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สุราษฎร์ธาน ี- นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน 

เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน – แวะขอพรเจดีย์ไข่  
วันแรกของการเดินทาง (1)   ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – เขื่อนเชี่ยวหลาน – ล่องเรือชมวิวรอบๆเขื่อน –               
พักแพคีรีธารา 1 คืน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

..... น.   เจ้าหน้าที่พร้อมคนขับรถ รอรับลูกค้าตามไฟล์ทบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 
 

ออกเดินทางสู่ท่าเรือเขี่อนรัชชประภา (หรือเข่ือนเชี่ยวหลาน) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก  

“กุ้ยหลินเมืองไทย” เป็นฉายาของ “เขื่อนรัชชประภา” หรือ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” ซึ่งมีความโดดเด่นเลื่องชื่อใน

เรื่องของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกว้างใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความงามของ

ภูเขาหินปูนและสายน้ําของทะเลสาบที่สวยใส จนทําให้ได้รับฉายาว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย” 

11.00 น. นําคณะล่องเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติในอ่างเก็บน้้าเขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น

ที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาสก ทัศนียภาพโดยทั่วไปภายในอ่างเก็บน้้าเหนือเขื่อน มีทัศนียภาพที่สวยงาม

มาก  นักท่องเที่ยวทุกคณะที่ไปเห็นล้วนประทับใจ ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนที่สูงชันล้อมรอบไปด้วยผืน

น้้าที่กว้างใหญ่ 
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11.40 น. เข้าสู่ที่พัก ณ แพคีรีธารา พร้อมเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย 
 แพคีรีธารา ที่พักเป็นแพลอยน้า้ทุกหลังเป็นบ้านไม้หลังคามุงจาก เพื่อให้เข้ากับธรรมชาติมากท่ีสดุ บรรยากาศที่น่ีเงียบสงบ ให้

ความความรูส้ึกผ่อนคลายเหมาะแก่การพักผ่อน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ แพคีรีธารา 

บ่าย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ชิลๆ สบายๆ มีกิจกรรมทางน้ํา พายเรือคายัก กิจกรรมท่องเที่ยว และเสื้อชูชีพไว้

ให้บริการ 

 

 

 

 

 
 
16.00 น.  นําคณะล่องเรือ ชมความงดงามของทะเลสาปเชี่ยวหลาน และจุดไฮไลท์ “เขาสามเกลอ” บริเวณท่ีเรียกว่า“กุ้ย

หลินเมืองไทย” ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งตระหง่านเรียงกัน จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเขื่อน

รัชชประภาแห่งนี้  การล่องทะเลสาบถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุด ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาหินปูน

ใหญ-่น้อยในรูปทรงต่างๆอันหลากหลายตั้งโดดเด่นอยู่เหนือผืนน้ําให้เรายลโฉมกัน พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์

ตก ถ่ายรูปกับแสงสุดท้ายก่อนตะวันลับขอบฟ้า 

19.00 น. รับประทานอาหารค่้าเมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ แพคีรีธารา 

 พักผ่อนนอนหลับ พักเอาแรง พร้อมลุยในเช้าวันถัดไป.... 
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วันที่สองของการเดินทาง (2)   เขื่อนเชี่ยวหลาน – นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ – คาเฟ่ชายหาดสุดชิค –    
นาแม่เฒ่า – จุดชมวิวเนินเทวดา และเนินนางฟ้า - พักขนอม นครศรีธรรมราช 1 คืน 

07.00 น. นําคณะนั่งเรือดูนก สัมผัสบรรยากาศไอหมอกเย็นๆ ในยามเช้า 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก แพคีรีธารา 

09.00 น. คืนห้องพัก และออกเดินทางสู่ท่าเรือเขี่อนรัชชประภา (หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน) 

10.00 น. เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ จากนั้นนําคณะเดินทางสู่ อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช  

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 
 
 
14.00 น. สักการะขอพร วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ตํานานกุมารเทพ เมื่อก่อนนั้นเคยเป็นวัดร้าง ว่ากันว่าสร้างมาแล้วกว่า 

1,000 ปี เหลือเพียงเจดีย์โบราณ ที่อยู่ตรงบริเวณโบสถ์ในปัจจุบัน ปัจจุบัน "ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" อภินิหารความ

