
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18.00 น. จุดนดัพบ ณ สวนลุมพนีิ ออกเดินทางดว้ย รถบสั VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น สามารถรองรับได้
สูงสุด 45 ท่าน มุ่งหน้าสู่ จังหวดันครศรีธรรมราช 

18.30 น. มุ่งหน้าออกเดนิทางสู่นครศรีธรรมราช พร้อมบริการอาหารเยน็ BOX SET (1)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร 
  หลงัอาหารเชา้นาํท่านเท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชนครีีวง 

เป็นชุมชนตน้แบบในการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ ซ่ึงไดรั้บรางวลัแห่งปียอดเยี่ยม อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว  ประจําปี  2541 ประเภทเมืองและชุมชน 
เน่ืองจาก เป็นชุมชนท่ีมี วิถีชีวิตแบบชาวสวนอยูก่บั ธรรมชาติและได้พัฒนา การบริการ
นกัท่องเท่ียวข้ึนมาเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชน ประกอบดว้ย การนาํทาง เดินป่า ลูกหาบ การ
จดัท่ีพกั แบบ 

วนัที ่1        กรุงเทพมหานคร – นครศรีธรรมราช 

วนัที ่2                   ชุมชนหมุ่บ้านครีีวง – กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาตบ้ิานครีีวง – วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

         – วดัเจดย์ี – ขนอม 



 

 

โฮมสเตย ์โดยการจดัตั้งชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เป็นองคก์ร กลางของชาวชุมชน
จัดแบ่งหน้าท่ีไปยงักลุ่มต่าง ๆ   ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างทั่วถึง การมา
ท่องเท่ียวท่ีหมู่บา้นคีรีวงน้ี ถือว่าคุม้ค่ามากทีเดียว เพราะนอกจากจะไดม้าท่องเท่ียว ใน
บริเวณชุมชนท่ีมีธรรมชาติ สวยงามแลว้ ยงัไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวบา้น พร้อมกบัการ
กินอยูแ่บบพื้นบา้นอีกดว้ย จากนั้นนาํท่านสู่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ เป็นการรวมตวักนัตั้ง
เป็นกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มมดัยอ้มสีธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพรกลุ่มจกัสาน และ
ผลิตภณัฑก์ะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปนํ้าผลไม ้กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรียนกวน ซ่ึงแต่ ละกลุ่ม
จะมีผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค ผา้มดัยอ้ม เป็นผลิตภณัฑเ์ด่น คีรีวงในฐานะ
หมู่บา้นท่านจะไดท้ดลองทาํผงขดัตวัจากสมุนไพรพื้นบา้นธรรมชาติ และ  ผา้มดัยอ้มจากสี
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาแห่งสีธรรมชาติปลอดภัย ในท่ีบริเวณสาธิตการทาํสีจาก
ธรรมชาติ นักท่องเท่ียวจะไดเ้ห็นการสับใบไม ้แก่นไม ้เปลือกผลไมแ้ละพืช ในโรงตม้สี 
โรงตากผา้ โรงทอผา้ โรงผา้มดัยอ้ม และโรงผา้บาติก 

 
 
 

 
 

 

11.00 น. นาํท่านเดินทางสักการะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ท่ีชาวนครเรียกว่า วดัพระธาตุ
โบราณสถานสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิและเป็น ม่ิงขวญัชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน
ชาวบา้น และ พุทธศานิกชน  ทั้งหลาย สัญลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีรู้จกักนั
แพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย ์ ซ่ึงตั้งอยู่ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เน่ืองจาก
ภายในเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบนักรมศิลปากรไดป้ระกาศ
ให้มีการจดทะเบียนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นบัเป็นปูชนียสถาน ท่ีสําคญัท่ีสุด
แห่งหน่ึงของภาคใต ้

 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร 

14.10 น. นาํท่านเดินทางต่อไปยงัจุดไฮทไ์ลท ์วดัเจดีย์ไอ้ไข่  
อาํเภอ สิชลจงัหวดั นครศรีธรรมราช จากเร่ืองราว เสียงท่ี 
ร่ําลือมากมายถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ขออะไรกไ็ดส้มหวงั 
ปรารถนาทุกอย่างรูปป้ันไม้แกะสลักของเด็กชายที่มีอายุ

ประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ท่ีเช่ือกนัว่าเป็น

วิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตยอ์ยู ่ณ วดัแห่งน้ีเป็นท่ีเคารพสักการะ

ของชาวบา้นตั้งแต่ในละแวกใกลว้ดัไป จนถึงต่างจังหวัด

ในแถบภาคใต้จากศรัทธาท่ี เ ช่ือกันว่า  “ขอได้ไหว้ รับ” 

โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย  

16.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 

พกัที ่  NEEDA ROCK RESORT หรือ เทยีบเท่า อสิระผ่อนคลายอริยบทแบบสบายๆริมทะเล 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท 

