
 
 
 

 

                                                                                           
       
                                                                                       

 
 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพ-อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธาน ี
18.30 น. คณะพร้อมกันที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่นิยมเรียกกันว่า สถานีรถไฟหัวล าโพง เป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทย และ

เป็นสถานีที่เก่าแก่ที่สุด สร้างในสมัย รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2453 สร้างเสร็จและเริ่มใช้งาน วันที ่25 มิถุนายน พ.ศ. 2459 ใน
ปัจจุบันสถานีรถไฟหัวล าโพง มีทางเช่ือมต่อที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ดูกลมกลืนกับรถไฟฟ้ามหานครหรือรถไฟฟ้าใต้
ดินบริเวณถนนพระรามที่ 4 

19.30 ออกเดินทางสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานิ โดยรถไฟด่วน ช้ัน 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ขบวน 85 บริการอาหารกล่อง(1) 
 
 
 
  
 
 

วันที่ 2 พระธาตุไชยา-สวนโมกฯ-เขื่อนรัชชประภา 
05.00 น. รับอรุณอันสดใส เตรียมพร้อมส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวท่านสามารถท าธุระส่วนตัวภายในขบวนรถ 
06.28 น. เดินทางถึงสถานีไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ บริการอาหารเช้า (2) แบบกันเอง ท่ามกลาง

บรรยากาศท้องถิ่นของชาวเมืองไชยา 
เช้า ได้เวลาอันสมควรน าท่านเข้าสู ่ "สวนโมกขพลาราม" สถานที่ท่ีหยุดพัฒนาทางวัตถุ แต่หันไปพัฒนาทางจิตใจและการปฏิบัติ

ธรรม เพื่อให้เป็นไปตามปณิธาน3ข้อ ของท่านอาจารย์พุทธทาส ทีไ่ด้ด าเนินการมาอย่างยาวนานต้ังแต่สมัยที่มีชีวิตอยู่ นั่นก็คือ 
1.ให้ทุกคนพยายามเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน 2.ท าความเข้าใจหลักส าคัญระหว่างศาสนา 3.เปลื้องตนออกจากวัตถุนิยม  
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารเพื่อนมัสการ “พระธาตุไชยา” สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานส าคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในโบราณสถาน
อันศักดิ์สิทธิ์ท่ีเคารพบูชาของภาคใต้  

 

“slow life by train”ปลดปล่อยชีวิต ใกล้ชดิธรรมชาต ิ
ท าตวัสบายที่เขือ่นเชียวหลาน-สูดอากาศบริสทุธิท์ี่คีรีวง



 
 
 

 

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ “เขื่อนรัชชประภา” หรือที่มีช่ือเรียกด้ังเดิมว่า “เขื่อนเช่ียวหลาน” น าท่านชมสันเขื่อน และ
บรรยากาศโดยรอบของอ่างเก็บน้ าเหนือเขื่อนหินผสมแกนดินเหนียวที่มีทัศนียภาพ โดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ าสวย
สดงดงาม และสงบร่มรื่น เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละกว่า 70,000 คน ให้
เดินทางมาเยี่ยมชม นอกจากนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึงปีละ 315 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการ
ส่งเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้ม่ันคงและยืนนานตลอดไป 

 

 
จากนั้นน าท่านลงเรือหางยาวเพื่อชมทัศนียภาพภายในเขื่อน ท่านจะได้สัมผัสภูเขาหินปูนน้อยใหญ่จ านวนมากมาย จนได้รับ
สมญานามว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย” ที่มีความงดงามไม่แพ้กุ้ยหลินที่ประเทศจีน  

 น าท่าเข้าสู่ที่พัก  ณ.แพเหนือเขื่อนเช่ียวหลาน แพภูผาวารี(ห้องแอร์)  เชิญท่านพักผ่อนกับธรรมชาติอันเงียบสงบ กลางล าน้ าที่
ใสสะอาดที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาที่สวยงาม พร้อมพายเรือคายัคลดัเลาะริมขุนเขา หรือเล่นน้ าอยา่งสนุกสนานที่หน้าแพ  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ณ แพที่พัก 
บ่าย น าท่านลงแพไม้ไผ่ข้ามฟากสู่ “ถ ้าปะการัง(ถ ้าเป็น)” ซึ่งภายในพบหินงอก หินย้อยลักษณะคล้ายปะการังเขากวาง ที่เกิดขึ้นใน

ทะเลซึ่งหินงอก หินย้อยดังกล่าวไม่ได้เป็นปะการังเหมือนในทะเลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต แต่เกิดจากการตกตะกอนของน้ าหินปูนที่
เข้มข้นผสมกับความพิเศษของอากาศท าให้เกิดหินย้อยรูปร่างประหลาดเหมือนปะการัง และได้พบฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียว
อายุประมาณ250ถึง400ล้านปีในหินปูนคาดว่าบริเวณนี้น่าจะเคยเปน็ทะเลดึกด าบรรพ์ของโลกมาก่อน  

