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*** พเิศษ!!!  พกัริมหาดสมุย 2 คนื *** 

เทศกาลสงกรานต ์  10-14 เม.ย. // 13-17 เม.ย. 2564 
วนัที1่ กรุงเทพฯ – โชว์ลงิ – ศาลเทพเจ้ากวนอู –น า้ตกหน้าเมือง - COCO TAM’S    

06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์
สายการบินบางกอก แอร์เวย ์(เคาเตอร์ F ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

08.30 น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสมุย โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี PG 119 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินหมู่เกาะสมุย น าท่านเดินทางถึงเกาะสมุย เกาะท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศไทย น า

ท่านชม “โชว์ลิง” ณ ศูนย์ฝึกลิง
ต าบลลิปะน้อย ซ่ึงเป็นสัตว์ท่ีใช้
ชีวิตร่วมกบัชาวสมุยมายาวนาน ลิง
ท่ีไดรั้บการฝึกแลว้ ใชส้ าหรับเก็บ
มะพร้าวและท าการแสดง ท่านจะ
เพลิดเพลินไปกบัการแสดงของลิง
ตัวน้ อย น่ ารัก  จากนั้ นน าท่ าน
เดินทางสู่  “ศาลเทพเจ้ากวนอู” 
เกาะสมุย เป็นศาลเจ้าของเจ้าพ่อ
กวนอูท่ีคนสมุยสักการะบูชา ให้
ท่านได้ขอโชคขอลาภขอพรกับ
องคเ์จา้พอ่กวนอู เพื่อเป็นศิริมงคล 
จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร 

เท่ียง บ ริ ก า ร อ าห า ร ก ล า ง วั น  ณ 
ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่ าน เดินทางสู่  “น ้ าตกหน้า
เมือง” น ้ าตกธรรมชาติท่ีสวยงาม
ของเกาะสมุย ให้ท่านได้มีเวลา
พักผ่อนหย่อนใจกับน ้ าตกแสน

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐาน 4 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 
 
 
 
 
 
 

สวย (ท่านท่ีประสงคจ์ะเล่นน ้าตกกรุณาเตรียมเส้ือผา้แยกใส่กระเป๋าเลก็) ไดเ้วลาอนัสมควรหลงัจากใชเ้วลาท่ี
น ้ าตก น าท่านเดินทางสู่ คาเฟ่โคโค่ แทมส์ (COCO TAM’S) คาเฟ่ช่ือดงัท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของเกาะสมุย 
อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั (ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่รวมในค่าทวัร์ ท่านสามารถช าระไดโ้ดยตรง
กบัคาเฟ่) น าท่านเขา้เช็คอินโรงแรมท่ีพกั เพื่อพกัผอ่นตามอธัยาศยั… 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั:  CENTARA VILLAS SAMUI ระดบั 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 
 

วนัที2่ เกาะสมุย – เกาะเต่า – เกาะนางยวน – อ่าวม่วง – อ่าวหินวง 

06.30 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปลายแหลม 
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือ Speed 

Boat มุ่งหนา้สู่ “เกาะเต่า” เป็นเกาะท่ีอยู่
ในเขตพื้น ท่ี  อ.เกาะพะงัน ของ จ.สุ
ราษฎร์ธานี ลกัษณะรูปร่างคลา้ยเมล็ด
ถัว่ ประกอบไปดว้ย 11 อ่าว 10 แหลม 
บนพื้นท่ี 12,936 ไร่ ดว้ยความท่ีตวัเกาะ
อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จึงท าให้ใน
อดีตบริเวณชายหาดน้ีเตม็ไปดว้ยเต่าตวั
น้อยตัวใหญ่ท่ีมาหาแหล่งวางไข่เป็น

