
 

 
 

2TH119: ทวัร์นครศรีธรรมราช บ้านคีรีวง ขนอม ชมโลมาสีชมพ ู 
3 วัน 1 คนื (Van) 

 
 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

18.00 น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้าสู ่จ.
นครศรีธรรมราช 

18.30 น. ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิน้ 
 
 

 

05.00น.  เดนิทางถึง จ.นครศรีธรรมราชแวะให้คณะทวัร์ท าภารกิจสว่นตวั  
  บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 

น าทา่นเดนิทางไปยงั ไร่เกษมสุขซึง่เป็นไร่ในรูปแบบของ Organic Farm ท่ีรายล้อมด้วยต้นไม้ และไร่นา
เขียวขจี เป็นแหลง่เรียนรู้ทางการเกษตร ท่ีน้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหมข่องในหลวง
รัชกาล ท่ี 9 มาใช้ในการด ารงชีวิต โดยจดัสรรพืน้ท่ีให้เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน มีร้านกาแฟ 
ร้านอาหารให้นัง่ทานในซุ้มไม้ไผแ่บบชิลๆ เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศสีเขียวของท้องทุง่ จิบเคร่ืองดื่ม ทาน
อาหาร เดนิเล่นบนสะพานไม้สดุเก๋ สดูกลิ่นอายธรรมชาติ 

  น าทา่นเท่ียวชมวิถีชีวิตของ ชุมชนคีรีวงเพลินตาและเพลินอารมณ์กบัทศันียภาพแห่งธรรมชาติ 
ชุมชนคีรีวงตัง้อยู่ท่ามกลางเทือกเขาป่าไม้ป่ันจกัรยานชมวิวสูดอากาศบริสทุธ์ิซ่ึงสามารถหาเช่าจกัรยานไดต้ามร้านเช่า
จกัรยานในจดุต่างๆรอบหมู่บา้นการลองชิมอาหารพืน้เมืองถา้หากมาในฤดูผลไม้จะไดอ้ร่อยกบัผลไม้นานาพนัธ์ุผลผลิต
ของคีรีวงตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนัชาวคีรีวงมีอาชีพหลกัคือการเพาะปลูกผลไม้เช่นทเุรียนมงัคดุเงาะลองกองชมและเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์OTOP ผลิตภณัฑ์คีรีวงทีไ่ดร้บัเลือกเป็นผลิตภณัฑ์OTOP 5 ดาวไดแ้ก่ผา้มดัยอ้มสีธรรมชาติชาวบา้นในชมุชน
หมู่บา้นคีรีวงมีการรวมตวักนัตัง้เป็นกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มไดแ้ก่กลุ่มมดัยอ้มสีธรรมชาติกลุ่มสมนุไพรกลุ่มจกัสานและ
ผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าวกลุ่มแปรรูปน ้าผลไม้กลุ่มไวน์และกลุ่มทเุรียนกวนซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีผลิตภณัฑ์ทีไ่ดร้บัความนิยม
จากผูบ้ริโภคผา้มดัยอ้มเป็นผลิตภณัฑ์เด่นคีรีวงในฐานะหมู่บา้นท่องเทีย่วOTOP จึงมีจุดท่องเทีย่วเชิงสาธิตซ่ึงเกีย่วเนือ่ง
กบัผา้และความเป็นธรรมชาติ 

วันแรก กรุงเทพฯ - จ.นครศรีธรรมราช 
 

วันที่สอง นครศรีธรรมราช - ไร่เกษมสุข - บ้านคีรีวง - วัดพระธาตุ - ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา 



 

 
 

  น าทา่นเดนิทางไปยงั ณบ้านเล็กกลางหุบเขาLittle House in the Valleyเช็คอินร้านการแฟดงั  
  และอินเทรนด์ท่ีสดุในชมุชนคีรีวง 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร 

