
 
รหสัโปรแกรม : 18337 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทริปสุดปัง...แดนใต้สุขใจ 

 
(นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) Code :  

EZDAS128 

 

เดินทางวนัท่ี 12-14 มิถุนายน 2563 
โดยสายการบิน นกแอร,์ไทยไลอ้อนแอร์ 

ภาคใตถึ้งแมจ้ะข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล  

แต่แหล่งท่องเท่ียวประเภทอ่ืนกส็วยงามไม่แพก้นั ดงัเช่นโปรแกรมน้ี ท่ีรวมความหลายหลายของ

ภายใตม้าไวเป็นโปรแกรมเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นศรัทธาความเช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิ,วิถีชีวิต และ

ธรรมชาติอนัอศัจรรยข์องล าน ้ า-ป่าเขา  

ถา้คุณพร้อมเปิดประสบการณ์คร้ังใหม่ เกบ็กระเป๋าแลว้เดินทางไปเรา 

 



ทริปสุดปัง...แดนใต้สุขใจ 
โดยสายการบิน นกแอร์,ไทยไลอ้อนแอร์ 

12-14 มิถุนายน 2563 

วนัแรก กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-บ้านหนังตะลุงสุชาต-ิวดัเจดย์ี-สวนตาสรรค์ 
04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี  สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 (Terminal 2 ) ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ ทีมงาน

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.นครศรีธรรมราช  ดว้ยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7804 

07.10 น. ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช   เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตู ้ปรับอากาศ น าท่านเดินทางสู่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร กราบ
สกัการะพระบรมธาตุเจดียน์ครศรีธรรมราช เพื่อเป็นสิริมงคล   พระบรมธาตุเจดีย ์เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบลงักา มีจุดเด่นท่ี
ยอดเจดีย ์ ซ่ึงหุม้ดว้ยทองค าแท ้จากความเช่ือ เล่าสืบตอบกนัมาวา่องคพ์ระธาตุประกอบดว้ยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมาย
จรดปลายเจดีย ์ซ่ึงส่ิงของมีค่า เหล่าน้ีพทุธศสานิกชนน ามาถวายแด่องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้เพ่ือใหต้นไดพ้บกบันิพพาน  
 
 
 
 
 

Code :  
EZDAS128 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 จากนั้น เชิญตามรอย...เขาเล่าว่า พระแอด ท่ีใหพ้รเพ่ือหายจากเจ็บปวดไขขอ้ต่างๆ  ตามรอยปริศนาธรรมท่ีเจดียพ์ระปัญญา 
เร่ืองเล่าพระเจา้ชู ้ ท่ีถูกล่ามโซ่ และ  ตน้ศรีมหาโพธ์ิ ท่ีแบ่งหน่อมาจากลงักา จากนั้น เชิญชมและเลือกซ้ือขนมลากรอบ  ตวั
ละครหนงัตะลงุ เคร่ืองถม สามกษตัริย ์เคร่ืองเงินและเคร่ืองทองเหลือง 
 
 
 
 
 

 น าท่านสู่ บ้านหนังตะลงุสุชาต ิ บา้นพกัศิลปินหนงัตะลุงและช่างท ารูป หนงัตะลุงฝีมือดีเยีย่มของเมืองนครศรีธรรมราช ท่ีริเร่ิม
และสืบทอดวฒันธรรมการ ท าตวั หนงัตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนงัตะลุงจนท่ีเป็น ท่ียอมรับในระดบัชาติ  บา้นหนงัตะลุงสุ
ชาติเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายตวัหนงัตะลุงและหนงัใหญ่ อีกทั้งยงั มีการแสดงในลกัษณะสาธิตในบริเวณบา้นหนงัตะลุง 
นอกจากน้ียงัไดแ้บ่งพ้ืนท่ีเพ่ือจดัเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น และพิพิธภณัฑห์นงัตะลุงนานาชาติ 
 

 
 
 
 
