
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ   

19.00 น. พรอ้มกัน ณ สถานขีนสง่สายใตใ้หม่ ตลิง่ชนั โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก และ

มัคคุเทศกใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 (กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด หากทา่นเดนิทาง

มาไม่ทนัเวลา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายเนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั) 

 

20.00 น.  น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีโดยโดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 10 ช่ัวโมง)  

วนัทีส่อง สุราษฎรธ์าน ี– สะพานแขวนเขาพงั – ทา่เทยีบเรอืเขือ่นรชัชประภา – เขาสามเกลอ        

06.00 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีมเีวลาใหท้่านลา้งหนา้เปลีย่นเสือ้ผา้เครือ่งแต่งกาย เพือ่เดนิทางสู ่ทา่เรอืดอนสกั 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบ Set Box (1) 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่สะพานแขวนเขาพงั หรอืสะพานแขวนบา้นเขาพทิกัษ ์ตัง้อยู่ทางดา้นหลังวัดเขาพัง เป็นสะพานสลงิ

ขนาดไม่ใหญ่มากพาดผ่านแม่น ้าสายเล็กๆ ซึง่จากจุดนี้ท่านจะมองเห็นภูเขาเทพพทิักษ์ หรือภูเขารูปหัวใจไดจ้ากจุดนี้ 

นับเป็นจุดไฮไลทท์ีไ่ม่ควรพลาดในการเดนิทางมาเทีย่วเขือ่นรัชชประภา อสิระใหท้่านหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 



 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรอืเขือ่นรชัชประภา หรอืเขือ่นเชีย่วหลาน น าท่านเช็คอนิ พรอ้มเปลี่ยนบรรยากาศ

น่ังเรือ เพื่อเดินทางเขา้สู่ที่พัก ระหว่างทางท่านจะพบกับทิวทัศน์ เขาสามเกลอ เทือกเขาหินปูนยอดเขาแหลมสูง

สลับซับซอ้น 3 ลูกตระหง่านเรยีงกัน ตัดกับน ้าสเีขยีวใสสะอาด จนไดรั้บสมญานามว่า กุย้หลนิเมอืงไทย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในรสีอรท์ (2)  

 

.... น. อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและดืม่ด ่ากับบรรยากาศธรรมชาตโิดยรอบ สนุกสนานกับกจิกรรมภายในรสีอรท์ อาทเิช่น 

พายเรอืคายัค, เล่นน ้าดา้นหนา้แพ ฯลฯ   

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในรสีอรท์ (3) 

พกัที ่ แพไพรวลัย ์หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

  

 

 

 

 

 

  



 
 
 

วนัทีส่าม ทา่เทยีบเรอืเขือ่นรชัชประภา – สชิล – วดัเจดยี ์– วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) – กรุงเทพฯ    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

09.00 น.  เก็บสัมภาระ พรอ้มท าการเช็คเอา้ท ์เพือ่กลับสู ่ทา่เทยีบเรอืเขือ่นเชีย่วหลาน 

10.00 น. เดนิทางถงึ ทา่เทยีบเรอืเขือ่นรชัชประภา น าทา่นเดนิทางสู ่อ.สชิล จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
 

 น าท่านออกเดนิทางสู ่น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจดยี ์หรอืไอไ้ข่วดัเจดยี ์จังหวัดนครศรธีรรมราช เป็นวัดซึง่มตี านานเด็กวัดที่

ชือ่ไอไ้ข่ เป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คียง ดว้ยชือ่เสยีงดา้นการขอโชคลาภ การท ามา

คา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมีความเชือ่ต่อวัดเจดีย์ไอไ้ข่ จากเรื่องราวเสยีงที่ร ่าลือถงึความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ได ้

สมหวังทุกอย่าง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันว่า “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย วัดเจดียก์็ไม่แตกต่างกับวัด

ทั่วๆ ไปในประเทศไทยแต่สิง่ที่แปลก และเป็นที่เคารพศรัทธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวกนั้นและผูค้นทั่วสาระทศิ คือ 

