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1) อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565     กรุงเทพฯ   สุราษฎร์ธานี 
 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศพรอ้มหอ้งสขุภณัฑ ์
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่ รา้นตะเกียงไทย  
หลงัอาหารเดินทางสูจ่งัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
อาหารค ่าที่ รา้นล าพ2ู  
ที่พกั โรงแรมเอส 22 ( 2 คืน) 
 

2)  พุธที่ 25 พฤษภาคม 2565                    หินพัด เขื่อนเชี่ยวหลาน  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสูอ่  าเภอคีรีรฐันิคม ถึงหมู่บา้นยวนสาวเปลี่ยนพาหนะเป็นรถทอ้งถิ่นขึน้น าชม หินพดั กอ้นหินมหศัจรรยน์ีม้ีลกัษณะเป็น
หินขนาดใหญ่ที่วางทบักนั โดยฐานไม่แนบสนิทสามารถมองทะลผุ่านได ้ ซึ่งเป็นความแปลกประหลาดอย่างมาก มีความสงู
ประมาณ 5 - 6 เมตร รูปรา่งคลา้ยพดั บา้งก็ว่าคลา้ยรูปหวัใจที่มหศัจรรย ์คือมีฐานกวา้งประมาณ 30 เซนติเมตร เชื่อกนัว่าเกิด
ขึน้มานบัพนัปี พบโดยพรานป่าหรือคนหาของป่า ชมวิวถ่ายภาพตามอธัยาศยั จากนัน้เดินทางสู่บา้นตาขนุ 
อาหารกลางวนัที่ ......บา้นตาขนุ 
หลงัอาหารน าท่านชม เขือ่นเชีย่วหลาน หรือ เขือ่นรชัประภา ชมทิวทศันบ์รเิวณสนัเขื่อนก่อนน าท่านลงเรือลอ่งชมความสวยงาม
ของผืนน า้ทอ้งฟ้าและภเูขาที่ไดร้บัสมญานาม กุย้หลนิแห่งเมืองไทย สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูฝ่ั่ง แลว้ไปชมความสวยงาม
ของขนุเขาอีกดา้นพรอ้มเครื่องดื่มเย็นๆ บรรยากาศชิลล์ๆ ที่ Bridge Hill Café!!  สมควรแก่เวลาเดินทางสูอ่  าเภอเมือง 
อาหารค ่าที่....... 
 

3)  พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565                  ขนอม สิชล ท่าศาลา 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
เดินทางสูอ่  าเภอขนอม ชม สวนตาสรรค ์ เป็นแหลง่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติส  าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจบรกิารท าฟิชสปาหรือสปา
ปลาตอดเทา้แบบธรรมชาติเนื่องจากเป็นปลาที่อาศยัในล าธารธรรมชาติคลองโฉ สนกุสนานเพลินดีปนจั๊กจีน้ิดหน่อย สมควรแก่
เวลาเดินทางสูอ่  าเภอสิชล ชม วดัเจดีย(์ไอไ้ข่) ไม่ตอ้งบรรยายกนัเยอะหลายท่านคงทราบกนัดีอยู่แลว้ถึงความเคารพนบัถือ
ความศรทัธาที่ชาวบา้นมีต่อไอไ้ข่จนมีค าพดูที่ว่า “ไอไ้ข่ขอได”้ ท าใหผู้ค้นจากทกุสาระทิศหลั่งไหลมาที่วดัเจดียแ์ห่งนี ้ กราบไหว้
ขอพรตามอธัยาศยั 
อาหารกลางวนัที่ ................ 
เดินทางสูอ่  าเภอท่าศาลาชม วัดยางใหญ่ เม่ือมาถึง วดัเจดียไ์อไ้ข่แลว้ ก็ตอ้งไม่พลาดมาไหวข้อพรพรานบญุที่วดัยางใหญ่นีด้ว้ย
เนื่องจากว่าเครื่องรางหนา้กากพรานบญุ เป็นเครื่องรางของขลงัทางสายเสน่หปั์กษใ์ต ้ช่วยเสรมิเมตตามหานิยม มหาเสน่ห ์โภค
ทรพัย ์เรียกโชคเรียกลาภ คา้ขายดี จนเป็นที่ร  ่าลือถึงทัง้ในและต่างประเทศเลยทีเดียว 
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น าท่านเช็คอินแลนดม์ารค์แห่งใหมต่อ้งหา้มพลาด สวนวลยัลักษณ ์ตัง้อยู่ในพืน้ที่ของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์นบัเป็นสถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจของบคุลากรมหาวิทยาลยั พี่นอ้งประชาชนชาวอ าเภอท่าศาลา ชาวจงัหวดันครศรีธรรมราชและใกลเ้คียง
ตลอดจนผูท้ี่มาเยี่ยมเยือน ภายในสวนไดต้กแต่งอย่างสวยงามไฮไลทท์ี่ไม่ควรพลาดตอ้งชม อาทิ ระเบียงมโนราห ์ น า้พนุกฮกู 
น า้ตกทิพยพ์ิมาน ลานจามจรุ ีเป็นตน้ ดว้ยความตัง้ใจของ ศ.ดร.สมบตัิ ธ ารงธัญวงศ ์ท าใหส้ถานที่แห่งนีจ้ากอ่างเก็บน า้ธรรมดา
กลายเป็นสวนสวยงามหากมานครศรีธรรมราชแลว้ก็ไม่ควรมองผ่าน สมควรแก่เวลาเดินทางสูอ่  าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
อาหารค ่าที่  
ที่พกั โรงแรมแกรนดฟ์อรจ์นู นครศรีธรรมราช ( 3 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565    บ้านพรหมโลก 
 

