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เดินทาง มีนาคม–เมษายน 2564 
 

ล่องเรือเชีย่วหลาน l สะพานรปูหัวใจ l หมูบ่า้นคีรีวง l วัดพระธาตวุรมหาวิหาร 

ตาไขว่ัดเจดีย ์l วัดยางใหญ ่

 

 
 

เท่ียวครัง้เดียว 2 จงัหวดั  

ลอ่งเรือเช่ียวหลาน สกัการะตาไข่วดัเจดีย ์

สรุาษฎรธ์านี – นครศรธีรรมราช 

3 วนั 1 คืน 

เริ่มตน้เพียง 3,999.- 
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เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 กรงุเทพฯ-สรุาษฤรธ์าน ี    

วันที่ 2 

 

สรุาษฎรธ์าน ี– ล่องเรือเชี่ยวหลาน – กุย้หลินเมืองไทย – สะพานแขวนเขาพงั – 

หมูบ่า้นคีรีวง - จดุชมวิวหนานหินท่าหา 

   

วันที่ 3 วัดพระมหาธาตวุรมหาวิหาร – ตาไขว่ัดเจดีย ์– วัดยางใหญ ่– กรงุเทพฯ    

 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

สรุาษฎรธ์านี 

กรงุเทพฯ – สรุาษฎรธ์านี 

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพรา้ว) โดยมีเจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการ

ตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ  
19.30 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยรถบัสปรับอากาศ ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

 

Day 

2 
 

 

เขื่อนเช่ียวหลาน 

–  

หมู่บา้นคีรวีง 
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สรุาษฎรธ์านี – ล่องเรือเชี่ยวหลาน – ก ุย้หลินเมืองไทย – สะพานแขวนเขาพงั – หม ู่บา้นคีรีวง - จดุ

ชมวิวหนานหินท่าหา 

 เดินทางถึงจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี แวะใหท้่านไดล้า้งหนา้ ลา้งตา รีเฟรทร่างกาย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  
 น าท่านเดินทางไปยังเขื่อนรชัชประภาหรือเช่ียวหลาน น าทา่นลงเรือท่าเรือท่องเที่ยวเชี่ยวหลาน น าท่าน

ลอ่งเรือชมวิวทิวทศันธ์รรมชาติอนังดงามที่รายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาหินปูนมากมาย โดยจะจอดเรือ

สถานที่ส าคัญและพลาดไมไ่ด ้หากไมถ่่ายตรงนี ้ถือว่ามาไมถึ่งกุย้หลินเมืองไมยเลยมีเดียว ถ่ายรปูมมุยอดฮิต 

ก ุย้หลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ลกัษณะเป็นภเูขาหินปูนทรงแหลม 3 ลกู ตัง้เรียงกนั สงา่บนผืนน า้เขยีว

มรกต พรอ้มแวะถ่ายรปูกับป้ายอทุยานแห่งชาติเขาสก ใหอ้าหารปลาตะเพียนแดง ณ วังปลา แพนางไพร  

***การลอ่งเรือนัน้ข้ึนอย ูก่บัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรบัโปรแกรม

แกรมตามความเหมาะสม*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังสะพานแขวนเขาพงั ภเูขารปูหวัใจ  ชมความสวยงามของเขาเทพพิทกัษ ์

สะพานแขวนเขาเทพพิทกัษ ์เป็นอีกหนึง่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจงัหวัดสรุาษฎรธ์าน ีตัง้อยู่หลงัวัด

เขาพงั อยู่ใกล ้ๆ กนักบัทางเขา้เขือ่นรัชชประภา (เขือ่นเชี่ยวหลาน) ตวัสะพานใชล้วดสลิงขนาดใหญ่ขงึยึดกับ

เสาคอนกรีต พื้นปูดว้ยแผน่ไมก้ระดานบนโครงเหล็ก ซ่ึงตวัสะพานสามารถรับน า้หนกัไดไ้มเ่กิน 20 -30 คน 

สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อใชใ้นการสญัจรขา้มคลองพระแสง ชว่ยในการอ านวยความสะดวกแก่ชาวบา้น

ทัง้สองฝัง่คลองในการขนพืชผลทางการเกษตร มีระยะทางยาว 120 เมตร ทอดตวัขา้มล าธารกบัป่าไมท้ี่

เขยีวขจี บรรยากาศทิวทศันค์วามเป็นธรรมชาติโดยรอบมีความงดงาม และมีความสวยแปลกตาของเขาเทพ

พิทกัษ ์ภเูขาสงูตระหงา่นที่ตัง้อยู่ดา้นหลงัสะพาน มีรปูร่างคลา้ยกนักบัรปูหัวใจ หากถ่ายรปูตรงบริเวณกลาง

สะพาน จะไดร้ปูหัวใจแบบมมุสวยสดุ ๆ 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.guilinlake.com/article/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5/
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 

 ออกเดินทางไปหมู่บา้นคีรวีง หมูบ่า้นเล็กๆท่ามกลางหบุเขาที่มีอากาศดทีี่สดุแหง่หนึง่ในประเทศไทย ตัง้อยู่ที่

ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชมุชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดมิ

ชมุชนนีม้ีชื่อว่า "บา้นขนุน า้" เพราะตัง้อยู่ใกลต้น้น า้จากยอดเขาหลวง ตอ่มาเปลี่ยนเป็นชื่อ "บา้นคีรีวง" 

หมายถึง หมูบ่า้นซ่ึงอยู่ภายในวงลอ้มของภเูขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางถึงหมู่บา้นคีรีวง น าท่านชมบรรยากาศอันสวยงามท่ามกลางหบุเขา ความสงบ และสมัผสัชีวิตแบบ

ชนบท ฟังเสียงน า้ไหล ผ่านแก่งหินต่าง ๆ ไหลรวมเป็นแม่น า้สายเล็ก ๆ ผ่านกลางหมู่บา้น จนกลายเป็น

ชมุชนตน้แบบในการจัดการธรุกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จนไดร้ับรางวัลยอดเยี่ยมอตุสาหกรรมท่องเที่ยว 

(Thailand Tourism Awards) ประจ าปี 2541 ประเภทเมืองและชมุชน จากนัน้น าท่านชมสะพานคีรีวง ซ่ึงเป็น

จดุแลนดม์ารก์ส าคัญที่จะตอ้งมาถ่ายรปูคู่เป็นที่ระลึก จากนัน้น าท่านชมจดุชมวิวหนานหินท่าหา ซ่ึงเป็นอีก

หนึง่จดุชมวิวอันสวยงาม และยังเป็นจดุที่เหล่านกัท่องเที่ยวมานัง่พกัและเล่นน า้ ท ากิจกรรมกนัมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ 

ที่พกั น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรม Twin Lotus Hotel หรือ เทียบเท่า 

 

Day 

3 
 

 
 

   นครศรธีรรมราช 

–  

ตาไข่ วดัเจดีย ์

วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร – ตาไข่วดัเจดีย ์– วดัยางใหญ่ – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนคร น าท่านเดินทางไปยัง วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร กราบ  

“พระธาตยุอดทอง” ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่บา้น คู่เมือง วัดพระมหาธาตวุรมหาวิหารแห่งนี้ เป็นวัดเกา่แก่ที่สรา้งมา

นานนบัพนัปี ประชาชนผูเ้ลือ่มใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาตัง้แตค่รั้งโบราณจนถึงปัจจบุัน จะน าของมีค่า

เชน่ ทองค า เพชรนลิจินดาและเครื่องประดบัอื่น ๆ จ านวนมากไมส่ามารถประเมินค่าไดม้าบชูาพระธาต ุ

โดยเฉพาะปลียอดจะหุม้ดว้ยทองค าน า้หนกัประมาณ 216 กิโลกรัมเหลืองอร่ามโดดเดน่เห็นแตไ่กลชาวใต้