ศักดิ์สิทธิ์  ขึ้นชื่อเรื่องการศรัทธาที่ว่า “ขอได้ ไหว้รับ”  (ยกเว้นเรื่องความรัก) ไอ้ไข่เป็นเทพที่มีความซื่อสัตย์ 

"ขอให้ไหว้รับ" หากใครที่มาขอแล้วสมหวัง จงอย่าได้ลืมสัญญาที่บนบานไว้กับไอ้ไข่ 

ต ำนำนไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่า

เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบ

ภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย 

เคล็ดลับกำรบูชำไอ้ไข่  ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสําเร็จให้ แก้บนด้วยของที่นํามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น 

ของที่ควรถวายอะไรบ้าง : ขนมเปี๊ยะ / น้ําแดง / ชุดทหาร ตํารวจ / ไก่ปูนปั้น / หนังสติ๊ก / ประทัด / ของเล่นสําหรับเด็กผู้ชาย 
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15.00 น. ให้ท่านได้เช็คอิน ถ่ายรูปสวยๆ ณ คาเฟ่เปิดใหม่สไตล์บาหลี ณ HuuLaa Beachclub Sichon ฮูล่า บีชคลับ สิชล คาเฟ่ต์สุดชิคริมทะเล ที่มาในธีมสีชมพูสดใส (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)  

  

 

 

 

 
 
15.30 น.  จากนั้น นําคณะเดินทางเลียบถนนชายทะเล ขนอม-สิชล ที่ผ่านให้เห็นทั้งวิวทะเลและภูเขา สามารถมองเห็นวิว

เกาะสมุยและยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นท้องฟ้ามาบรรจบกับท้องทะเลที่สวยงาม ตรงจุดชมวิวมีอนุสรณ์สถานพลาย

จําเริญ ที่เป็นช้างคู่บารมีของเจ้าพระยานคร และเป็นช้างคู่เมืองนครศรีธรรมราชอีกด้วย 

 

 

 

 
 
16.00 น. แวะถ่ายรูป ณ นาแม่เฒ่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวเกษตรพัฒนากลางแจ้งของ อ.ขนอม โดยการตกแต่งสถานที่ให้น่าสนใจ มีมุมสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป และยังมีร้านค้าชุมชน ร้านกาแฟ ร้านขายข้าง ซึ่งที่นี่เค้าปลูกข้าวทั้งปี 

นาแม่เฒ่า ท่ีมาของช่ือ ด้วยเป็นคา้ภาษาถิ่น ค้าว่านา ก็คือนาท่ีปลูกข้าวทั่วไป ส่วนค้าว่าแมเ่ฒ่าก็คือยา่หรือยายนั่นเอง 

จากนั้นนําท่านสู่ จุดชมวิวเนินเทวดา และเนินนางฟ้า เป็นจุดชมวิวที่อยู่บนเนินเขาเล็กๆ สามารถชมวิวทะเล

สวยๆ หาดทรายทอดยาวของขนอม ได้ทั้งยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นและยามเย็นตอนพระอาทิตย์ตก  

18.00 น. นําคณะเข้าที่พัก ณ บ้านศิวิไลซ์ รีสอร์ท (ติดทะเลขนอม) บรรยากาศสบายๆ ที่ตั้งอยู่ริมชายหาดเลียบฝั่งอ่าวไทย  
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  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารค่้า เมนูซีฟู้ดชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหาร 

 พักผ่อนนอนหลับ พักเอาแรง พร้อมลุยในเช้าวันถัดไป.... 

วันที่สามของการเดินทาง (3) ขนอม (นครศรีธรรมราช) – สะพานไม้อ่าวเตล็ด - สุราษฎร์ธานี – ท่าอากาศยานสุ
ราษฎร์ธาน ี 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก และคืนห้องพัก  

 

 

 

 

 
 

นําท่านสู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด อีกจุดไฮไลท์ของ อ.ขนอม ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นทอดยาวไปที่กลางทะเล สร้าง

เพ่ือเป็นสะพานปลาของชาวประมงสามารถเดินลงไปชมวิวทิวทัศน์ และถ่ายรูปสวยๆ  

ได้เวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางกลับสู่ จ.สุราษฎร์ธานี 

13.00 น. แวะร้านของฝาก จ.สุราษฎร์ธานี  

และอิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

บ่าย  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมส่งลูกค้าตามไฟล์ทบิน 

  ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.  