ไอไ้ข่ มีการเล่าสบืต่อกันมาหลายช่ัวอายุคนว่า สถานที่ตัง้วัดเจดียปั์จจุบันนั้นเมื่อก่อนไดม้หีลวงปู่ทวดซึง่เป็นเกจอิาจารย์

ดังสายปักษ์ใตไ้ดม้าปักกลด เดนิธุดงคอ์ยู่บรเิวณนั้น ส่วนไอไ้ขนั่น้เป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศษิย์

ซึง่ตดิตามหลวงปู่ทวด เมือ่หลวงปู่ทวดมาถงึสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามทีรัพยส์มบัต ิและ ศาสนสถานที่ส าคัญเป็นจ านวน

มาก ซึง่ไดใ้หไ้อไ้ข ่สงิสถติเฝ้าทรัพยส์มบัตดิังกล่าว 
 

 

น าท่าน ไหวข้อพรไอไ้ข ่เพือ่ความเป็นศริมิงคล ในเรือ่งของโชคลาภ และการคา้ขาย  

 

การบูชาไอไ้ข ่

1. การขอพรหรอืบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จติอธฐิานบูชาขอไดไ้หวรั้บ 

2. การแกบ้น จุดธูป 1 ดอก เมื่อส าเร็จ กล่าวแกบ้น แต่ต่อทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพูดหรือสิง่ที่

รับปากไวไ้ดห้มดจากกัน ไม่เป็นพันธสัญญากัน ตัง้แต่บัดนี้เป็นตน้ไป” 

3. การถวายของปกตทิีไ่มใ่ช่การแกบ้น จุดธูป 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 



 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดมิชื่อ วัดคงคาลอ้ม แต่เดมิเป็นวัดรา้งจนชาวบา้นขุดพบชิน้ส่วนของ

พระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบูรณะและสรา้งเป็นวัดยางใหญ่จนถงึปัจจุบัน แต่เนื่องดว้ยทีวั่ดมีตาพรานบุญวัดจงึโด่งดัง

ท าใหเ้ป็นที่ศรัทธาของชาวนครศรธีรรมราชและจังหวัดใกลเ้คียง จงึมกีารบูรณะวัดใหส้วยงาม ในปัจจุบันโบสถม์สีชีมพูสวย

สดงดงาม จุดหลักของวัดยางใหญ่ คอื “ตาพรานบุญ” ถอืว่าเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีนั่บถอืของชาวภาคใต ้โดยเชือ่ว่าหากบูชา

แลว้มโีชคลาภเงนิทอง เมือ่ใครขอพรแลว้สมหวัง ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมาถวายวัด เพือ่บูรณะต่อไป  

 

 

 

การบูชาขอพรตาพรานบุญ 

 ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เล่ม หมากพลูยาสบู 1 ชดุ สิง่ทีต่อ้งเตรยีมหากมกีารบนบานศาลกล่าวดว้ย 

เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื 

*คาถาบูชาพรานบุญ* จุดธูป 9 ดอก ตัง้จติอธษิฐานกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รกึ รือ ลึก ลือ ชัยยะ ชัยยะ 

สริโิภคา นะมาสะโย 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ  จากนัน้น าท่านแวะซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ

กอ่นกลับ อาทเิชน่ ไขเ่ค็มไชยา, เคก้เมอืงตรัง, กาแฟทรอีนิวัน ฯลฯ 

เย็น อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 

23.50 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   

****************************** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

23 – 25 ตุลาคม 2563 

(วนัปิยะมหาราช) 
4,499 4,999 3,000 

30 ตุลาคม – 01 พฤศจกิายน 2563 4,499 4,999 3,000 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 4,499 4,999 3,000 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
4,499 4,999 3,000 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
4,499 4,999 3,000 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
4,499 4,999 3,000 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2563 

(วนัปีใหม)่ 
5,499 5,999 4,000 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

**กรณีเดนิทางเป็นครอบครวั 4 ทา่น ขออนุญาตปรบัหอ้งพกัเป็น Family Room** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 25ท่าน ต่อ 1 คนัรถบสั ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน Triple 

ว่าง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิาร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอื่น 

เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 



 
 
 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั  กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ี่ช าระแลว้ และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก ่

ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  


