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1) พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

กรุงเทพฯ

สุราษฎร์ธานี

06.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู งั ต์
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.30 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง
อาหารกลางวันที่ ร้านตะเกียงไทย
หลังอาหารเดินทางสูจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี
อาหารค่าที่ ร้านลาพู2
ที่พกั โรงแรมเอส 22 ( 2 คืน)
2) ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

หินพัด เขื่อนเชี่ยวหลาน

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสูอ่ าเภอคีรีรฐั นิคม ถึงหมู่บา้ นยวนสาวเปลี่ยนพาหนะเป็ นรถท้องถิ่นขึน้ นาชม หินพัด ก้อนหินมหัศจรรย์นมี ้ ีลกั ษณะเป็ น
หินขนาดใหญ่ท่วี างทับกัน โดยฐานไม่แนบสนิทสามารถมองทะลุผ่านได้ ซึ่งเป็ นความแปลกประหลาดอย่างมาก มีความสูง
ประมาณ 5 - 6 เมตร รูปร่างคล้ายพัด บ้างก็ว่าคล้ายรูปหัวใจที่มหัศจรรย์ คือมีฐานกว้างประมาณ 30 เซนติเมตร เชื่อกันว่าเกิด
ขึน้ มานับพันปี พบโดยพรานป่ าหรือคนหาของป่ า ชมวิวถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนัน้ เดินทางสู่บา้ นตาขุน
อาหารกลางวันที่ ......
หลังอาหารนาท่านชม เขือ่ นเชีย่ วหลาน หรือ เขือ่ นรัชประภา ชมทิวทัศน์บริเวณสันเขื่อนก่อนนาท่านลงเรือล่องชมความสวยงาม
ของผืนนา้ ท้องฟ้าและภูเขาที่ได้รบั สมญานาม กุย้ หลินแห่งเมืองไทย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสูฝ่ ่ ัง แล้วไปชมความสวยงาม
ของขุนเขาอีกด้านพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ บรรยากาศชิลล์ๆที่ Bridge Hill Café!! สมควรแก่เวลาเดินทางสูอ่ าเภอเมือง
อาหารค่าที่.......
3) เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

ขนอม สิชล ท่าศาลา

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสูอ่ าเภอขนอม ชม สวนตาสรรค์ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติสาหรับพักผ่อนหย่อนใจบริการทาฟิ ชสปาหรือสปา
ปลาตอดเท้าแบบธรรมชาติเนื่องจากเป็ นปลาที่อาศัยในลาธารธรรมชาติคลองโฉ สนุกสนานเพลินดีปนจั๊กจีน้ ิดหน่อย สมควรแก่
เวลาเดินทางสูอ่ าเภอสิชล ชม วัดเจดีย(์ ไอ้ไข่) ไม่ตอ้ งบรรยายกันเยอะหลายท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วถึงความเคารพนับถือ
ความศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อไอ้ไข่จนมีคาพูดที่ว่า “ไอ้ไข่ขอได้” ทาให้ผคู้ นจากทุกสาระทิศหลั่งไหลมาที่วดั เจดียแ์ ห่งนี ้ กราบไหว้
ขอพรตามอัธยาศัย
อาหารกลางวันที่ ................
เดินทางสูอ่ าเภอท่าศาลาชม วัดยางใหญ่ เมื่อมาถึง วัดเจดียไ์ อ้ไข่แล้ว ก็ตอ้ งไม่พลาดมาไหว้ขอพรพรานบุญที่วดั ยางใหญ่นีด้ ว้ ย
เนื่องจากว่าเครื่องรางหน้ากากพรานบุญ เป็ นเครื่องรางของขลังทางสายเสน่หป์ ั กษ์ใต้ ช่วยเสริมเมตตามหานิยม มหาเสน่ห ์ โภค
ทรัพย์ เรียกโชคเรียกลาภ ค้าขายดี จนเป็ นที่ร่าลือถึงทัง้ ในและต่างประเทศเลยทีเดียว
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นาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ตอ้ งห้ามพลาด สวนวลัยลักษณ์ ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นับเป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรมหาวิทยาลัย พี่นอ้ งประชาชนชาวอาเภอท่าศาลา ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง
ตลอดจนผูท้ ่มี าเยี่ยมเยือน ภายในสวนได้ตกแต่งอย่างสวยงามไฮไลท์ท่ไี ม่ควรพลาดต้องชม อาทิ ระเบียงมโนราห์ นา้ พุนกฮูก
นา้ ตกทิพย์พิมาน ลานจามจุรี เป็ นต้น ด้วยความตัง้ ใจของ ศ.ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ ทาให้สถานที่แห่งนีจ้ ากอ่างเก็บนา้ ธรรมดา
กลายเป็ นสวนสวยงามหากมานครศรีธรรมราชแล้วก็ไม่ควรมองผ่าน สมควรแก่เวลาเดินทางสูอ่ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อาหารค่าที่
ที่พกั โรงแรมแกรนด์ฟอร์จนู นครศรีธรรมราช ( 3 คืน)

4) อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

บ้านพรหมโลก

อาหารเช้าที่ ร้านโกปี ้
เดินทางสู่ ชุมชนพรหมโลก ตัง้ อยู่ในพืน้ ที่เขาหลวงเทือกเขาแห่งชีวิตที่อดุ มไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและผลหมากรากไม้
นานาชนิด ที่หล่อเลีย้ งวิถีชีวิตของคนที่น่ใี ห้อิ่มท้อง มีรายได้ และมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน ชม วัดเขาปูน ยังเช้าอยู่ออกกาลังกายเดิน
ขึน้ เขาซ่ะหน่อยบันไดประมาณ 100 ขัน้ สักการะพระธาตุชยั มณีศรีฆะโลก และชมทัศนียภาพของเทือกเขาหลวงที่กว้างไกลและ
สวยงาม จากนัน้ เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถท้องถิ่นเดินทางสู่ นา้ ตกพรหมโลก เป็ นนา้ ตกขนาดใหญ่บริเวณของนา้ ตกนัน้ จะมีลานหิน
และมีแอ่งนา้ คล้ายกับสระนา้ ที่เกิดขึน้ จากธรรมชาติ นา้ ตกพรหมโลกนี ้ มีถึงกว่า 50 ชัน้ แต่เปิ ดให้เข้าชมได้แค่เพียง 4 ชัน้ เท่านัน้
โดยจะมี ชัน้ หนานวังนา้ วน ชัน้ หนานวังไม้ปัก ชัน้ หนานวังหัวบัว และ ชัน้ หนานวังอ้ายแล ในอดีตในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ฯ ได้เคยเสด็จประพาสมาชมความสวยงามของ นา้ ตกพรหมโลกแห่งนี ้ เมื่อปี พ.ศ. 2502 และทรงจารึกพระ
ปรมาภิไธยย่อ "ภ.ป.ร" และ "ส.ก." ไว้บริเวณหน้าผานา้ ตกชัน้ ที่ 1 หรือ ชัน้ หนานวังนา้ วน นับเป็ นนา้ ตกต้องห้ามพลาดที่มีเรื่อง
เล่าที่สาคัญแห่งหนึ่ง
อาหารกลางวันแบบพืน้ บ้านที่ชมุ ชน
หลังอาหารนาชม สวนสมรม ซึ่งเป็ นพืน้ ที่สว่ นหนึ่งของอุทยานแห่งชาติท่เี ปิ ดให้ชาวบ้านสามารถเข้ามาประกอบอาชีพทาสวน
ผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็ นต้น พักเบรคดริปกาแฟกินขนมพืน้ เมือง ก่อนไปชม วังปลาแงะ เอาเท้าแช่นา้ เย็นๆ
ให้อาหารปลา จากนัน้ ชม การทาไม้กวาด และปิ ดท้ายด้วยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอทอป
อาหารค่าที่ …………
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5) จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

