2TH119: ทัวร์ นครศรีธรรมราช บ้ านคีรีวง ขนอม ชมโลมาสีชมพู
3 วัน 1 คืน (Van)
แผนการเดินทาง
วันแรก
18.00 น.
18.30 น.
วันที่สอง
05.00น.

กรุงเทพฯ - จ.นครศรีธรรมราช
จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้ าว ซอย 7 ออกเดินทางด้ วย รถตู้ปรั บอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่ หน้ าสู่ จ.
นครศรีธรรมราช
ล้ อหมุน!! หากมาช้ าเกินกว่ านี ้ ท่ านจะตกทริป และไม่ สามารถเรียกร้ องค่ าเสียหายใดๆ ได้ ทงั ้ สิน้
นครศรีธรรมราช - ไร่ เกษมสุข - บ้ านคีรีวง - วัดพระธาตุ - ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา
เดินทางถึง จ.นครศรีธรรมราชแวะให้ คณะทัวร์ ทาภารกิจส่วนตัว
บริการอาหารเช้ า (1) ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางไปยัง ไร่ เกษมสุขซึง่ เป็ นไร่ในรูปแบบของ Organic Farm ที่รายล้ อมด้ วยต้ นไม้ และไร่นา
เขียวขจี เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทางการเกษตร ที่น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ของในหลวง
รัชกาล ที่ 9 มาใช้ ในการดารงชีวิต โดยจัดสรรพื ้นที่ให้ เป็ นการเกษตรแบบผสมผสาน มีร้านกาแฟ
ร้ านอาหารให้ นงั่ ทานในซุ้มไม้ ไผ่แบบชิลๆ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสีเขียวของท้ องทุง่ จิบเครื่ องดื่ม ทาน
อาหาร เดินเล่นบนสะพานไม้ สดุ เก๋ สูดกลิ่นอายธรรมชาติ
นาท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของ ชุมชนคีรีวงเพลินตาและเพลินอารมณ์กบั ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ
ชุมชนคีรีวงตัง้ อยู่ท่ามกลางเทือกเขาป่ าไม้ปั่นจักรยานชมวิ วสูดอากาศบริ สทุ ธิ์ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่า
จักรยานในจุดต่างๆรอบหมู่บา้ นการลองชิ มอาหารพืน้ เมื องถ้าหากมาในฤดูผลไม้จะได้อร่ อยกับผลไม้นานาพันธุ์ผลผลิ ต
ของคีรีวงตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั ชาวคีรีวงมี อาชี พหลักคื อการเพาะปลูกผลไม้เช่นทุเรี ยนมังคุดเงาะลองกองชมและเลือกซื ้อ
ผลิ ตภัณฑ์OTOP ผลิ ตภัณฑ์คีรีวงทีไ่ ด้รบั เลือกเป็ นผลิ ตภัณฑ์ OTOP 5 ดาวได้แก่ผา้ มัดย้อมสีธรรมชาติ ชาวบ้านในชุมชน
หมู่บา้ นคีรีวงมีการรวมตัวกันตัง้ เป็ นกลุ่มอาชี พหลายกลุ่มได้แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพรกลุ่มจักสานและ
ผลิ ตภัณฑ์กะลามะพร้าวกลุ่มแปรรู ปน้าผลไม้กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรี ยนกวนซึ่งแต่ละกลุ่มจะมี ผลิ ตภัณฑ์ทีไ่ ด้รบั ความนิ ยม
จากผูบ้ ริ โภคผ้ามัดย้อมเป็ นผลิ ตภัณฑ์เด่นคีรีวงในฐานะหมู่บา้ นท่องเทีย่ วOTOP จึงมีจุดท่องเทีย่ วเชิ งสาธิ ตซึ่งเกีย่ วเนือ่ ง
กับผ้าและความเป็ นธรรมชาติ

เที่ยง

18.30 น.
วันที่สาม
06.30 น.