 
 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 

13.00 น. หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดย์ี วดัธรรมดาท่ีไม่ธรรมดา เพราะมี เร่ืองราวเสียงท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ขออะไรก็ได้
สมหวงัทุกอยา่ง จากรูปไมแ้กะสลกัเด็กชาย หรือชาวบา้นเรียกวา่ “ไอ้ไข่” เตม็ไปดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาเอามาแกบ้น 
เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติก๊ ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณท่ีใหจุ้ดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขายอ่มๆ บ่ง
บอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสมัฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพรจาก
ไอไ้ข ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ “สวนตาสรรค์” อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ  ท่ีเปิด
ใหบ้ริการเล่นน ้ าและท าฟิชสปา หรือ ปลาตอดเทา้ โดยนกัท่องเท่ียวสามารถนัง่เล่นใหป้ลาตอดเทา้ ท าความสะอาดเทา้แบบ
ธรรมชาติ แบบสนุกสนานเพลิดเพลินปนจัก๊จ้ีหน่อยๆ ไปกบัฝงูปลาท่ีมารุมตอดเทา้ ถือเป็นการนวดและสปาเทา้ไปในตวั โดย
พ้ืนท่ีดงักล่าวมีล าธารตามธรรมชาติจากคลองโฉไหลผา่นท่ามกลางตน้ไมน้อ้ยใหญ่ข้ึนปกคลุมท าใหร่้มร่ืนเยน็สบาย มีฝงูปลา
ในล าธารแหวกวา่ยจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 

16.30 น. น ำทำ่นเขำ้สูท่ี่พกั อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
18.00 น. บริการอาหารค ่า (2) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

วนัที ่2 ล่องเรือชมโลมาสีชมพ-ูเกาะนุ้ย-สวนโมกขพลาราม-พระธาตุไชยา 
06.30 น. บริการอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารภายในท่ีพกั 
07.30 น. 

 
น าท่านลงเรือทอ้งถ่ินเพื่อชมปลาโลมาสีชมพ ูประสบการณ์หาท่ีอ่ืนไม่ได ้เพราะท่ีหาดขนอมน้ีเป็นแหล่งของปลาโลมาสีชมพท่ีู
อาศยัอยูท่ี่น่ีประมาณ 50 ตวั โลมาสีชมพหูรือท่ีเรียกกนัวา่โลมาขาวเทา หรือโลมาหลงัโหนก จะอาศยัอยูเ่ฉพาะบริเวณปาก
แม่น ้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น ลกัษณะเด่นของโลมาสีชมพคืูอ การมีสีชมพเูฉพาะตวั ในตอนเกิดมีสีเทาเหมือนโลมาทัว่ไป 
แต่เม่ืออายมุากสีขาวเผือกหรือสีชมพจูะเกิดข้ึนจากสีของหลอดเลือดท่ีช่วยไม่ใหอุ้ณหภูมิร่างกายสูงจนเกินไป จึงท าใหเ้ห็นเป็น
สีชมพู  (การพบโลมาสีชมพูขึน้อยู่กบัปัจจยัด้านต่างๆ เช่น ช่วงเวลา,สภาพอากาศ และการรบกวนอ่ืนๆ เป็นต้น) 

 
 

 

 

 

 หลงัจากล่องเรือชมโลมาสีชมพแูลว้น าท่านชมสถานท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น เยอืนบ่อน า้จืดทีอ่ยู่กลางทะเล ตั้งอยูบ่นเกาะนุย้  ท่ีน่ีคือ
ตน้ก าเนิดต านานหลวงปู่ทวดเหยยีบน ้ าทะเลจืด และแวะชมหินพบัผ้าหรือ Pancake Rock หินรูปร่างประหลาดท่ีมีลกัษณะคลา้ย
ผา้พบักนั  

 

 

 



12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (4)  ณ ร้านอาหารในตวัเมืองสุราษฎร์ธานี 

13.00 น. 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ "สวนโมกขพลาราม" สถานท่ีท่ีหยดุพฒันาทางวตัถุ แต่หนัไปพฒันาทางจิตใจและการ
ปฏิบติัธรรม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามปณิธาน3ขอ้ ของท่านอาจารยพ์ทุธทาส ท่ีไดด้ าเนินการมาอยา่งยาวนานตั้งแต่สมยัท่ีมีชีวติอยู ่
นัน่ก็คือ 1.ใหทุ้กคนพยายามเขา้ถึงหวัใจแห่งศาสนาของตน 2.ท าความเขา้ใจหลกัส าคญัระหวา่งศาสนา 3.เปล้ืองตนออกจาก
วตัถุนิยม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวหิารเพื่อนมสัการ “พระธาตุไชยา” สถานท่ีบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ นบัเป็นปูชนียสถานส าคญัคู่บา้นคู่เมือง ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และเป็นหน่ึงใน
โบราณสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพบูชาของภาคใต ้ 

 
16.00 น. 