จ านวนมาก เกาะเต่าเป็นแหล่งด าน ้ าท่ี
ใหญ่เป็น อันดับ2 ของโลก รองจาก
ออสเตรเลีย นัง่เรือไปยงัจุดด าน ้ ารอบๆ 
เกาะเต่า จุดด าน ้ า 2 จุด คือ อ่าวหินวง 
และ อ่าวไวทเ์ฮา้ส์ จะไดพ้บเห็นปลาตวั
เล็กหลากหลายสีสันตามแนวปะการัง  
กิจกรรมด ำน ้ำตื้น รำคำรวมอยู่ ในแพคเก็จ
ท่ อ ง เท่ี ยวแ ล้ ว  แพ ค เก จป ระกอบ ด้ วย 
กิจกรรมด ำน ำ้ ชูชีพ หน้ำกำกด ำน ำ้ อำหำร 1 
มือ้ เคร่ืองด่ืม เจ้ำหน้ำท่ีเรือคอยอ ำนวยควำม
สะดวก หำกท่ำนท ำอุปกรณ์สูญหำยอำจมี
ค่ำใช้จ่ำยท่ีท่ำนต้องรับผิดชอบ) 



 
 
 
 
 
 
 

จุดท่ี 1 เกาะนางยวน บนเกาะมีกิจกรรมให้ท่านไดส้นุกกบัการด าน ้ าต้ืน ชมปลาทะเลหลากสีและปะการังแสนสวย
มากมาย ท่านจะเห็นเหล่าฝงูปลาแหวกวา่ยไปมา  

จุดท่ี 2 เกาะเต่า ให้ท่านไดส้นุกกบัการชมปลา 
และ ปะการังแสนสวย อีกทั้ งย ังมี
กิจกรรมให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูป ณ 
จุดชมวิวยอดนิยมบนเกาะเต่า 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ จุดบริการ
อาหาร บนเกาะเต่า (บริการอาหารแบบ
บุฟเฟต)์ 

จุดท่ี 3  อ่าวม่วง ให้ท่านได้สนุกกบัการดูสัตว์
น ้ าแปลกตา ไม่วา่จะเป็นเหล่าปลาทะเล 
ดอกไมท้ะเล ท่านจะไดเ้ห็นสตัวน์ ้าท่ีน่ารักเหล่าน้ี อาศยัอยูแ่บบธรรมชาติ 

จุดท่ี 4  อ่าวหินวง หรือ เจเปญนิส เป็นจุดท่ีท่านจะเห็นเหล่าปลาน้อยหลบซ่อนตามแนวปะการังและอีกทั้งหิน
หนา้ตาแปลกใตน้ ้าอีกดว้ย  

15.30 น. น าท่านออกเดินทางจากท่าเรือกลบัสู่เกาะสมุย หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั      
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั:  CENTARA VILLAS SAMUI ระดบั 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 

 
วนัที3่ เกาะสมุย – นครศรีธรรมราช - สวนตาสรรค์ – จุดชมววิเขาพลายด า 
                 จุดชมววิเนินเทวดา – วดัเจดย์ีไอ้ไข่(ตาไข่)    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ

หน้าทอน จากนั้ นน าท่านข้ึนเรือเฟ
อ ร ร์ ร่ี ข้ าม ฝ าก สู่ ท่ า เรื อ ด อนสั ก 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ “สวนตา
ส ร ร ค์ ”  ตั้ ง อ ยู่ ท่ี  อ .ข น อ ม  จ .
นครศรีธรรมราช  มีพื้นท่ีประมาณ 40 
กว่าไร่  แบ่งเป็นสวนผลไม้ สวน
ยางพารา สวนปาลม์ และล าธารน ้าใส
เป็นแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ
ส าห รับพักผ่อนหย่อนใจ   ท่ี เปิ ด



 
 
 
 
 
 
 

ให้บริการเล่นน ้ าและท าฟิชสปา หรือ ปลาตอดเทา้ โดยนกัท่องเท่ียวสามารถนั่งเล่นให้ปลาตอดเทา้ ท าความ
สะอาดเทา้แบบธรรมชาติ แบบสนุกสนานเพลิดเพลินปนจัก๊จ้ีหน่อยๆ ไปกบัฝูงปลาท่ีมารุมตอดเทา้ ถือเป็น
การนวดและสปาเทา้ไปในตวั โดยพื้นท่ีดงักล่าวมีล าธารตามธรรมชาติจากคลองโฉไหลผ่านท่ามกลางตน้ไม้
น้อยใหญ่ข้ึนปกคลุมท าให้ร่มร่ืนเยน็สบาย มีฝูงปลาในล าธารแหวกว่ายจ านวนมาก เรียกว่ายงัคงความเป็น
ธรรมชาติแบบเดิมไวอ้ยา่งครบถว้น  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 