อาหารเชา้ที่ รา้นโกปี้ 
เดินทางสู ่ ชุมชนพรหมโลก ตัง้อยู่ในพืน้ที่เขาหลวงเทือกเขาแห่งชีวิตที่อดุมไปดว้ยพืชพรรณธัญญาหารและผลหมากรากไม้
นานาชนิด ที่หลอ่เลีย้งวิถีชีวิตของคนที่นี่ใหอ้ิ่มทอ้ง มีรายได ้และมีกินมีใชอ้ย่างยั่งยืน ชม วดัเขาปนู ยงัเชา้อยู่ออกก าลงักายเดิน
ขึน้เขาซ่ะหน่อยบนัไดประมาณ 100 ขัน้ สกัการะพระธาตชุยัมณีศรีฆะโลก และชมทศันียภาพของเทือกเขาหลวงที่กวา้งไกลและ
สวยงาม จากนัน้เปลี่ยนพาหนะเป็นรถทอ้งถิ่นเดินทางสู ่น า้ตกพรหมโลก เป็นน า้ตกขนาดใหญ่บรเิวณของน า้ตกนัน้จะมีลานหิน
และมีแอ่งน า้คลา้ยกบัสระน า้ที่เกิดขึน้จากธรรมชาติ น า้ตกพรหมโลกนี ้มีถึงกว่า 50 ชัน้แต่เปิดใหเ้ขา้ชมไดแ้ค่เพียง 4 ชัน้เทา่นัน้  
โดยจะมี ชัน้หนานวงัน า้วน ชัน้หนานวงัไมปั้ก ชัน้หนานวงัหวับวั และ ชัน้หนานวงัอา้ยแล ในอดีตในหลวงรชักาลที่ 9 และสมเด็จ
พระนางเจา้สิรกิิต์ิฯ ไดเ้คยเสด็จประพาสมาชมความสวยงามของ น า้ตกพรหมโลกแห่งนี ้ เม่ือปี พ.ศ. 2502 และทรงจารกึพระ
ปรมาภิไธยย่อ "ภ.ป.ร" และ "ส.ก." ไวบ้รเิวณหนา้ผาน า้ตกชัน้ที่ 1 หรือ ชัน้หนานวงัน า้วน นบัเป็นน า้ตกตอ้งหา้มพลาดที่มีเรื่อง
เลา่ที่ส  าคญัแห่งหนึ่ง 
อาหารกลางวนัแบบพืน้บา้นที่ชมุชน 
หลงัอาหารน าชม สวนสมรม ซึ่งเป็นพืน้ที่สว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาติที่เปิดใหช้าวบา้นสามารถเขา้มาประกอบอาชีพท าสวน
ผลไมต้ามฤดกูาล อาทิ ทเุรียน เงาะ มงัคดุ เป็นตน้ พกัเบรคดรปิกาแฟกินขนมพืน้เมือง ก่อนไปชม วงัปลาแงะ เอาเทา้แช่น า้เย็นๆ
ใหอ้าหารปลา จากนัน้ชม การท าไมก้วาด และปิดทา้ยดว้ยการอดุหนนุผลิตภณัฑโ์อทอป 
อาหารค ่าที่ ………… 
 