นาท่านเดินทางไปยัง ณบ้ านเล็กกลางหุบเขาLittle House in the Valleyเช็คอินร้ านการแฟดัง
และอินเทรนด์ที่สดุ ในชุมชนคีรีวง
บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่ชาวนครเรี ยกว่าวัดพระธาตุโบราณสถานสถานที่
ศักดิส์ ิทธิ์สญ
ั ลักษณ์ของจังหวัดและเป็ นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรี ธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนพระบรม
ธาตุเจดีย์เป็ นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้ าปัจจุบนั กรมศิลปากรได้ ประกาศจดทะเบียนวัด
พระมหาธาตุเป็ นโบราณสถานและนับเป็ นปูชนียสถานที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ของภาคใต้
นาท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้ าเป็ นจุดชมวิวที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่เดียวกันถือว่า
เป็ นอีกหนึง่ สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่นา่ สนใจสวยงามของอาเภอขนอมจังหวัดนครศรี ธรรมราชภายในพื ้นที่ได้ จดั
ระเบียงชมวิวที่สามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าครามที่รายล้ อมด้ วยต้ นไม้ และทิวเขาแบบกว้ างไกล
นาท่านเดินทางเข้ าCheck in เข้ าที่พกั เก็บสัมภาระอิสระพักผ่อนที่พกั ระดับมาตรฐานห้ องละ 2-3 ท่าน
(แอร์ + ทีวี + น ้าอุน่ )
บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้ านอาหารหลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ขนอม - สะพานไม้ อ่าวเตล็ด - ล่ องเรื อชมโลมาสีชมพู - พระธาตุไชยา - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า (4) ณ ห้ องอาหารของที่พัก
นาท่านเดินทางไปยัง สะพานไม้ อ่าวเตล็ด เป็ นสะพานไม้ ที่สร้ างยื่นลงทะเลเพื่อเป็ นท่าเรื อขึ ้นลงของ
ชาวประมง และสาหรับลงเรื อไปชมปลาโลมาสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้ อย่างสวยงามกลายเป็ น
อีกหนึง่ จุดท่องเที่ยวน่าสนใจที่มีนกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกับสะพานนี ้อยูบ่ อ่ ยๆนอกจากนี ้บริเวณ
อ่าวเตล็ดยังมีให้ บริการล่องเรื อชมปลาโลมาสีชมพูและเขาหินพับผ้ าอีกด้ วย
นาท่านไป ล่ องเรื อชมโลมาสีชมพู ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพูได้ ง่ายที่สดุ และอยู่ในระยะใกล้
ฝั่งมากไม่ต้องนัง่ เรื อไปหาให้ ไกลถึงกลางทะเลคนเรื อบอกว่าที่บริเวณนี ้มีเยอะเพราะเป็ นจุดที่มีปลาตัวเล็ก
อาศัยอยูป่ ลาโลมาเลยว่ายมาหาปลากินตลอดโดยสามารถขึ ้นเรื อได้ ที่แหลมประทับเป็ นจุดขึ ้นเรื อเพื่อไปชม
ปลาโลมาสีชมพูมาถึงแล้ วก็ตดิ ต่อเรื อหางยาวกับชาวบ้ านได้ เลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเพราะเรื อให้ บริ การ
จอดอยูห่ ลายลาโปรแกรมท่องเที่ยวคือล่องเรื อชมโลมาสีชมพูเขาหินพับผ้ าและไปนมัสการหลวงปู่ ทวดที่

เที่ยง
15.00 น.
24.00 น.

เกาะนุ้ยนอกใช้ เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1-2 ชัว่ โมงช่วงเวลาที่ลอ่ งเรื อควรมาแต่เช้ าประมาณ 8 โมงเพราะ
เป็ นช่วงเวลาที่ปลาโลมาจะออกหาอาหารที่สาคัญไม่ร้อนมาก
***เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน เป็ นช่วงที่เหมาะแก่การชมปลาโลมาที่สดุ
นาท่านชม เขาหินพับผ้ าเป็ นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ บนเขาหินและเกาะบางเกาะในทะเลขนอมบริเวณ
เกาะถ ้า หรื อ เกาะท่าไร่ลกั ษณะที่เห็นจะเหมือนเป็ นแผ่นหินที่ทบั ซ้ อนเรี ยงกันเป็ นชันๆสู
้ งขึ ้นไปด้ านบนมี
ต้ นไม้ ขึ ้นปกคลุมหลากหลายชนิดเกิดจากกระบวนการหินตะกอนที่มีการตกตะกอนของหินที่มี
ส่วนประกอบและความแข็งต่างกันเป็ นชันๆในท้
้
องทะเลต่อมามีการเอียงและยกตัวของเปลือกโลก
ชันหิ
้ นดังกล่าวก็เกิดเป็ นหน้ าผาเมื่อถูกกระแสน ้าและลมกัดกร่อนเอาชันที
้ ่อ่อนกว่าออกเหลือชันที
้ ่
แข็งแกร่งกว่าก็จะดูเหมือนแผ่นหินที่ซ้อนกันเป็ นชันเเหมื
้
อนขนมชันหรื
้ อผ้ าที่พบั ไว้ จงึ เป็ นที่มาของชื่อ
”หินพับผ้ า” นัง่ เรื อผ่านหินชันเหล่
้ านี ้มองแล้ วรู้สึกว่าเป็ นอะไรที่สวยงามแปลกตา
บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้ านอาหาร
นาท่านนมัสการ พระธาตุไชยาแวะซื ้อของฝากที่ร้าน คุณต้ นและรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