บ่าย หลงัรับประทานอาหาร น าท่าน
เดินทางสู่ “จุดชมวิวเขาพลายด า” 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ห่งทะเล
ใต ้สมญานามวา่ “มงักรทะเลใต”้ 
เป็นเขาท่ีมีลกัษณะเป็นภูเขาท่ีติด
ทะเลตรงแนวรอยต่อเขตอ าเภอขนอม
และอ าเภอสิชล ประกอบดว้ยสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติหลากหลาย ไม่วา่จะ
เป็น หาดทราย โขดหินชายทะเล ป่า ภูเขา และ
น ้าตก จากนั้น น าท่านสู่ “จุดชมวิวเนิน
เทวดา” และเนินนางฟ้า เป็นจุดชมวิวท่ีตั้งอยูใ่น
พื้นท่ีเดียวกนั ถือวา่เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจสวยงามของอ าเภอขนอม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ภายในพื้นท่ีไดจ้ดั
ระเบียงชมวิวท่ีสามารถยนืชมวิวของทะเลสีฟ้า
คราม ท่ีรายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละทิวเขาแบบ
กวา้งไกล อิสระใหท่้านไดเ้กบ็ภาพความ
สวยงามตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาอนัสมควร  น า
ท่านออกเดินทางสู่ “วดัเจดียไ์อไ้ข่” (ตาไข่) (50 
กม.) จากเร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ี
เม่ือขออะไรกไ็ดส้มหวงัทุกอ  ยา่ง “ไอไ้ข่” รูป
ไมแ้กะสลกัของเดก็ชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยูใ่นศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลายพรางทหารสวมแวน่ตา
ด า ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ” โดยเฉพาะ
โชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหมี้โชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนนัหรือขอใหช่้วยเรียกคน
มาซ้ือของ หรือท ายอดขายให ้ไดต้ามเป้า หรือของหายใหช่้วยหา หรือขอใหช่้วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดีย์



 
 
 
 
 
 
 

เตม็ไปดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาน ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ 
ส่วนบริเวณท่ีใหจุ้ดประทดักมี็เศษประทดักองสูงเป็นเนินเขายอ่มๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และ
แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวน
มาก ใหท่้านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ตามอธัยาศยั ( ความเช่ือส่วน
บุคคล) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั:  โรงแรม เดอะ ทวนิ โลตัส หรือเทียบเท่าระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 

 

วนัที่4 วดัยางใหญ่ – หมู่บ้านครีีวง – น า้ตกโยง – ก าแพงเมืองเก่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “วดัยางใหญ่”  (ตาพรานบุญ) วดัสีชมพูแห่ง
เมืองนคร เป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ แต่เดิม ช่ือ “วดัคงคา
ลอ้ม” ในอดีตชาวบา้นท าไร่ยาแลว้ขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป 
คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดัยางใหญ่และ
ดว้ยความโด่งดงัของพรานบุญจึงไดมี้การบูรณะวดัอีกจนเป็นวดั
ท่ีสวยงาม น าท่าน สักการะ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาว
ปักษใ์ตน้บัถือและเช่ือกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชา
แลว้มีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่ผูค้นนิยมขอความปลอดภยั ไร้
อุบติัเหตุ และยงัมีโชคลาภ เสน่ห์เมตตามหานิยม เหมาะส าหรับคนคา้ขาย คนท างาน ใหมี้กินมีใช ้ถา้หากท่าน
ไหนท่ีสมหวงั เช่ือกนัว่าเม่ือสมหวงัตามท่ีขอแลว้ ให้กลบัมาบริจาคท าบุญเพื่อช่วยท านุบ ารุงวดัยางใหญ่ ก็จะ
เป็นสิริมงคลอยา่งยิง่ 

วธีิไหว้บูชา พรานบุญ      หากบนให้บนด้วย 
1.พวงมาลยั       1.เหลา้ขาว 1 ขวด 
2.ธูป 9 ดอก       2.ผา้ขาวมา้ 1 ผืน 

                                             3.เทียน 1 เล่ม 
                                             4.หมากพลู ยาสูบ 1 ชุด 

บทสวดคาถาบูชาพรานบุญ บทหลกั 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธสัสะ 3 จบ 

นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชยัยะ ชยัยะ สิริโภคานะมาสะโย 



