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ATTA  FAM  TRIP 
                                 ชุมพร  -  นครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี  ( 4 วนั  3 คืน ) 

        วนัที่  30 กนัยายน  - 3 ตุลาคม  2563 
********************************************************************************************
*** 
ก าหนดการเดินทาง 
04.30 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 
05.00 น.      ออกเดินทางจาก โรงแรมเอเชีย   เดินทางเขา้สู่ จ.ชุมพร 
12.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร โรงแรม มรกต หรือเทยีบเท่า (ชุมพร) 
14.00 น.      พาคณะเขา้กราบสักการะ “เสด็จเตี่ย”ของคนชุมพร  ณ พระต าหนกั กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   

สถานท่ีทางประวติัศาสตร์อนัส าคญัของชาวจงัหวดัชุมพร  ซ่ึงเช่ือวา่เป็นหวัแห่งพญามงักร        
(ดว้ยเสด็จในกรมฯท่านประสูติ ปีมะโรง)  พร้อมชมตอร์ปิโดประจญับานหลงัจากถูกปลดระวาง  
ชมพิพิธภณัฑ ์  พระอาจารยข์องพระองคแ์ละชมววิทิวทศัน์ท่ีพระต าหนกัดา้นบน 

 

 

                                             

16.00 น.         พาคณะ ล่องแพแลกวาง ณ สะพานชมกวาง  
แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจงัหวดัชุมพรท่ีก าลงัฮิต ล่องแพชมวถีิชีวติของชุมชนและชมฝงูกวาง
สายพนัธ์ุรูซ่า กวา่ 1000 ตวัท่ีออกมาหากิน ชมวิวธรรมชาติสุดแสนร่มร่ืนของหนองน ้าตาม
ธรรมชาติท่ีครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 1,000 ไร่ เพลิดเพลินกบัการใหอ้าหารนอ้งกวางและชมธรรมชาติ
กนัอยา่งเตม็ท่ี 
 

  

 

18.00  น.           เดินทางเขา้ท่ีพกั  โรงแรม มรกต หรือเทียบเท่า (ชุมพร) 
19.00  น.          รับประทานอาหารเยน็ 
 

วนัที ่30 กนัยายน 2563  จุดนัดพบ  หมู่เกาะชุมพร  ด าน า้หมู่เกาะชุมพร เสด็จเตี่ย  สะพานชมกวาง 
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06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

07.30 น. ออกเดินทาง ถึงท่าเรือ พร้อมรับชุดอุปกรณ์ด าน ้า และสัมภาระต่างๆ  

ลงเรือพาคณะสู่จุดด าน ้าต่างๆตามโปรแกรมท่องทะลชุมพร  

โปรแกรมวันคู่: เกาะมาตรา เกาะหลกัแรด เกาะลงักาจิว  เกาะละวะ 

โปรแกรมวันคี่: เกาะง่ามใหญ่  เกาะง่ามน้อย  เกาะทะลุ  เกาะกะโหลก                        

12.00น.  รับประทานอาหารเท่ียง บนเรือแบบบุฟเฟต ์

13.00 น. อออกเดินทางสู่จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  

15.00 น.   เดินทางสู่ฟาร์ม เมล่อนบุนนาคฟาร์ม ฟาร์มวถีิใหม่ ผสมผสานภูมิปัญญาชาวบา้น 
18.00 น. เช็คอิน ณ คีรี@เช่ียวหลาน พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร คีรี@เช่ียวหลาน รีสอร์ท 

 

 
 

 

 
06.00 น. ล่องเรือ ชมความงาม ของ สวรรค์นอกเกาะ เข่ือนเช่ียวหลาน เขาสามเกลอ กุ้ยหลนิเมืองไทย 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ แพคีรีธารา เช่ียวหลานรีสอร์ท ท่ามกลางขนุเขาและสายน ้า 
09.00 น. เดินทางกลบัสู่ท่าเรือเทศบาลเช่ียวหลาน 
10.00 น.  ออกเดินทางสู่จงัหวดันครศรีธรรมราช ผา่นเส้นทางเลียบชายทะเลอ่าวไทย 

  1  12.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร อ าเภอสิชล   
  ล่องเรือชมอ่าวสิชล 

14.00 น. เดินทางไปยงัวดัเจดีย ์ไหวไ้อไ้ข ่ไอไ้ข่วดัเจดีย ์หรือ ตาไข่วดัเจดีย ์คือรูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอาย ุ       
ประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยูใ่นศาลาในวดัเจดียเ์ช่ือกนัวา่เป็นวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ี
เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบา้นตั้งแต่ในละแวกใกลว้ดัไปจนถึงต่างจงัหวดัในแถบภาคใตจ้าก
ศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอไดไ้หวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 

17.00 น. เดินทางถึงท่ีพกั โรงแรม CBD.2  หรือเทียบเท่า (สุราษฏร์ธานี) 
19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร โรงแรมร้อยเกาะ พร้อมท าบุญเรือพนมพระ สุราษฏร์ธานี 
 22.00 น. กลบัเขา้ท่ีพกั โรงแรม CBD.2  หรือเทียบเท่า (สุราษฏร์ธานี) 
 
 

 

วนัที ่ 2  ตุลาคม  2563    ล่องเรือชมเขาสามเกลอกุ้ยหลินเมืองไทย – แพคีรีธารา – ไหว้ไอ้ไข่    

วนัที ่1 ตุลาคม 2563     ล่องทะเลชุมพร  ด าน า้  ดูปะการัง  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEnMeiqoPfAhXJYo8KHcsgA7wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.siamspeedboat.com/gallery.html&psig=AOvVaw3oIJqrpzCF6ZTvgn9lRlby&ust=1543915142099704
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx8Zq1qoPfAhUbSo8KHUZCBU0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.me-fi.com/tourismdb/Seniortourists-ust/data_detail.php?cateLv=2&cateID=37&subid=858&dataID=11055&psig=AOvVaw3oIJqrpzCF6ZTvgn9lRlby&ust=1543915142099704
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07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

08.30 น.  ร่วมขบวนแห่เรือพนมพระ เป็นประเพณีของชาวใตมี้มาแต่โบราณและก่อให้เกิดวฒันธรรมอ่ืนๆ 

สืบเน่ืองหลายอยา่ง เช่น ประเพณีการแข่งขนัเรือพาย การประชนัโพนหรือแข่งโพน กีฬาซดัตม้ 

การท าตม้ยา่ง การเล่นเพลงเรือ เป็นตน้ นอกจากนั้นประเพณีชกัพระยงัก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกนั

ท าคุณงามความดี ก่อให้เกิดความสามคัคีธรรมของหมู่คณะ น าความสุขสงบมาให้สังคม 

12.00 น. รับประทานอาหารอิสระตามอธัยาศยั  

13.00 น. เดินทางกลบักรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

 
**โปรแกรมนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

 
หมายเหตุ 
ค่าบริการนี้รวม 

 ค่าใชจ่้าย  2,800.-  บาทต่อคน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   
 พกัหอ้งละ 2 ท่าน (Twin  Room) 
 บริการอาหารตามระบุในรายการ 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 100 บาท/วนั (100 x 4 = 400 บาท) 
 ไม่รวมค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
 กรณยีกเลกิการเดินทางจะไม่คืนเงินสมาชิกทุกกรณ ีและขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าปรับเพิม่จ านวน 1,000 บาท 

 
  
 

วนัที่ 3  ตุลาคม  2563  ประเพณชัีกพระ – ร่วมบุญเรือพนมพระ  