 
18.00 น. บริการอาหารเย็น(4) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนอิริยาบถกับบรรยากาศแสนสบายกลางสายน้ าได้ตามอัธยาศัย 

วันที่ 3 เขื่อนรัชชประภา –เขาสามเกลอ-บ้านคีรีวง 
06.00 น. ต่ืนรับอรุณที่สดใส จิบกาแฟหอมกรุ่นมองสายหมอกที่ปลายยอดเขายามเช้าและบริการอาหารเช้า(5)  

 
 
 
 
 
 

09.00 น. อ าลาที่พัก  น าท่านนั่งเรือกลับสู่สนัเขื่อนแวะชมและเก็บภาพงามๆของ เขาสามเกลอ สัญลักษณ์ของเขื่อนเช่ียวหลาน  



 
 
 

 

 
 

12.00 น. 
 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ อ าเภอ ลานสกา 
บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร  

14.00 น. ถึงบ้านคีรีวง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่ เชิงเขาหลวง ขึ้นช่ือว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย  และ
ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติอาชีพหลักคือการท าสวนผลไม้แบบผสม ในฐานะหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP จึงมี
จุดท่องเที่ยวเชิงสาธิตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผ้าและความเป็นธรรมชาติ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับกิจกรรมดีดีของชุมชุนด้วยตัวของ
ท่านเอง (ร่วมท้ากิจกรรม ผ้ามัดย้อมหรือกิจกรรมที่เหมาะสม ณ.ช่วงเวลานั นๆ) 

 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเข้าสู่ที่พัก บ้านเคียงเขา รีสอร์ท ณ หมู่บ้าน คีรีวง จากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลินและสามารถขี่จักรยาน

เที่ยวชมหมู่บ้าน เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติเพราะคีรีวงต้ังอยู่ท่ามกลางเทือกเขา  ป่าไม้ ชมสะพาน
แขวนลวดสลิง สะพานแขวนหนานหินทา่หา ซึ่งเป็นจุดที่นิยมเก็บภาพถ่ายอีกด้วย และยังมี วัดคีรีวง ,ร้านกาแฟนายทั่ง และ 

ถ่ายภาพที่ระลึก ณ สะพานท่าดี ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของหมู่บ้านคีรีวง 
18.00 น. บริการอาหารค้่า(7) ณ ร้านอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 4 บ้านคีรีวง-พระธาตุนครศรีธรรมราช-กรุงเทพ(ดอนเมอืง) 
06.00 น. เชิญท่านสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าและ บริการอาหารเช้า(8)   จากนั้นน าท่าน ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์คีรีวง

ที่ได้รับ เลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ได้แก่ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ  ชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านคีรีวง ได้รวมตัวกันต้ังเป็น
กลุ่มอาชีพ หลายกลุ่ม ผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์เด่น 
 
 
 
  
 

11.00 น. อ าลาบ้านคีรีวง เดินทางสู ่ตัวเมือง จ.นครศรีธรรมราช 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านขนมจีนท้องถิ่น 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรม
ธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบลังกา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองค าแท้ จากความเช่ือ เลา่สืบตอบกันมาว่าองค์



 
 
 

 

พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีย์ ซึ่งสิ่งของมีค่า เหล่านี้พุทธศสานิกชนน ามาถวายแด่
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้พบกับนิพพาน   
 
 
 
 
 
 
จากนั้น เชิญตามรอย...เขาเล่าว่า พระแอด ที่ให้พรเพื่อหายจากเจ็บปวดไขข้อต่างๆ  ตามรอยปริศนาธรรมที่เจดีย์พระปัญญา 
เรื่องเล่าพระเจ้าชู้ ที่ถูกล่ามโซ่ และ  ต้นศรีมหาโพธิ์ ที่แบ่งหน่อมาจากลังกา     ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน
นครศรีธรรมราช 
                             
 
 
 
 
 

16.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3187 
17.40 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการ        ราคาโปรโมช่ัน  (บาท) 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ   12,500 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ (รายการนี ไม่สามารถพักเดี่ยวได้) - 

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

 

--------------------------------------------------------------------- 
อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับช้ันที่นั่ง จากช้ันประหยัดเป็นช้ันธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม
ไมล์จะต้องด าเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้  

 ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน   
 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 



 
 
 

 

 ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน  
               ที่มีการเรียกเก็บ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกัน
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่า  
              โทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช้าระเงนิ :  

1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมส าเนาบัตรประชาชนส าหรับผู้เดินทาง 
2. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 

สิ่งท่ีควรน าไปด้วย 

     ยาประจ าตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดว่ายน  า,ชุดเล่นน  า กางเกงขาสั น รองเท้าที่สวมใส่สบาย 

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ าที่นั่งกับสายการบิน
และค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือ ค่าทัวร์ทั งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย
กรณีใดๆ 

9. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ : 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 8 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 



 
 
 

 

4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดย
ทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การ
ก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

7. ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทาง 
หรือคืนเงินได้ 

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 
 
 