 
 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านคีรีวง” หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีอากาศดีท่ีสุดใน
ประเทศไทย ดว้ยโลเคชั่นท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลางหมู่บา้น อากาศจึงปราศจาก
มลพิษใดๆ ตั้งอยู่ท่ี อ  าเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศยัอยู่เชิงเขาหลวง ต าบลก าโลน อนัเป็น
เส้นทางเดินข้ึนสู่ยอดเขาหลวง ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีสงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลกั คือการท าสวนผลไม้
ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ให้ท่านไดช้มธรรมชาติสวยงามและสัมผสักบัวิถี

ชีวิตของชาวบ้าน ได้รับการจดัให้เป็นแหล่งอากาศดีท่ีสุดในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ 
ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละสายน ้าจุดถ่ายรูปโดดเด่นคือ “สะพาน
บ้านคีรีวง” เป็นจุดแลนด์มาร์กส าคญัท่ีไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูป เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่ายรูปกับ
สะพานน้ีกเ็หมือนมาไม่ถึงบา้นคีรีวง 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านทอ้งถ่ิน 
บ่าย ใหท่้านไดช้มธรรมชาติสวยงามและสัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวบา้น ไดรั้บการจดัให้เป็นแหล่งอากาศดีท่ีสุดใน

ประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บา้นคีรีวง ก็คือ ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่า
ไมแ้ละสายน ้ าจุดถ่ายรูปโดดเด่นคือ “สะพานบา้น
คีรีวง” เป็นจุดแลนด์มาร์กส าคญัท่ีไม่ว่าใครก็ตอ้ง
มาถ่ายรูป เหมือนกบัว่าถา้ใครไม่ไดม้าถ่ายรูปกบั
สะพานน้ีก็เหมือนมาไม่ถึงบา้นคีรีวง  ไดเ้วลาอนั
สมควร น าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติน ้ าตก
โยง” มีเน้ือท่ีทั้ งหมดประมาณ 128,125 ไร่ หรือ 
205 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมท่ีดินป่าเขาเหมน 
ป่าเขาหลวง ป่าปลายคลองวงัหีบ ป่าน ้ าตกโยง 
และป่าคลองแพรก ในทอ้งท่ีต าบลชา้งกลาง อ าเภอฉวาง ต าบลเขาแกว้ ต าบลลานสกา อ าเภอลานสกา ต าบล



 
 
 
 
 
 
 

นาบอน อ าเภอนาบอน ต าบลนาหลวงเสน ต าบลถ ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง และต าบลหินตก ต าบลร่อนพิบูลย ์
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวดันครศรีธรรมราช โดยได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2534 นบัเป็นอุทยานแห่งชาติล าดบัท่ี 64 ของประเทศไทย  อุทยานฯ น ้ าตกโยง มีภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลบัซบัซอ้นทอดยาวตามแนวเหนือใต ้มียอดเขาส าคญัมากมาย ทั้งเขาทง เขาวงัหีบ 
เขาพระ เขาหลวง เขาโยง เขาล าโรม เขาปากแพรก เขาปลายเปิก เขาคูหา โดยมี  ยอดเขาเหมน เป็นยอดเขา
สูงสุด สูง 1,235 เมตร จากระดบัน ้าทะเล และเป็นแหล่งตน้น ้าส าคญัของลุ่มน ้าตาปี ลุ่มน ้าปากพนงั และลุ่มน ้า
ตรัง สภาพป่าทัว่ไปเป็นป่าดิบช้ืน และป่าดิบเขา ดว้ยสภาพธรรมชาติท่ีสมบูรณ์มากท าใหท่ี้น่ีมีน ้ าตกสวย และ
ยอดเขาสูงท่ีมีวิวงดงามให้นกัผจญภยัไดช่ื้นชมความงามกนั น าท่านแวะถ่ายรูป “ก าแพงเมืองเก่า” เป็นก าแพง
เมืองท่ีเคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากขา้ศึก เป็นโบราณสถานท่ีส าคญัของจงัหวดัแสดงถึงความเก่าแก่ 
ความแขง็แกร่ง ความเจริญรุ่งเรือง และประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะใหม่ใหแ้ขง็แรงและ
สวยงาม เพื่อพฒันาเป็นอีกสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์อนัทรงคุณค่า มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ มี
ท่ีตั้งอยูห่ลายจุดดว้ยกนั แต่ท่ีเหลือใหช้ม คือ ก าแพงเมืองดา้นทิศเหนือ อยูริ่มคลอง หนา้เมือง ถนนมุมป้อม   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั:  โรงแรม เดอะ ทวนิ โลตัส หรือเทียบเท่าระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 

