
 

 

 

2TH103:ทวัรคี์รีวง นครศรีธรรมราช ศรีปากประ พทัลงุ 3 วนั 1 คืน (VAN) 

 
 

แผนการเดินทาง 
 

 

 

 

18.00 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้า
สู่ จ.นครศรีธรรมราช 

18.30 น. ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้ส้ิน 
 
 

 

 

05.00น.  เดนิทางถงึ บ้านคีรวีง จ.นครศรธีรรมราชแวะใหค้ณะทวัรท์ าภารกจิส่วนตวั  
  บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเทีย่วชมวถิชีวีติของ ชมุชนคีรีวงเพลนิตาและเพลนิอารมณ์กบัทศันียภาพแห่งธรรมชาติ 
  ชุมชนคีรีวงตัง้อยู่ท่ามกลางเทอืกเขาป่าไมป้ ัน่จกัรยานชมววิสดูอากาศบรสิุทธิซ์ึง่สามารถหาเช่าจกัรยานได้ตามรา้น
เช่า  จกัรยานในจุดต่างๆรอบหมู่บ้านการลองชมิอาหารพื้นเมอืงถ้าหากมาในฤดผูลไมจ้ะไดอ้ร่อยกบัผลไมน้านาพนัธุผ์ลผลติ
  ของครีวีงตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนัชาวครีวีงมอีาชพีหลกัคอืการเพาะปลกูผลไมเ้ช่นทุเรยีนมงัคุดเงาะลองกองชมและ 
  เลอืกซื้อผลติภณัฑO์TOP ผลติภณัฑค์รีวีงทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นผลติภณัฑ์OTOP 5 ดาวได้แก่ผา้มดัยอ้มสธีรรมชาต ิ
  ชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านครีวีงมกีารรวมตวักนัตัง้เป็นกลุ่มอาชพีหลายกลุ่มไดแ้ก่กลุ่มมดัยอ้มสธีรรมชาตกิลุ่มสมุนไพร
  กลุ่มจกัสานและผลติภณัฑก์ะลามะพรา้วกลุ่มแปรรปูน ้าผลไม้กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรยีนกวนซึง่แต่ละกลุ่มจะมี 
  ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความนิยมจากผูบ้รโิภคผา้มดัยอ้มเป็นผลติภณัฑเ์ด่นครีวีงในฐานะหมู่บ้านท่องเทีย่วOTOP จงึมจีุด
  ท่องเทีย่วเชงิสาธติซึง่เกีย่วเนือ่งกบัผา้และความเป็นธรรมชาติ 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - จ.นครศรีธรรมราช  

วนัท่ีสอง บ้านคีรีวง - ขอพรไอ้ไข่ - ศรีปากประ - ไร่สขุเกษม - จ.พทัลุง 



 

 

 

น าท่านแวะสกัการะ ขอพร ตาไข่วดัเจดีย ์“ไอ้ไข่” รูปป ัน้เดก็อายุราวๆ 10 ขวบ สวมชดุลายพรางทหาร 
สวมแวน่ตาด า ชาวบา้นจะเรยีกวา่ “ไอไ้ข”่ หรอื “ตาไข”่ มคีนมากราบไหวบู้ชา ขอพร    บนบานศาล
กล่าวขอใหม้โีชคไดล้าภในการเสีย่งดวงเล่นพนนัขนัต่อ หรอืขอใหช้ว่ยเรยีกคนใหม้าซือ้ของ หรอืใหท้ า
ยอดใหไ้ดต้ามเป้า หรอืของหายขอใหช้ว่ยหา หรอื ขอใหช้ว่ยปกป้องภยันานา แลว้น าสิง่ของมาแกบ้น
มไิดเ้วน้แต่ละ ในวดัเจดยี ์เตม็ไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลื่อมใสศรทัธาเอามาแกบ้น เชน่ รูปไก่ชน ชดุทหาร 
หนงัสติก๊ ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทดักม็เีศษประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่ง
บอกถงึแรงศรทัธาทีม่ตีอ่ไอไ้ข ่และแสดงถงึผลสมัฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดร้บัจากไอไ้ข ่

