
 

 

รหัสทัวร AST2000756 

ทัวรนครศรีธรรมราช สงกรานต 3 วัน 1 คืน 
- ชุมชนหมูบานคีรีวง กลุมมัดยอมสีธรรมชาติบานครีีวง 
- ทาเรือชมโลมาบานเขาออก ชมโลมาสีชมพู เขาหินพับผา 
- เกาะนุยนอก หลวงปูทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด วัดพระบรมธาตุไชยา 
- พักรีสอรท อิสระผอนคลายอริยบทแบบสบายๆริมทะเล 
 

 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร – นครศรีธรรมราช 

18.00 น. จุดนัดพบ ณ สวนลุมพินี ออกเดินทางดวย รถบัส VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น สามารถ
รองรับไดสูงสุด 45 ทาน มุงหนาสู จังหวัดนครศรีธรรมราช 

18.30 น. มุงหนาออกเดินทางสูนครศรีธรรมราช พรอมบริการอาหารเย็น BOX SET (1)  
 
วันที่ 2 ชุมชนหมุบานคีรีวง – กลุมมัดยอมสีธรรมชาติบานคีรีวง 

– วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดเจดีย – ขนอม 

เชา  บริการอาหารเชา (2) 
  หลังอาหารเชานําทานเท่ียวชมวิถีชีวิตชุมชนคีรีวง 

เป นช ุมชนต นแบบในการจัดการธ ุ ร กิ จ
ทองเที่ยว 
เชิงนิเวศ ซึ ่งไดรับรางวัลแหงปยอดเยี ่ยม 
  อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม ท  อ ง เ ท ี ่ ย ว 
ประจําป 2541  ประเภทเมืองและชุมชน 
เนื่องจาก เปนชุมชนที่มี วิถีชีวิตแบบชาวสวน
อยูกับ ธรรมชาติและได พัฒนา การบริการ
นักทองเที่ยวขึ้นมาเปนธุรกิจใหมของชุมชน ประกอบดวย การนําทาง เดินป�า 
ลูกหาบ การจัดที่พัก แบบ 

โฮมสเตย โดยการจัดตั้งชมรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนองคกร กลางของชาว
ชุมชน จัดแบงหนาที่ไปยังกลุมตาง ๆ   ใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนอยางทัว่ถึง 
การมาทองเที่ยวที่หมูบานคีรีวงนี้ ถือวาคุมคามากทีเดียว เพราะนอกจากจะไดมา
ทองเที่ยว ในบริเวณชุมชนที่มีธรรมชาติ สวยงามแลว ยังไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของ
ชาวบ าน พร อมกับการ กินอย ู  แบบพ ื ้นบ  านอ ีกด วย จากนั ้ นน ํ าท  านสู  
กลุมมัดยอมสีธรรมชาติ เปนการรวมตัวกันตั้งเปนกลุมอาชีพหลายกลุม ไดแก 
กลุมมัดยอมสีธรรมชาติ กลุมสมุนไพรกลุมจักสาน และผลิตภัณฑกะลามะพราว 
กลุมแปรรูปนํ้าผลไม กลุมไวนและกลุมทุเรียนกวน ซึ่งแต ละกลุมจะมีผลิตภัณฑที่
ไดรับความนิยมจากผูบริโภค ผามัดยอม เปนผลิตภัณฑเดน คีรีวงในฐานะหมูบาน
ทานจะไดทดลองทําผงขัดตัวจากสมุนไพรพื้นบานธรรมชาติ และ  ผามัดยอมจากสี
ธรรมชาติ ซึ่งเปนแหลงที่มาแหงสีธรรมชาติปลอดภัย ในที่บริเวณสาธิตการทําสี
จากธรรมชาต ินักทองเที่ยวจะไดเห็นการสับใบไม แกนไม เปลือกผลไมและพืช ใน
โรงตมสี โรงตากผา โรงทอผา โรงผามัดยอม และโรงผาบาติก 
 



 

 

 
 

11.00 น. นําทานเดินทางสักการะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกวา วัด
พระธาตุโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเปน มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราช
ตลอดจนชาวบ าน และ พ ุทธศานิกชน  ทั ้ งหลาย สัญลักษณของจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่รูจักกันแพรหลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย  ซึ่งตั้งอยูภายในวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากภายในเปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา ปจจุบันกรมศิลปากรไดประกาศใหมีการจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุ
เปนโบราณสถาน นับเปนปูชนียสถาน ท่ีสําคัญที่สุดแหงหนึ่งของภาคใต 

 
 

  
 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (3) 
14.10 น. นําทานเดินทางตอไปยังจุดไฮทไลท วดัเจดียไอไข  

อําเภอ สิชลจังหวัด นครศรีธรรมราช จากเรื ่องราว 
เสียงที่รํ ่าลือมากมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได
สมหวังปรารถนาทุกอยางรูปปم�นไมแกะสลักของเด็กชาย
ที่มีอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยูในศาลาในวัดเจดีย 
ที่เชื่อกันวาเปนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู ณ วัดแหง
นี้เปนที่เคารพสักการะของชาวบานตั้งแตในละแวกใกล



 

 

วัดไป จนถึงตางจังหวัดในแถบภาคใตจากศรัทธาที ่เชื ่อกันวา “ขอไดไหวรับ” 
โดยเฉพาะโชคลาภ และการคาขาย  

