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วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เขื่อนรัชชประภา
06.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์การบินไทยไลอ้อนแอร์ (กรุณาเตรียม
บัตรประชาชนไปแสดงด้วย) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและให้บริการอาหารว่าง(1)
08.35 น. ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL734
09.45 น. ถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนการเดินทางเป็น รถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ “เขื่อนรัชชประภา” หรือที่มีชื่อ
เรียกดั้งเดิมว่า “เขื่อนเชี่ยวหลาน” นําท่านชมสันเขื่อน และบรรยากาศโดยรอบของอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนหิน
ผสมแกนดินเหนียวที่มีทัศนียภาพ โดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ําสวยสดงดงาม และสงบร่มรื่น เหมาะแก่
การไปเที่ยวพักผ่ อนหย่อนใจ และสามารถดึงดูดนั กท่อ งเที่ยวปีละกว่า 70,000 คน ให้เดิ นทางมาเยี่ยมชม
นอกจากนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึงปีละ 315 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการส่งเสริม
ระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มั่นคงและยืนนานตลอดไป

จากนั้นนําท่านลงเรือหางยาวเพื่อชมทัศนียภาพภายในเขื่อน ท่านจะได้สัมผัสภูเขาหินปูนน้อ ยใหญ่จํานวน
มากมาย จนได้รับสมญานามว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย” ที่มีความงดงามไม่แพ้กุ้ยหลินที่ประเทศจีน
นําท่าเข้าสู่ที่พัก ณ.แพเหนือเขื่อนเชี่ยวหลาน แพภูผาวารี(ห้องแอร์) เชิญท่านพักผ่อนกับธรรมชาติอันเงียบ
สงบ กลางลําน้ําที่ใสสะอาดทีถ่ ูกโอบล้อมด้วยขุนเขาที่สวยงาม พร้อมพายเรือคายัคลัดเลาะริมขุนเขา หรือเล่น
น้ําอย่างสนุกสนานที่หน้าแพ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ณ แพที่พัก
บ่าย นําท่านลงแพไม้ไผ่ข้ามฟากสู่ “ถ้้าปะการัง(ถ้้าเป็น)” ซึ่งภายในพบหินงอก หินย้อยลักษณะคล้ายปะการังเขา
กวาง ที่เกิดขึ้นในทะเลซึ่งหินงอก หินย้อยดังกล่าวไม่ได้เป็นปะการังเหมือนในทะเลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต แต่เกิด
จากการตกตะกอนของน้ําหินปูนที่เข้มข้นผสมกับความพิเศษของอากาศทําให้เกิดหินย้อยรูปร่างประหลาด
เหมือนปะการัง และได้พบฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียวอายุประมาณ250ถึง400ล้านปีในหินปูนคาดว่าบริเวณนี้
น่าจะเคยเป็นทะเลดึกดําบรรพ์ของโลกมาก่อน

18.00 น. บริการอาหารเย็น(3) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถกับบรรยากาศแสนสบายกลางสายน้ําได้ตามอัธยาศัย
วันที่ 2 เขื่อนรัชชประภา –เขาสามเกลอ-บ้านคีรีวง
06.00 น. ตื่นรับอรุณที่สดใส จิบกาแฟหอมกรุ่นมองสายหมอกที่ปลายยอดเขายามเช้าและบริการอาหารเช้า(4)

09.00 น. นําท่านนั่งเรือกลับสู่สันเขื่อนแวะชมและเก็บภาพงามๆของ เขาสามเกลอ สัญลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยวหลาน

หลังจากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ อําเภอ ลานสกา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร
14.00 น. ถึงบ้านคีรีวง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่ เชิงเขาหลวง ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศ
ไทย และชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือ ญาติอาชีพหลักคือการทําสวนผลไม้แบบผสม ในฐานะ
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP จึงมีจุดท่องเที่ยวเชิงสาธิตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผ้าและความเป็นธรรมชาติ ให้ท่านได้ผ่อน
คลายกับกิจกรรมดีดีของชุมชุนด้วยตัวของท่านเอง (ร่วมท้ากิจกรรม ผ้ามัดย้อมหรือกิจกรรมที่เหมาะสม ณ.
ช่วงเวลานั้นๆ)

สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านเคียงเขา รีสอร์ท ณ หมู่บ้าน คีรีวง จากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลินและ
สามารถขี่จักรยานเที่ยวชมหมู่บ้าน เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติเพราะคีรีวงตั้งอยู่
ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ ชมสะพานแขวนลวดสลิง สะพานแขวนหนานหินท่าหา ซึ่งเป็นจุดที่นิยมเก็บภาพถ่าย
อีกด้วย และยังมี วัดคีรีวง ,ร้านกาแฟนายทั่ง และ ถ่ายภาพที่ระลึก ณ สะพานท่าดี ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของหมู่บ้าน
คีรีวง
18.00 น. บริการอาหารค่้า(6) ณ ร้านอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 บ้านคีรีวง-พระธาตุนครศรีธรรมราช-กรุงเทพ(ดอนเมือง)
06.00 น. เชิญท่านสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าและ บริการอาหารเช้า(7) จากนั้นนําท่าน ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์คีรีวงที่ได้รับ เลือกเป็น ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ได้แก่ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ชาวบ้านในชุมชน
หมู่บ้านคีรีวง ได้รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ หลายกลุ่ม ผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์เด่น

11.00 น. อําลาบ้านคีรีวง เดินทางสู่ ตัวเมือง จ.นครศรีธรรมราช
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) ณ ร้านขนมจีนท้องถิ่น
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นสิริ
มงคล พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบลังกา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคําแท้ จากความ
เชื่อ เล่าสืบตอบกันมาว่าองค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีย์ ซึ่งสิ่งของ
มีค่า เหล่านี้พุทธศสานิกชนนํามาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้พบกับนิพพาน

จากนั้น เชิญตามรอย...เขาเล่าว่า พระแอด ที่ให้พรเพื่อหายจากเจ็บปวดไขข้อ ต่างๆ ตามรอยปริศนาธรรมที่
เจดีย์พระปัญญา เรื่องเล่าพระเจ้าชู้ ที่ถูกล่ามโซ่ และ ต้นศรีมหาโพธิ์ ที่แบ่งหน่อมาจากลังกา ได้เวลาอันสมควร
นําท่านเดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราช

18.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL793
19.30 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ

ราคา (บาท)

ผู้ใหญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
เด็ก 2-10 ขวบ พักกับผู้ใหญ่
พักห้องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ (ราคานี้ไม่สามารถพักเดียวได้)

13,900
-

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็น
สําคัญ
--------------------------------------------------------------------อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนน
จากบัตรสะสมไมล์จะต้องดําเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการ
บิน
ที่มีการเรียกเก็บ

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปี
ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000
บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่า
โทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการช้าระเงิน :
1. สําหรับการจองกรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมสําเนาบัตรประชาชนสําหรับผู้เดินทาง
2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
สิ่งที่ควรน้าไปด้วย
ยาประจําตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดว่ายน้ํา,ชุดเล่นน้ํา กางเกงขาสั้น รองเท้าที่สวมใส่สบาย
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่
นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือ
ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
9. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญที่สุด
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน,
การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามา
เลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