 

วนัที่5 ศาลหลกัเมือง – วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร – บ้านหนังตะลุงสุชาติ  
ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง 

06.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ “ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองท่ีคอยปกป้องรักษาบา้นเมือง

ให้พ้นจากภัยอันตรายเชิญ
สักการะเพื่ อความเป็นสิ ริ
มงคล  จากนั้ นน าท่ านไป
ไหว้ขอพร “พระบรมธาตุ
เมืองนคร” หรือช่ือเตม็ๆ “วดั
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร”  
เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรม
ธาตุเมืองนคร ตามต านานเล่า
กันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี 
โดยเจ้าชายทนทกุมารและ
พระนางเหมชาลา จากนั้ น
ผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลายสมยัและเป็นพระบรมธาตุเจดีย ์ท่ีอยู่คู่กับเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่



 
 
 
 
 
 
 

โบราณจนถึงวนัน้ี จากนั้น น าท่านเขา้ชม “บา้นหนงัตะลุงสุชาติ”  ทรัพยสิ์น  เป็นศิลปินหนงัตะลุงและช่างทา
รูป หนงัตะลุงฝีมือดีเยีย่มของเมืองนครศรีธรรมราช ท่ีริเร่ิมและสืบทอดวฒันธรรมการทาตวัหนงัตะลุง รวมไป
ถึงการเชิดหนงัตะลุงจนเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ บา้นหนงัตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายตวัหนัง
ตะลุงและหนงัใหญ่ อีกทั้งยงั มีการแสดงในลกัษณะสาธิตในบริเวณบา้นหนงัตะลุง นอกจากน้ียงัไดแ้บ่งพื้นท่ี
เพื่อจดัเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น และพิพิธภณัฑห์นงัตะลุงนานาชาติ 

กลางวนั บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัรับประทานอาหาร น าทุกท่านเดินทางสู่ “ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง” ตลาด 100 ปีเมืองปากพนังเป็น 

ตลาดไมเ้ก่าแก่ดั้งเดิมกว่า 100 ปี มีวิถีชีวิตท่ีเป็นธรรมชาติและความเรียบง่าย  ซ่ึงตั้งอยู่สองริมฝ่ังคลองบาง
ฉลากซ่ึงเช่ือมต่อกบัแม่น ้ าปากพนัง ขนานไปกบัล าคลอง ช่วงตน้ตลาดจะเป็นร้านขาย ส่วนใหญ่ขายขนม 
พื้นบา้น อยา่งขนมลา ถัว่ มนัข้ีหนู (หวัมนัชนิดหน่ึง) และแหว้พื้นบา้น รวมถึงอาหารทะเลสดๆ ราคายอ่มเยา
และปลากระบอกแห้งของข้ึนช่ือของท่ีน่ี รวมถึงผกั ผลไม ้ กุง้แห้ง ปลาหมึกแห้ง  และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
อิสระให้ทุกท่านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบิน
นครศรีธรรมราช 

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย *** 
19.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินสนามบินนครศรีธรรมราช 
21.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี DD 7817 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) 
2215 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร 
การล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส าคญั  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เดก็ 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เดก็ 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

   เทศกาลสงกรานต์ 
 10-14 เม.ย. //  
13-17 เม.ย. 2564 

27,990 27,990 27,790 27,490 8,000 

***หากท่านต้องการ อพัเกรดห้องพกักรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่*** 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-สมุย // นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 

ใบ น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ 08-10 ท่าน   
3. โรงแรมท่ีพกั 4 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 700 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 14,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกลุภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 12,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด  

3. ยกเลิกเดินทางช่วงวนัหยดุยาว หรือเทศกาลไม่สามารถขอคืนเงินมดัจ าคืนได ้     

 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 8-10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ ภยัจากธรรมชาติ ภยั

จากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควดิ 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