ปากพูน

อาหารเช้าที่ ร้าติ๋มซา
เดินทางสู่ ชุมชนบ้านปากพูน เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถท้องถิ่นนาท่านสักการะขอพรหลวงปู่ ทวด ณ ศาลากลางนา้ วัดท่าแพ ซึ่ง
เคยเป็ นสถานที่อปุ สมบทของหลวงปู่ ทวดโดยนาเอาเรือ 4 ลามาขนานกันเป็ นอุทกสีมา จากนัน้ นาท่านลงเรือที่ ปากนา้ ปากพูน
ล่องชมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ตื่นตากับอุโมงค์ Amazon ชมความหลากหลายของสัตว์นานาชนิด อาทิ
ปลาตีนตัวโต กุง้ กระโดด หอยนางรมที่เกาะกันเป็ นพวงตามแนวป่ าโกงกาง นกชนิดต่างๆ สัมผัสวิถีประมงพืน้ บ้าน การยอยก
การดักจบปลาแบบดัง้ เดิม เป็ นต้น(1 ชม.) พักชิมข้าวเหนียวห่อกล้วยสูตรโบราณคุณยายศรี ก่อนชมหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
ใครอยากทดลองทาบ้าง? หรือจะแค่ชมช้อปก็ไม่ว่ากัน
อาหารกลางวันข้าวมันทะเลเสิรฟ์ พร้อมซีฟดตามฤดู
ู๊
กาล บนแพริมนา้
ชม โบสถ์เก่าอายุหลายร้อยปี ทวี่ ดั ไพศาลสถิตย์ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่มี ีตน้ โพธิ์และต้นไทร โอบอุม้ อุโบสถไว้ตงั้ แต่สมัย
สงครามเก้าทัพ สักการะหลวงพ่อปากแดงด้วยความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านจะขอพรเรื่องการงานมักสมความปรารถนา จากนัน้
เดินทางสู่ ศูนย์การเรียนรู ก้ ารทาช็อคโกแลตจากเมล็ดโกโก้ ชมสาธิตกระบวนการผลิตจากเมล็ดสูช่ ็อคโกแลตแท่งที่หลายคน
โปรดปรานพร้อมเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ตามอัธยาศัย ส่งท้ายท่องเที่ยวชุมชนวันนีก้ นั ที่ สวนคาสิงห์ มีสม้ โอทับทิมสยาม ฝรั่งกิมจู
และมะพร้าวนา้ หอม พักผ่อนสบายอุดหนุนผลไม้ติดไม้ติดมือไปเป็ นของฝากได้นะคะ
อาหารค่าที่ ................
6) อังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

นครศรีธรรมราช ประทิว

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ก่อนเดินทางผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาหารกลางวันที่ .......ไชยา
หลังอาหารเดินทางสูอ่ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
อาหารค่าที่ .............
ที่พกั โรงแรมนานาบุรี อ.ปะทิว
7) พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

ประทิว กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสูจ่ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
อาหารกลางวันที่ ร้านรับลม
หลังอาหารเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
19.00 น.
ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ *** กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
*** ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านส่งผลการตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 1 – 2 วัน ด้วยนะคะ
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อัตราค่าบริการ (สมาชิก 18 ท่าน)
@
@

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยว เพิม่

26,800.- บาท
3,800.- บาท

อัตรานี้รวม

1.
2.
3.
4.
5.

รถโค้ชปรับอากาศ เรือ รถท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท)

6. มัคคุเทศก์ / มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และทีมงานจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

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

แอลกอฮอล์สเปรย์ , จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด
เงื่อนไขการจอง

โปรดสอบถามกับเจ้าหน้า

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997

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

www.chaitour.co.th