-------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุส้าคัญ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและกําหนดการท่องเที่ยวตามความเหมาะสมโดยไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจลาจล ภัยจากการก่อการร้าย ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ  สภาพ
การจราจรและสภาพภูมิอากาศ ตามความเป็นจริงที่เกิดข้ึนในขณะนั้น โดยจะยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของคณะเดินทางทุกท่านเป็นประการสําคัญ 
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สิ่งที่ควรน้าติดตัวไปด้วย  กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, โลชั่นกันแมลง, ยาประจําตัวและของใช้ส่วนตัว
ที่จําเป็น 
 

ข้อแนะน้าส้าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
*มาตรการการบริการบนรถบริการ สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  
*กรุณาเตรียม เจลแอลกอฮอล์ ผ้าเปียก ไว้ใช้ส่วนตัวระหว่างการเดินทาง 
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อัตราค่าบริการ เดินทางได้ทุกวัน ถึง 30 พ.ย. 63 

หมายเหตุ:  เด็กอายุ 0-3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย / 4-9 ปี คิดราคา 50% จากราคาผู้ใหญ ่/ 9 ปีขึ้นไป คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่ 
 
ราคานี้รวม ราคานี้ไม่รวม 
1. รถตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง ตลอดทริป 
2. ค่าท่ีพัก พร้อมอาหารเช้า 2 คืน 
3. กิจกรรมและอาหารตามที่ระบุ 
4. ประกันอุบัติเหตุ 
5. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

1. ค่าตั๋วโดยสายเครื่องบิน 
2. ค่าอาหารมื้ออ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัว) 
4. ทิปสําหรับมัคคุเทศน์และคนขับรถ (ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) 

 
วิธีการจอง 
1. กรุณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผู้จองและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล์)  
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพ่ือยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. กรุณาจ่ายยอดเต็มจํานวนหลังจากท่ีจองภายใน 3 วันทําการ 
การยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ทางผู้จัดจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด 
หมายเหตุ  
1. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญ
หายในทรัพย์สินหรืออย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  
2. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัด
กํากับ  

 ลูกค้า 2-3 ท่าน ท่านละ(บาท) / 
นอน 2-3 ท่านต่อห้อง 

ลูกค้า 4-6 ท่าน ท่านละ(บาท) / 
นอน 2-3 ท่านต่อห้อง 

ลูกค้า 7-10 ท่าน ท่านละ
(บาท) /นอน 2-3 ท่านต่อห้อง 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

7,100.- 6,400.- 5,700.- 1,500 
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3. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง  เรือบริการ ผู้เดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไป
แล้ว เป็นต้น    
4. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทาง
อ่ืนๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้
จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดําเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธ
ให้บริการ 
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ช่องทางตดิต่อ 

หากมีข้อสงสยัใดๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่วยเหลือและส ารองท่ีนัง่ ท่ีท่านติดต่อได้ ตลอดเวลาท า
การบริษัทฯระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. ของวนัจนัทร์-วนัศกุร์ และ เวลา 10.00-17.00 น. ของวนัเสาร์ วนั
อาทิตย์หยดุท าการ ได้ทางหมายเลขโทรศพัท์ 02-963-0414 หรือ 092-405-4546 และทาง 

 Line Official : @vap6919t (ท าการตลอดเวลา) 

ช่องทางการจ่ายเงนิ 

 

ธนาคารกรุงไทย  

ช่ือบญัชี : บริษัทศรีไทยเดิม กรุ๊ป. จ ากดั(สาขาปากเกร็ด) 

เลขบญัชี : 123-0-18724-3 

 

ธนาคารกสิกรไทย 

ช่ือบญัชี บริษัท ศรีไทยเดิม กรุ๊ป จ ากดั(สาขาถนนรัชดา-ห้วยขวาง)   

เลขท่ีบญัชี : 089-1113-23-4 

 