เที่ยวบ้านๆ ปากพูน พรหมโลก เชี่ยวหลาน -4 

 

5) เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565            ปากพูน 
 

อาหารเชา้ที่ รา้ติ๋มซ า 
เดินทางสู ่ชุมชนบ้านปากพูน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถทอ้งถิ่นน าท่านสกัการะขอพรหลวงปู่ ทวด ณ ศาลากลางน า้ วดัท่าแพ ซึ่ง
เคยเป็นสถานที่อปุสมบทของหลวงปู่ ทวดโดยน าเอาเรือ 4 ล  ามาขนานกนัเป็นอทุกสีมา จากนัน้น าท่านลงเรือที่ ปากน า้ปากพนู 
ลอ่งชมความสมบรูณข์องระบบนิเวศนป่์าชายเลน ตื่นตากบัอโุมงค ์Amazon ชมความหลากหลายของสตัวน์านาชนิด อาทิ 
ปลาตีนตวัโต กุง้กระโดด หอยนางรมที่เกาะกนัเป็นพวงตามแนวป่าโกงกาง นกชนิดต่างๆ สมัผสัวิถีประมงพืน้บา้น การยอยก 
การดกัจบปลาแบบดัง้เดิม เป็นตน้(1 ชม.) พกัชิมขา้วเหนียวห่อกลว้ยสตูรโบราณคณุยายศรี ก่อนชมหตัถกรรมเครื่องป้ันดนิเผา 
ใครอยากทดลองท าบา้ง? หรือจะแค่ชมชอ้ปก็ไม่ว่ากนั  
อาหารกลางวนัขา้วมนัทะเลเสิรฟ์พรอ้มซีฟู๊ ดตามฤดกูาล บนแพรมิน า้ 
ชม โบสถ์เก่าอายหุลายรอ้ยปีทีว่ดัไพศาลสถิตย์ ความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที่มีตน้โพธิ์และตน้ไทร โอบอุม้อโุบสถไวต้ัง้แต่สมยั
สงครามเกา้ทพั สกัการะหลวงพ่อปากแดงดว้ยความศกัด์ิสิทธิ์ชาวบา้นจะขอพรเรื่องการงานมกัสมความปรารถนา จากนัน้
เดินทางสู ่ ศูนย์การเรียนรูก้ารท าชอ็คโกแลตจากเมล็ดโกโก ้ ชมสาธิตกระบวนการผลิตจากเมล็ดสูช่็อคโกแลตแท่งที่หลายคน
โปรดปรานพรอ้มเลือกซือ้ผลิตภณัฑต์ามอธัยาศยั สง่ทา้ยท่องเที่ยวชมุชนวนันีก้นัที่ สวนค าสงิห ์ มีสม้โอทบัทิมสยาม ฝรั่งกิมจ ู
และมะพรา้วน า้หอม พกัผ่อนสบายอดุหนนุผลไมต้ิดไมต้ิดมือไปเป็นของฝากไดน้ะคะ  
อาหารค ่าที่ ................ 
 

6) อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565     นครศรีธรรมราช ประทิว 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านสกัการะ พระบรมธาตเุจดยี์นครศรีธรรมราช ก่อนเดินทางผ่านจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
อาหารกลางวนัที่ .......ไชยา 
หลงัอาหารเดินทางสูอ่  าเภอปะทิว จงัหวดัชมุพร   
อาหารค ่าที่ ............. 
ที่พกั โรงแรมนานาบรุ ีอ.ปะทิว 
 

7) จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565     ประทิว  กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสูจ่งัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 
อาหารกลางวนัที่ รา้นรบัลม 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ที่ หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ (สมาชกิ 18 ท่าน)  
 

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ    26,800.-   บาท 

@ พกัเด่ียว   เพิ่ม            3,800.-   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 ์/ มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และทีมงานจากชยัทวัร ์

 

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

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ    

แอลกอฮอลส์เปรย ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เงื่อนไขการจอง  โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ 
 
 
 
  
  
  
 
 

                      ติดต่อ  :   080 571 5551 , 065 635 1997    

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th  โทรสาร. 0 2211 0119 

  
    www.chaitour.co.th 
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