 
น าท่านเช็คอินท่ีพกั ณ เรือนไมป้ลายน ้ า Cottage by the River ท่ีพกัสุดชิค มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ตั้งอยูริ่มปากน ้ าตะโก 
(หรือเทียบเท่า) 
 
 
 
 
 
 
 

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (5)  จดัเตม็ ณ หอ้งอาหาร ภายในท่ีพกั จดัเตม็ป้ิงยา่งซีฟู๊ ด กบับรรยากาศยามเยน็อนัแสนโรแมนติก จากนั้น
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่3 ดอยตาปัง-ล่องแพ-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ  

04.30 น.  อ าลาท่ีพกัเดินทางสู่หมู่บา้นบนดอย ต.เขาทะล ุ อ.สว ี จ.ชุมพร เพ่ือเปล่ียนรถทอ้งถ่ินข้ึนไปรับรุ่งอรุณอนัแสนสดใส  
สู่จุดชมววิ ดอยตาปัง จุดชมววิแห่งใหม่ท่ีมีไฮไลทคื์อการชมแสงอาทิตยอ่์อนๆ สาดส่องผา่นรูของเขาท่ีมีช่ือวา่ เขาทะลุ คลอ
เคลีย สายหมอกสีขาวเบ้ืองล่าง ถือวา่เป็นสถานท่ีแสนโรแมนติกท่ีหา้มพลาดอีกแห่งหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 



08.00 น. บริการอาหารเชา้(6) แบบทอ้งถ่ินกนัเอง พร้อมน่ารักของผูค้นชาวบา้นบนดอย 
09.00 น. หลงัอาหารเชา้เดินทางสู่ อ าเภอพะโตะ๊ เพ่ือน าท่านท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ดว้ยการล่องแพชมความหลากหลายทางธรรมชาติท่ี

อุดมสมบูรณ์ เตม็เป่ียมไปดว้ยอากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ และยงัสมัผสัถึงไอเยน็แห่งสายน ้ าและขนุเขาท่ีโอบลอ้ม บางคร้ังก็พบเห็น
สตัวป่์า เช่น ค่างแวน่ถ่ินใต ้ลิง นกเงือก หากินอยา่งอิสระริมสองฝ่ังคลองอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (7) ณ แบบทอ้งถ่ินดว้ยอาหารอนัเป็นเอกลกัษณ์  
13.00 น. หลงัอาหารกลางวนัน าท่านท ากิจกรรมล่องแพต่อจากช่วงเชา้ ก่อนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดย

หากมีเวลาระหวา่งทางแวะซ้ือของฝากระหวา่งทางก่อนถึงสนามบินฯ 
20.10  น. เดินทางกลบั โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL747 
21.25  น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 
 

--------------------------------------------------------------------- 

อตัราค่าบริการ ราคา  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ         11,900.- 
เดก็อาย3ุ – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม)   9,200.- 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ   2,500.- 

                    หมายเหตุ – รายการเดินทาง,เท่ียวบิน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่ จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์     
  จะตอ้งด าเนินการท่ีเคานเ์ตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 



 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนั
อุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
     ค่ากิจกรรมเพ่ือสุขภาพท่ี วนาศรมรีสอร์ท 
 ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :  

1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมส าเนาบตัรประชาชนส าหรับผูเ้ดินทาง 
2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

ส่ิงท่ีควรน ำไปด้วย 

     ยาประจ าตวั,กลอ้งถ่ายรปู,อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,ชุดว่ายน ้า,ชุดเล่นน ้า กางเกงขาสัน้ รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบิน
และค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณี
ใดๆ 

9. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ : 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสารจ านวน 8 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง
บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 



5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อ
จลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทาง 
หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 
--------------------------------------------------------------------- 

 



 