สิ ้นสุดการให้ บริ การ
***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

04-06 มกราคม 2562
11-13 มกราคม 2562
18-20 มกราคม 2562
25-27 มกราคม 2562
01-03 กุมภาพันธ์ 2562

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

เด็กอายุต่ากว่ า 3-11 ปี
ราคาท่ านละ
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

พักเดี่ยว
1,500
1,500
1,500
1,500
1,000

08-09 กุมภาพันธ์ 2562
15-17 กุมภาพันธ์ 2562
22-24 กุมภาพันธ์ 2562
01-03 มีนาคม 2562
08-10 มีนาคม 2562
15-17 มีนาคม 2562
22-24 มีนาคม 2562
29-31 มีนาคม 2562
05-07 เมษายน 2562
(6 วันจักรี )

12-14 เมษายน 2562
(13-14 วันสงกรานต์)

13-15 เมษายน 2562
(13-15 วันสงกรานต์)

19-21 เมษายน 2562
26-28 เมษายน 2562
03-05 พฤษภาคม 2562
10-12 พฤษภาคม 2562
17-19 พฤษภาคม 2562
24-26 พฤษภาคม 2562

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

6,200

5,900

1,500

6,200

5,900

1,500

6,200

5,900

1,500

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

รายละเอียดอัตราค่ าบริการ
ลักษณะการเข้ าพัก

ราคา

ราคาขึน้ อยู่กับช่ วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ากว่า 3-11 ปี

5,900 (ราคาเริ่มต้ น)
5,500

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

5,500

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

4,900

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ

1,000

เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 2,000 บาท
*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้ วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ ทกุ ประการ ***
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

อัตรานีร้ วม
•
•
•
•
•
•

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นงั่ พร้ อมน ้ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พกั 1คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื ้อ
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
ค่ายานพาหนะท้ องถิ่น
ค่าสต๊ าฟนาเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไข
และข้ อตกลงของบริ ษัทประกันชีวิต
อัตรานีไ้ ม่ รวม
×
×
×
×

ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋ า
ค่าธรรมเนียมเข้ าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)

สิ่งที่ควรนาไป

▪
▪
▪
▪
▪
▪

ของใช้ สว่ นตัว
หมวก เสื ้อกันหนาว
ครี มกันแดด หมวก แว่นตากันแดด
ของใช้ สว่ นตัว
ยาประจาตัว
กล้ องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองและสารองที่น่ ัง
1. วางเงินมัดจาภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรื อ 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 10 วันต้ องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรี ยกเงินมัดจาคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสาคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ ตามเวลาหรื อ
สถานที่ที่กาหนดไว้ ในโปรแกรมหรื อไม่ใช้ บริการส่วนใดส่วนหนึง่ พร้ อมคณะทัวร์ ทา่ นไม่ส ามารถเรี ยกร้ องค่าบริ การในส่วนนัน้
คืนได้
3. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ยใดๆที่อาจเกิดขึ ้นด้ วยเหตุสดุ วิสยั เช่นการถูกปฎิเสธการเข้ าเมืองการยกเลิก
หรื อล่าช้ าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบตั เิ หตุตา่ งๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ รวมถึง เหตุการณ์ทาง
การเมืองทังในและต่
้
างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่ าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่
้ 30 วันขึ ้นไปคืนเงินทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์ มาเต็มจานวนแล้ ว)

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมดในทุ
ั้
กกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนันจะไม่
้
สามารถเลื่อนการเดินทางได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ ในกรณีท่ ี
1. รถโค้ ช - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นงั่ - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นงั่ - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 10 ท่าน