จากนั้นาํท่านเดินทางไปยงัท่าเรือชมโลมาบา้นเขาออกชาวชุมชนท่ีน่ีไดร้วมตวักนัจดัตั้ง 
“กลุ่มเขาออก การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์” โดยคนในหมู่บา้นน้ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ประมงชายฝ่ังท่ีปกติก็ออกเรือหากุง้หาปลาตามปกติ แต่ดว้ยสภาพอากาศท่ีไม่สามารถออก
เรือได้ทุกวนั ในเดือนๆ หน่ึงก็ทาํประมงไดน้้อยลง ทางชุมชนก็เลยคิดหาทางท่ีจะเพิ่ม
รายไดด้ว้ยการใหบ้ริการออกเรือชมโลมาสีชมพู ปลาโลมาสีชมพู ทีข่นอมนี ้ สามารถพบ
เห็นได้โดยง่าย เน่ืองจากที่น่ีเป็นแหล่งของเหล่าโลมาสีชมพูเลย ยกเวน้ช่วงท่ีฟ้าฝนไม่เป็น
ใจ จากนั้นพาท่านชมเขาหินพับผ้า ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา ท่ีเห็นไดบ้นเขาหิน และ
เกาะบางเกาะในทะเลขนอม ลกัษณะท่ีเห็นจะเหมือนเป็นแผ่นหินท่ีทบัซ้อนเรียงกนัเป็น
ชั้นๆสูงข้ึนไป บางชนิดก็ดูแปลกตาออกไป บางแห่งก็จะพบกลว้ยไมป่้าข้ึนอยูด่ว้ย จากนั้น
แวะเกาะนุย้นอก พื้นท่ีแห่งน้ีคือบริเวณท่ีเกิดตาํนาน “หลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด” ตาม
ความเช่ือหรือเร่ืองเล่านั้น เช่ือวา่บ่อนํ้าน้ีเกิดข้ึนเน่ือง จากรอยเทา้ของหลวงปู่ทวด ท่ี
เช่ือวา่ สามารถเหยียบนํ้ าทะเลจืดได ้ โดยหลวงปู่ทวด ไดเ้ดินทางไปกบัเรือจากสงขลา 
ไปยงักรุงศรีอยธุยา ระหว่างทางเกิดพายแุละทาํใหเ้รือขาดแคลนนํ้ าจืด หลวงพ่อทวดจึงได้
เหยียบนํ้ า กลางทะเล ทาํให้นํ้ าทะเลบริเวณน้ีกลายเป็นแอ่งนํ้ าจืดกลางทะเลข้ึนเพื่อให้
ลูกเรือไดด่ื้มบนยอดเขาของเกาะนุย้จึงมีหลวงปู่ทวดประดิษฐานอยู่ดว้ย เม่ือมาถึงเกาะนุย้
นอก  มีทางบันไดเดินข้ึนไปก็สะดวกเพื่อไปไหว้หลวงปู่ทวด  ข้างบนมีจุดชมวิว 
นักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นเกาะสลบัซับซ้อน บริเวณรอบๆ หากท่านไปช่วงท่ีนํ้ าลง
สามารถเดินข้ามไปมาระหว่างเกาะได้อย่างสบาย   บนเกาะย ังมีห้องนํ้ าไว้บริการ
นกัท่องเท่ียวดว้ย 

 
 
 
 

วนัที ่3   ท่าเรือชมโลมาบ้านเขาออก – ชมโลมาสีชมพู – เขาหินพบัผ้า – เกาะนุ้ยนอก   

  เป็นเกาะแห่งตาํนานหลวงปู่ทวดเหยยีบนํา้ทะเลจืด – วดัพระบรมธาตุไชยา 



 

 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสักการะวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสาํคญัคู่บา้นคู่เมือง

ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานท่ีบรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ียงัคงรักษาความ เป็น
เอกลกัษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมยัศรีวิชยัไวไ้ดส้มบูรณ์ 

 

 

 

 

 

16.00 น. เดินทางกลบั แวะซ้ือของฝากท่ีร้านคุณตน้ พร้อมใหท่้านอิสระอาหารเยน็ 

24.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจตลอดการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

12 – 14 เมษายน 2563 5,555 1,500 

  

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะอากาศ  

 อตัราค่าบริการรวม  

o รถโคช้ปรับอากาศ 2 ชั้น  ขนาด 45 ท่ีนัง่ ตามรายการท่ีระบุ  
o อาหาร 6  ม้ือ ตามรายการท่ีระบุ 
o ค่าเขา้อุทยานและค่ารถนาํเท่ียวต่างๆ ตามรายการ  
o ค่าบริการมคัคุเทศน์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 
o ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางเง่ือนไข ท่ีระบุ 
o โรงแรมท่ีพกั 1 คืน ตามรายการท่ีระบุ 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด

ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 เดินทางขึน้ตํ่า 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดี

ท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตาม

ประสงคใ์ห้ท่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน

วนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ เพื่อเป็นสินนํ้าใจในการทาํงาน ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน  

 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 มัดจําท่านละ 2,500 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนั

เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จาํนวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

× หากไม่ชาํระมดัจาํตามท่ีกาํหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลกูค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

× หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มี

เง่ือนไข 

× เม่ือท่านชาํระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบไุว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทาง

แฟกซ์ 

เง่ือนไขการยกเลกิการจอง 

เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ

รายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจา

คืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 
30 ท่าน  

2. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณี การประทว้ง, การนดัหยดุงาน,การก่อการจลาจล, 

ภยัธรรมชาติ, การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั 

 

 



 

 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, 

เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรม
ท่ีพกัเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

6. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรับ

ผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั

ความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

7. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้

8. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 

9. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ 

ขอสงวนสิทธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยไม่มี

ค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

10. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาล หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํ
ให้เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และ
คนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อให้
ไดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