16.00 น. รับประทานอาหารเย็น (4) 
พักที ่ Needa Rock Resort หรือ เทียบเทา อิสระผอนคลายอริยบทแบบสบายๆริม

ทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 3  ทาเรือชมโลมาบานเขาออก – ชมโลมาสีชมพู – เขาหินพับผา - เกาะนุยนอก 
  เปนเกาะแหงตํานานหลวงปู�ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด – วัดพระบรมธาตุไชยา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ รีสอรท (5) จากนั้นําทานเดินทางไปยังทาเรือชมโลมา
บานเขาออกชาวชุมชนที่นี ่ไดรวมตัวกันจัดตั้ง “กลุมเขาออก การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ” โดยคนในหมูบานนี้สวนใหญประกอบอาชีพประมงชายฝم�งที่ปกติก็ออก
เรือหากุงหาปลาตามปกติ แตดวยสภาพอากาศที่ไมสามารถออกเรือไดทุกวัน ใน
เดือนๆ หนึ่งก็ทําประมงไดนอยลง ทางชุมชนก็เลยคิดหาทางที่จะเพิ่มรายไดดวย
การใหบริการออกเรือชมโลมาสีชมพ ูปลาโลมาสีชมพู ท่ีขนอมนี้ ส ามา รถพบ
เห็นไดโดยงาย เนื่องจากที่นี่เปนแหลงของเหลาโลมาสีชมพูเลย ยกเวนชวงที่ฟ�าฝน
ไมเปนใจ จากนั้นพาทานชมเขาหินพับผา ปรากฎการณทางธรณีวิทยา ที่เห็นได
บนเขาหิน และเกาะบางเกาะในทะเลขนอม ลักษณะที่เห็นจะเหมือนเปนแผนหินที่
ทับซอนเรียงกันเปนชั้นๆสูงขึ้นไป บางชนิดก็ดูแปลกตาออกไป บางแหงก็จะพบ
กลวยไมป�าขึ ้นอยู ดวย จากนั ้นแวะเกาะนุ ยนอก พื้นที ่แหงนี ้คือบริเวณที่เกิด
ตํานาน “หลวงปู�ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด” ตามความเชื่อหรือเรื่องเลานั้น เชื่อวา
บอนํ้านี้เกิดขึ้นเนื่อง จากรอยเทาของหลวงปู�ทวด ที่เชื่อวา สามารถเหยียบน ํ ้ า
ทะเลจืดได  โดยหลวงปู�ทวด ไดเดินทางไปกับเรือจากสงขลา ไปยังกรุงศรีอยุธยา 
ระหวางทางเกิดพายุและทําใหเรือขาดแคลนนํ้าจืด หลวงพอทวดจึงไดเหยียบนํ้า 
กลางทะเล ทําใหนํ้าทะเลบริเวณนี้กลายเปนแองนํ้าจืดกลางทะเลขึ้นเพื่อใหลูกเรือ
ไดดื่มบนยอดเขาของเกาะนุยจึงมีหลวงปู�ทวดประดิษฐานอยูดวย เม่ือมาถึงเกาะนุย



 

 

นอก มีทางบันไดเดินขึ้นไปก็สะดวกเพื่อไปไหวหลวงปู�ทวด ขางบนมีจุดชมวิว 
นักทองเที่ยวสามารถมองเห็นเกาะสลับซับซอน บริเวณรอบๆ หากทานไปชวงที่นํ้า
ลงสามารถเดินขามไปมาระหวางเกาะไดอยางสบาย  บนเกาะยังมีหองนํ้าไวบริการ
นักทองเที่ยวดวย 

 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (6) 
บาย นําทานเดินทางสักการะวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสําคัญ

คูบานคูเมืองของจังหวัดสุราษฎรธานี  เปนสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และเปนพุทธสถานเพียงแหงเดียวในประเทศไทยที่
ยังคงรักษาความ เปนเอกลักษณของชาง ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไวไดสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.00 น. เดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่รานคุณตน พรอมใหทานอิสระอาหารเย็น 
24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจตลอดการเดินทาง 

 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคา พักเด่ียว 

12 – 14 เมษายน 2563 5,555 1,500 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมตามสภาวะ
อากาศ  

 
 อัตราคาบริการรวม  

o รถโคชปรับอากาศ 2 ชั้น  ขนาด 45 ที่นั่ง ตามรายการที่ระบุ  
o อาหาร 6  ม้ือ ตามรายการที่ระบ ุ
o คาเขาอุทยานและคารถนําเท่ียวตางๆ ตามรายการ  
o คาบริการมัคคุเทศนและผูชวยมัคคุเทศก  
o ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางเงื่อนไข ที่ระบุ 
o โรงแรมท่ีพัก 1 คืน ตามรายการที่ระบ ุ

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องดื่ม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทาง
ทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงาน
ในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดนิทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

 คาทิปไกดและคนขับรถ เพ่ือเปนสินนํ้าใจในการทํางาน ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทาน  
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน   
 มัดจําทานละ 2,500 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา

การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
× หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
× หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 



 

 

× เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู
รวมคณะไมถึง 30 ทาน  

2. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท 

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

4. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที ่พักเร ียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

6. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

7. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

8. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 



 

 

9. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู 
และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม 

10. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะ
ติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 