โดยทัว่ไปจึงมกัเรียกพระบรมธาตเุจดีย ์แห่งนีว้่า " พระธาตยุอดทอง" ตอ่กนัดว้ยเดินชมถนนสายเครื่องถม

สามกษตัริย ์ชมหัวนะโม ซ่ึงเป็นความเชื่อของนครศรี ในการป้องกนัโรคระบาดรา้ยแรงในอดีต  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วดัเจดีย ์หรือ ตาไข่วดัเจดีย ์เป็นรปูไมแ้กะสลักเป็นรปูเด็กอายปุระมาณ 9 – 10 ขวบ 

สวมชดุลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ตัง้อยู่ในศาลาในวัดเจดียเ์ชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิที่สถิตย์อยู่ 

ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบา้นตั้งแต่ในละแวกใกลว้ัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใตจ้าก

ศรัทธาที่เชื่อกนัว่า “ขอได ้ไหวร้ับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บริเวณปากทางเขา้วัดจะมีรปูป้ันไก่

ชนจ านวนมากวางอยู่บริเวณใกลก้ับปากทางเขา้วัดและใกล้ๆ กันมีร่องรอยการจดุประทัด เศษชิ้นส่วนของ

ประทดักองอยู่เป็นเนนิสงูและมีผูค้นเขา้ออกมาไหวพ้ระและตอ่ดว้ยไหวแ้กบ้นกบัรปูแกะสลกัไอไ้ข่ 

 **การขอพร ไอไ้ข่ วดัเจดีย ์

ธปู 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวร้บั 

แต่เมื่อส าเร็จใหแ้กบ้นดว้ยของท่ีน ามาบนและจดุธปูเพียง 1 ดอกเท่านัน้ 

ของท่ีชอบ ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชดุทหาร ต ารวจ, ไกป่นูป้ัน, หนงัสต๊ิก, ประทดั 
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 น าท่านเดินทางสู่ วดัยางใหญ่ (ตาพรานบญุ) น าท่านชมโบสถม์ีสีชมพสูวยสดงดงาม และขอพร “พราน

บุญ”  ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่นับถือของชาวภาคใต ้โดยเชื่อว่าหากบูชาแลว้มีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแลว้

สมหวังใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจยัมาถวายวัด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 เคล็ดลบัการขอพรพรานบญุ ธปู 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลยูาสบู 1 ชดุ สิ่งที่ตอ้งเตรียมหากมีการ

บนบานศาลกล่าวดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผืน 

 คาถาบชูาพรานบญุ จดุธปู 9 ดอก ตัง้จิตอธิษฐานกล่าว นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสัมพทุธสั

สะ 3 จบ นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชยัยะ ชยัยะ สิริโภคา นะมาสะโย  

 น าท่านเลือกซ้ือ รา้นของฝาก ศนูยร์วมของฝาก มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย เคก้เมืองตรัง ขนมเป๊ียะโบราณ 

ไขเ่ค็มไชยา และสินคา้อื่นๆอีกมากมาย  จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

23.45 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

5-7, 12-14, 19-21 มี.ค. 2564 3,999 บาท 

10 – 12 , 12 – 14 , 13 – 15 เม.ย. 2564 4,999 บาท 

พกัเด่ียวเพิ่ม 1,000 บาท 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) 

และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 
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อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถบัสจากกรงุเทพฯ –สรุาษฎรธ์าน ี- นครศรีธรรมราช- กรงุเทพฯ ท่องเที่ยวตามรายการ  

2. ที่พกัที่ระบไุวต้ามรายการ ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

5. ค่าอาหารตามที่โปรแกรมระบ ุ

6. มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไข

กรมธรรม)์ 

8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิด

จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ตอ่ท่าน 

 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร

ของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษทัฯจะคืนเงนิค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
2. กรณีที่ท่านแจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคืนเงนิค่าใชจ่้ายทัง้หมดทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ

ตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้กรณุา

ส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปล่า แจกใหว้ันละ 1 ขวด    