 
          น าท่านเดนิทางไปยงั ไร่เกษมสขุซึ่งเป็นไร่ในรูปแบบของ Organic Farm ทีร่ายลอ้มดว้ยตน้ไม ้และไร่นา 
 เขยีวขจ ีเป็นแหล่งเรยีนรูท้างการเกษตร ทีน้่อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทฤษฎใีหมข่องในหลวง 
 รชักาล ที ่9 มาใชใ้นการด ารงชวีติ โดยจดัสรรพืน้ทีใ่หเ้ป็นการเกษตรแบบผสมผสาน มรีา้นกาแฟ   
 รา้นอาหารใหน้ัง่ทานในซุม้ไมไ้ผแ่บบชลิๆ เพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศสเีขยีวของทอ้งทุ่ง จบิเครื่องดืม่  
 ทานอาหาร เดนิเล่นบนสะพานไมสุ้ดเก ๋สูดกลิน่อายธรรมชาต ิ
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหารหลงัอาหารน าคณะทวัรเ์ดนิทางสู ่จ.พทัลุง 
15.30 น.  เดนิทางถงึ จ.พทัลุงน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ณ ศรีปากประรีสอรท์ หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั  
  เกบ็สมัภาระ อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 น. บริการอาหารเยน็ (3) ณ ร้านอาหารหลงัอาหารอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 

 

 

05.30 น.  อรุณสวสัดิย์ามเชา้  
  น าท่านลงเรอืล่องชมบรรยากาศยามเชา้ของ ทะเลน้อย ชมพชืน ้าหลากหลายสายพนัธุ ์พรอ้มววิยอยกั 
  ทะเลน้อยเป็นบรเิวณทีม่นี ้าขงัตลอดปี พชืสว่นใหญ่เป็นพชืน ้าทีโ่ดดเด่นและสรา้งสสีนัใหก้บัทะเลน้อย ไดแ้ก่   
  สาหร่ายหางกระรอกสาหร่ายขา้งเหนียวทีม่ดีอกเลก็ๆ สเีหลอืง สม่ีวงสวยงาม บวัหลวง บวัสาย บวัเผือ่น เป็นต้น 
  พนัธุบ์วัทีม่ขี ึ้นอยู่มากทีสุ่ดโดยในช่วงเชา้เหล่าบวัสายจะพาออกดอกสแีดงสดบานสะพรัง่เตม็ทอ้งน ้าในบรเิวณทีม่บีวั
  ชนิดน้ีขึ้นอยู่ถอืเป็นอกีหนึง่สสีนัความงามคู่ทะเลน้อยทีอ่ยู่คู่กนัมาแต่ช้าแต่นานแต่ดอกบวัจะบานเฉพาะช่วงเชา้เท่านัน้
  พอเขา้ช่วงสายจะหบุแลว้ดอกบวัจะเริม่บานตัง้แต่กลางเดอืนก.พ-เม.ย.นอกจากน้ียงัมนีกน ้ านานาชนิดทัง้นก 
  ประจ าถิน่และนกอพยพมาอาศยัอยู่ เนือ่งจากความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชวีภาพในวงจรธรรมชาติ
  ของทะเลน้อยเหมาะสมต่อการด ารงชวีติของสตัว ์ 
  น าท่านเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กั 
07.30 น.  บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของท่ีพกัหลงัอาหารเกบ็สมัภาระเชค็เอา้ท ์
  น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัถ า้คหูาสวรรค ์
09.00 น.  เดนิทางถงึ วดัถ า้คหูาสวรรคพ์ระอารามหลวงแห่งแรกในจงัหวดัพทัลุง ภายในถ ้ามพีระพทุธรปูปาง 

วนัท่ีสาม ทะเลน้อย - ยอยกั - วดัถ า้คหูาสวรรค ์- ตลาดย้อนยคุปากพนัง - วดัพระธาตุ - กรงุเทพฯ 



 

 

 