น าทา่นเดนิทางไปยงั วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารท่ีชาวนครเรียกวา่วดัพระธาตโุบราณสถานสถานท่ี
ศกัดิส์ิทธ์ิสญัลกัษณ์ของจงัหวดัและเป็นมิ่งขวญัชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพทุธศานิกชนพระบรม
ธาตเุจดีย์เป็นท่ีบรรจพุระบรมสารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้าปัจจบุนักรมศลิปากรได้ประกาศจดทะเบียนวดั
พระมหาธาตเุป็นโบราณสถานและนบัเป็นปชูนียสถานท่ีส าคญัท่ีสดุแหง่หนึง่ของภาคใต้ 
น าทา่นเดนิทางไปยงั จุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้าเป็นจดุชมวิวท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนัถือวา่
เป็นอีกหนึง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจสวยงามของอ าเภอขนอมจงัหวดันครศรีธรรมราชภายในพืน้ท่ีได้จดั
ระเบียงชมวิวท่ีสามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าครามท่ีรายล้อมด้วยต้นไม้และทิวเขาแบบกว้างไกล 
น าทา่นเดนิทางเข้าCheck in เข้าท่ีพกัเก็บสมัภาระอิสระพกัผอ่นท่ีพกัระดบัมาตรฐานห้องละ 2-3 ทา่น 
(แอร์ + ทีวี + น า้อุน่) 

18.30 น.  บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหารหลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 

06.30 น.  บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
  น าทา่นเดนิทางไปยงั สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ท่ีสร้างย่ืนลงทะเลเพ่ือเป็นทา่เรือขึน้ลงของ 
  ชาวประมง และส าหรับลงเรือไปชมปลาโลมาสามารถชมวิวทิวทศัน์รอบอา่วได้อย่างสวยงามกลายเป็น 
  อีกหนึง่จดุทอ่งเท่ียวนา่สนใจท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพกบัสะพานนีอ้ยูบ่อ่ยๆนอกจากนีบ้ริเวณ 
  อา่วเตล็ดยงัมีให้บริการลอ่งเรือชมปลาโลมาสีชมพแูละเขาหินพบัผ้าอีกด้วย 

น าทา่นไป ล่องเรือชมโลมาสีชมพู ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพไูด้ง่ายท่ีสดุและอยู่ในระยะใกล้
ฝ่ังมากไมต้่องนัง่เรือไปหาให้ไกลถึงกลางทะเลคนเรือบอกวา่ท่ีบริเวณนีมี้เยอะเพราะเป็นจดุท่ีมีปลาตวัเล็ก
อาศยัอยูป่ลาโลมาเลยว่ายมาหาปลากินตลอดโดยสามารถขึน้เรือได้ท่ีแหลมประทบัเป็นจดุขึน้เรือเพ่ือไปชม
ปลาโลมาสีชมพมูาถึงแล้วก็ตดิตอ่เรือหางยาวกบัชาวบ้านได้เลยไมต้่องกลวัวา่จะไมมี่เพราะเรือให้บริการ
จอดอยูห่ลายล าโปรแกรมทอ่งเท่ียวคือลอ่งเรือชมโลมาสีชมพเูขาหินพบัผ้าและไปนมสัการหลวงปู่ ทวดท่ี

วันที่สาม ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - พระธาตุไชยา - กรุงเทพฯ 



 

 
 

เกาะนุ้ยนอกใช้เวลาทอ่งเท่ียวประมาณ 1-2 ชัว่โมงชว่งเวลาท่ีลอ่งเรือควรมาแตเ่ช้าประมาณ 8 โมงเพราะ
เป็นชว่งเวลาท่ีปลาโลมาจะออกหาอาหารท่ีส าคญัไมร้่อนมาก 

