรม เพน้ทผ์า้บาติก / ผา้มดัยอ้ม เสรจ็แลว้ชม สตรีทอารต์ ภาพวาดภายในหมู่บา้นสรา้งสสีนัใหช้มุชนเตรียม
กลอ้งเตรียมท่าแอ็คชั่นกนัใหพ้รอ้มนะคะ... ไปต่อกนัที่ไฮไลท ์ควายทะเล อื่อ..แบบไหน?ควายกว่า 300 ตวัอาบน า้ทะเล และใช้
ชีวิตในทะเลยามหนา้รอ้นหนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่ไปก็ไม่เห็นนะครชั!! บ่ายคลอ้ยก่อนกลบั โรต ีชาชกั สกัแกว้อากาศรอ้นคง
ชืน่ใจดแีท ้ มาใตท้ัง้ทีมนัตอ้งยงังีซ้ินะ!!.. อิ่มหน าส าราญแลว้ลงเรือเดินทางกลบัสูฝ่ั่ง  
อาหารค ่าที่ .... 
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6) พุธที่ 14 เมษายน 2564      ตรัง  ชุมพร 
 

อาหารเชา้แบบพืน้เมืองตรงัที่ ...... 
หลงัอาหารเก็บสมัภาระเช็คเอ๊าทเ์ดินทางสู ่อ าเภอบา้นนาสารชม เมลอ่นฟารม์ เป็นฟารม์ปลกูเมลอ่นสายพนัธุญ่ี์ปุ่ นที่ตัง้อยู่ใน 
บรรยากาศกลางหบุเขาสวยงามสบายตา ชิม ชอ้ป แช๊ะ ตามอธัยาศยั 
อาหารกลางวนัที่ รา้นบา้นนายเล็ก 
หลงัอาหารออกเดินทางต่อผ่านจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี น าท่านชม สวนโมกขพลาราม หรือมีชื่อทางการว่า วดัธารน า้ไหล ตัง้อยู่ใน
พืน้ที่ของอ าเภอไชยา จดัตัง้โดยท่านพทุธทาสภิกข ุเมื่อ พ.ศ.2502   เป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศกึษาธรรม บรรยากาศ
รม่รื่นมีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งภายในประกอบดว้ยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมค าสอนในพทุธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพทุธ-
ประวตัิ และเรื่องราวพทุธประวตัิในอินเดีย  จากนัน้เลือกซือ้ของฝากไข่เค็มไชยา ก่อนเดินทางสูจ่งัหวดัชมุพร 
ที่พกั..............หาดอรุโณทยั / หาดภราดรภาพ 
อาหารค ่าที่...... 
 

7) พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564     ชุมพร  กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสูจ่งัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์แวะจิบกาแฟซือ้ของฝากที่ รา้นโอทอปถ า้สิงห ์และตลาดกลว้ยเล็บมือนาง ศาลพ่อตาหินชา้ง  
อาหารกลางวนัที่ ..... ประจวบฯ 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ที่ หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ  
 

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ    24,600.-   บาท 

@ พกัเด่ียว   เพิ่ม            5,100.-   บาท    
 

อัตรานี้รวม   
1.  รถโคช้ปรบัอากาศ เรือ รถทอ้งถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ      
2.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้   
4.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
      (วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท) 
6.  มคัคเุทศก ์/ มคัเุทศกท์อ้งถิ่น และทีมงานจากชยัทวัร ์

 

อัตรานี้ไมร่วม   
1.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
2.  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ    

แอลกอฮอลส์เปรย ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เงื่อนไขการจอง  โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ 
 
 
 
 
 

                      ติดตอ่  :   080 571 5551 , 065 635 1997   
Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th  โทรสาร. 0 2211 0119 
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