  ไสยาสน์องคใ์หญ่ และพระพุทธรูปประดษิฐานอยู่ตามผนงั ดา้นหน้ามจีารกึพระปรมาภไิธยยอ่ของ 
  พระมหากษตัรยิข์องเชือ้พระวงศห์ลายพระองคป์รากฏอยู่  
  น าท่านเดนิทางไปยงัจงัหวดันครศรีธรรมราช 
12.30 น. บริการอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร 
  น าคณะทวัรเ์ดนิทางไปยงั ตลาดย้อนยคุปากพนัง 
  ตลาดย้อนยคุปากพนังแห่งน้ีตัง้อยู่สองรมิฝ ัง่คลองบางฉลากซึง่เชือ่มต่อกบัแม่น ้าปากพนงัขนานไปกบัล าคลองอกีฝ ัง่
  เป็นตลาดทีต่ดิเลยีบก าแพงของเรอืนจ าส่วนอกีจะเป็นบ้านทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ปิดเป็นรา้นขายของต่างๆตลาดยอ้นยุคปาก
พนงั  ถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจเป็นอย่างมากโดยอ าเภอปากพนงัเป็นเมอืงท่าเป็นศนูยก์ลางการคา้ส าคญัของทะเล
ฝ ัง่  ตะวนัออกจงึเป็นแหล่งทีค่นมาจบัจ่ายใชส้อยมาแต่ไหนแต่ไรเมือ่มแีนวคดิแห่งการสรา้งตลาดยอ้นยุคเพือ่สะทอ้น 
  บรรยากาศในอดตีของวถิชีวีติชาวใต้จงึถอืเป็นตลาดโบราณทีน่่าสนใจไม่แพภู้มภิาคอืน่ๆแต่อย่างใด 
  ตลาดย้อนยคุปากพนังโดยเปิดทุกวนัอาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ตัง้แต่14.00-20.00 น. 
  น าท่านเดนิทางไปยงั วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารทีช่าวนครเรยีกวา่วดัพระธาตุโบราณสถานสถานที่
  ศกัดิส์ทิธิส์ญัลกัษณ์ของจงัหวดัและเป็นมิง่ขวญัชาวเมอืงนครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนพระ
  บรมธาตุเจดยีเ์ป็นทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ปจัจุบนักรมศลิปากรไดป้ระกาศจด
ทะเบยีน  วดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานนบัเป็นปชูนียสถานทีส่ าคญัทีส่ดุแห่งหนึ่งของภาคใต้ 
  น าท่านเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ 
เยน็  บริการอาหารเยน็ (6) ณ ร้านอาหาร 
24.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

สิน้สุดการบรกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
เดก็อายตุ า่กว่า 3-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พกัเด่ียว 

10-12 กรกฎาคม 2563 7,200 6,900 1,200 
17-19 กรกฎาคม 2563 7,200 6,900 1,200 
24-26 กรกฎาคม 2563 7,200 6,900 1,200 

31 กรกฎาคม - 02 สงิหาคม 2563 7,200 6,900 1,200 
07-09 สงิหาคม 2563 7,200 6,900 1,200 
14-16 สงิหาคม 2563 7,200 6,900 1,200 
21-23 สงิหาคม 2563 7,200 6,900 1,200 



 

 

 

28-30 สงิหาคม 2563 7,200 6,900 1,200 
04-06 กนัยายน 2563 7,200 6,900 1,200 
11-13 กนัยายน 2563 7,200 6,900 1,200 
18-20 กนัยายน 2563 7,200 6,900 1,200 
25-27 กนัยายน 2563 7,200 6,900 1,200 
02-04 ตุลาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
09-11 ตุลาคม 2563 7,200 6,900 1,200 
16-18 ตุลาคม 2563 7,200 6,900 1,200 
22-24 ตุลาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
23-25 ตุลาคม 2563 7,500 7,200 1,500 

30 ตุลาคม - 01 พฤศจกิายน 2563 7,200 6,900 1,200 
06-08 พฤศจกิายน 2563 7,200 6,900 1,200 
13-15 พฤศจกิายน 2563 7,200 6,900 1,200 
20-22 พฤศจกิายน 2563 7,200 6,900 1,200 
27-29 พฤศจกิายน 2563 7,200 6,900 1,200 

04-06 ธนัวาคม 2563 7,500 7,200 1,500 
11-13 ธนัวาคม 2563 7,200 6,900 1,200 
18-20 ธนัวาคม 2563 7,200 6,900 1,200 
25-27 ธนัวาคม 2563 7,200 6,900 1,200 

30 ธนัวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564 7,500 7,200 1,500 
08-10 มกราคม 2564 7,200 6,900 1,200 
15-17 มกราคม 2564 7,200 6,900 1,200 
22-24 มกราคม 2564 7,200 6,900 1,200 
29-31 มกราคม 2564 7,200 6,900 1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 7,200 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต ่ากวา่ 3-11 ปี 6,900 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาทา่นละ 6,900 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) ราคาท่านละ 6,200 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 1,200 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าทีพ่กั 1คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  (หอ้งน ้าในตวั+พดัลม+น ้าอุ่น) 
 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 6 มือ้ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 
 ค่ายานพาหนะทอ้งถิน่ 
 ค่าสต๊าฟน าเทีย่วและคอยดูแลตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 



 

 

 

ส่ิงท่ีควรน าไป 

 เสือ้กนัหนาว หมวกและถุงมอื 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
 ครมีกนัแดด 
 ของใชส้่วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 7 วนัถอืวา่สละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได ้
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1.โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2.ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากทา่นไม่สามารถท่องเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเชน่การถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4.ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณ ี
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณ ี
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
 
 
 



 

 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 6 ท่าน 
 