  ***เดือนกมุภาพนัธ์-กนัยายน เป็นชว่งท่ีเหมาะแก่การชมปลาโลมาท่ีสดุ 
  น าทา่นชม เขาหินพับผ้าเป็นปรากฎการณ์ท่ีเห็นได้บนเขาหินและเกาะบางเกาะในทะเลขนอมบริเวณ 
  เกาะถ า้ หรือ เกาะทา่ไร่ลกัษณะท่ีเห็นจะเหมือนเป็นแผน่หินท่ีทบัซ้อนเรียงกนัเป็นชัน้ๆสงูขึน้ไปด้านบนมี
   ต้นไม้ขึน้ปกคลมุหลากหลายชนิดเกิดจากกระบวนการหินตะกอนท่ีมีการตกตะกอนของหินท่ีมี 
   สว่นประกอบและความแข็งตา่งกนัเป็นชัน้ๆในท้องทะเลตอ่มามีการเอียงและยกตวัของเปลือกโลก 
  ชัน้หินดงักลา่วก็เกิดเป็นหน้าผาเม่ือถกูกระแสน า้และลมกดักร่อนเอาชัน้ท่ีอ่อนกวา่ออกเหลือชัน้ท่ี 
  แข็งแกร่งกวา่ก็จะดเูหมือนแผน่หินท่ีซ้อนกนัเป็นชัน้เเหมือนขนมชัน้หรือผ้าท่ีพบัไว้จงึเป็นท่ีมาของช่ือ 
  ”หนิพับผ้า” นัง่เรือผา่นหินชัน้เหลา่นีม้องแล้วรู้สึกวา่เป็นอะไรท่ีสวยงามแปลกตา 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร 
15.00 น. น าทา่นนมสัการ พระธาตุไชยาแวะซือ้ของฝากท่ีร้าน คุณต้นและรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
24.00 น. เดนิทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
สิน้สดุการให้บริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุต ่ากว่า 3-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พักเดี่ยว 

04-06 มกราคม 2562 5,900 5,500 1,500 
11-13 มกราคม 2562 5,900 5,500 1,500 
18-20 มกราคม 2562 5,900 5,500 1,500 
25-27 มกราคม 2562 5,900 5,500 1,500 
01-03 กมุภาพนัธ์ 2562 5,900 5,500 1,000 



 

 
 

08-09 กมุภาพนัธ์ 2562 5,900 5,500 1,000 
15-17 กมุภาพนัธ์ 2562 5,900 5,500 1,000 
22-24 กมุภาพนัธ์ 2562 5,900 5,500 1,000 

01-03 มีนาคม 2562 5,900 5,500 1,000 
08-10 มีนาคม 2562 5,900 5,500 1,000 
15-17 มีนาคม 2562 5,900 5,500 1,000 
22-24 มีนาคม 2562 5,900 5,500 1,000 
29-31 มีนาคม 2562 5,900 5,500 1,000 
05-07 เมษายน 2562 

(6 วนัจกัรี) 
6,200 5,900 1,500 

12-14 เมษายน 2562 
(13-14 วนัสงกรานต์) 

6,200 5,900 1,500 

13-15 เมษายน 2562 
(13-15 วนัสงกรานต์) 

6,200 5,900 1,500 

19-21 เมษายน 2562 5,900 5,500 1,000 
26-28 เมษายน 2562 5,900 5,500 1,000 
03-05 พฤษภาคม 2562 5,900 5,500 1,000 
10-12 พฤษภาคม 2562 5,900 5,500 1,000 
17-19 พฤษภาคม 2562 5,900 5,500 1,000 
24-26 พฤษภาคม 2562 5,900 5,500 1,000 

 
รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพัก 
ราคาขึน้อยู่ กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั 2 ทา่น ราคาท่านละ 5,900 (ราคาเร่ิมต้น) 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ ่ากวา่ 3-11 ปี 5,500 



 

 
 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 5,500 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาท่านละ 4,900 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,000 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 
สว่นท่ีเหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 
 

อัตรานีร้วม 

• คา่รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

• คา่ท่ีพกั 1คืน พกัห้องละ 2-3 ทา่น 

• คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 5 มือ้ 

• คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ 

• คา่ยานพาหนะท้องถ่ิน 

• คา่สต๊าฟน าเท่ียวและคอยดแูลตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ทิปไกด์ คนขบัรถ พนกังานยกกระเป๋า 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 
สิ่งท่ีควรน าไป 



 

 
 

▪ ของใช้สว่นตวั 
▪ หมวก เสือ้กนัหนาว 
▪ ครีมกนัแดด หมวก แวน่ตากนัแดด 
▪ ของใช้สว่นตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีน่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 
 
เงื่อนไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไมส่ามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเชน่การถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือลา่ช้าของเท่ียวบนิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัร์มาเตม็จ านวนแล้ว) 



 

 
 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดนิทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ี 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู้  10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู้  13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 10 ทา่น 


