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วนัแรก กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 
18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย ป้ัม ปตท.วภิาวดี ทีมงานคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ (ผา่น

มาตรฐาน SHA) 
18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหนา้สู่ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมบริการอาหารกล่อง (1) บนรถโคช้ปรับอากาศ จากนั้นอ

สระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่2 สุราษฎร์ธานี – ศาลหลกัเมืองสุราษฎร์ธานี – สะพานไม้อ่าวเตลด็ – วดัจนัทน์ธาตุทาราม – เจดย์ี
ปะการัง – วดัเจดย์ี(ไอ้ไข่) – วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช – อสิระ
หลาดหน้าพระธาตุ  

เชา้ เดินทางถึง เมืองสุราษฎร์ธานี “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”  
 บริการอาหารเช้า (2) ณ หอ้งอาหารโรงแรม CBD2 
 น าท่านกราบสักการะ ศาลหลักเมือง เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ เพราะถือเป็นหลกัชยัคู่บา้นคู่เมือง

ท าให้ประชาชนอยูร่่มเยน็เป็นสุข  ศาลหลกัเมืองแห่งน้ีสร้างข้ึนเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
รัชกาลท่ี 9 ทรงครองราชยส์มบติัครบ 50 ปี ในวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 และเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นหลกัชยั และ
ม่ิงขวญั รวมทั้งเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวสุราษฎร์ธานี ไดรั้บอิทธิพลมาจากชวา ลงักา และเขมร ผสมกลมกลืน
กนั เพื่อแสดงถึงความมัน่คงและเป็นปึกแผน่ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เมืองเก่าท่ีมีร่องรอยทางประวติัศาสตร์สมยั
ศรีวชิยั และมีความความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมยัโบราณกาลจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั 

 

 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแวะถ่ายรูป และชมวิวทิวทศัน์ทะเลฝ่ังอ่าวไทย ณ 

สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไมท่ี้สร้างยื่นลงทะเลเพื่อท่ีท่าเรือข้ึนลงของชาวประมง สามารถชมวิวทิวทศัน์
รอบอ่าวได้อย่างสวยงาม กลายเป็นแลนด์มาร์คอีกหน่ึงจุดท่ีไดรั้บความนิยมมาถ่ายภาพกบัสะพานน้ีอยู่บ่อยๆ 
นอกจากน้ีบริเวณอ่าวเตล็ดยงัมีให้บริการล่องเรือชมปลาโลมาสีชม และเขาหินพบัผา้อีกดว้ย และน าท่านชม วัด

สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช – กระบี ่Code 
EZDSC_165 

 



 
 

จันทน์ธาตุทาราม เพื่อให้ท่านได้สักการะเจดีย์ปะการัง โบราณสถานเก่าแก่ของเมืองขนอม เช่ือกันว่ามีอายุ
มากกว่า 1000 ปี ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาธาตุ เจดียเ์ป็นรูปโอคว  ่า สร้างข้ึนโดยน าหินปะการัง มาจดัสร้างเป็น
เจดียท์ั้งองค ์รอบๆเจดีย ์มีพระพุทธรูปแกะสลกัดว้ยหินทรายแดง แสดงใหเ้ห็นวา่ท่ีน่ีเป็นแหล่งอารยธรรมทางดา้น
พุทธศาสนาสมยัหน่ึง  

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (3) ณ ร้านธราดล (สิชล) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัเจดีย์(ไอ้ไข่) ใหท้่านขอพร ไอไ้ข่ เด็กวดัเจดีย ์รูปป้ันเด็กอายรุาวๆ 10 ขวบ สวมชุดลาย

พรางทหาร สวมแวน่ตาด า ชาวบา้นจะเรียกวา่ “ไอไ้ข่” หรือ “ตาไข่” มีเสียงท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ขออะไรก็ได้
สมหวงัทุกอยา่ง ขอไดไ้หวรั้บ ในตามความเช่ือและความศรัทธาของคนในพื้นท่ีและต่างจงัหวดั 

 

 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองนครศรีธรรมราช ให้ท่านชม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กราบสักการะพระบรมธาตุ

เจดียน์ครศรีธรรมราชเพื่อเป็นสิริมงคล พระบรมธาตุเจดีย ์เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบลงักา มีจุดเด่นท่ียอดเจดีย์
ซ่ึงหุ้มด้วยทองค าแท้ จากความเช่ือเล่าสืบตอบกันมาว่าองค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่า
มากมายจรดปลายเจดีย์ ซ่ึงส่ิงของมีค่า เหล่าน้ีพุทธศสานิกชนน ามาถวายแด่องคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้เพื่อให้ตน
ไดพ้บกบันิพพาน จากนั้นใหท้่านกราบไหว ้ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ออกแบบให้มีลกัษณะคลา้ยศิลปะศรี
วิชยั เรียกว่าทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็กทั้งส่ีหลงั ถือเป็นบริวารส่ีทิศ เรียกวา่ ศาลจตุโลกเทพ, ศาลพระทรง
เมือง, ศาลพระพรหมเมือง และศาลพรบนัดาลเมือง องคเ์สาหลกัเมืองท าดว้ยไมต้ะเคียนทองท่ีไดม้าจากภูเขายอด
เหลืองอนัเป็นภูเขาลูกหน่ึงในทิวเขานครศรีธรรมราช ส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุคามรามเทพ (ส่ีพกัตร์) 

 

 
 อสิระให้ท่านชิล ชิม ช้อป ณ ถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุฯ ตามภาษาท้องถิ่น เรียกว่า “หลาดหน้าพระธาตุ” 



 
 

บรรยากาศภายในหลาดหน้าพระธาตุเป็นไปดว้ยความคึกคกั มีขนมพื้นบา้น อาหารพื้นบา้นของคนใต ้เรียกว่ามี
ครบทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน อาทิเช่น หนมข้ีมนั หนมค่อม หนมดว้ง หนมน่ิง หนมตาบอด หนมเจาะหู 
หนมโค เป็นตน้ ซ่ึงขนมและอาหารบางอย่างมีเฉพาะจงัหวดันครศรีธรรมราช จะเรียกว่าเป็นขนมอาหารเฉพาะ
ทอ้งถ่ินเลยก็วา่ได ้นอกจากน้ียงัมีสินคา้และผลิตภณัฑ์ OTOP  ประเภทต่างๆ มาจดัแสดงและจดัจ าหน่ายให้แก่
นกัท่องเท่ียวและประชาชนทัว่ไปไดซ้ื้อเป็นของกินและของฝาก 

 

 
เยน็ อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดินหนา้วดัพระมหาธาตุฯ 
 จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั จ.นครศรีธรรมราช 

วนัที ่3  นครศรีธรรมราช – กระบี่ – วดัถ า้เสือ – สระมรกต – อสิระตลาดหน้าเมืองกระบี่ 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (4)  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
08.00 น. จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ จ.กระบ่ี 
11.00 น. น าท่านชม วัดถ า้เสือ นมสัการ พระอาจารยจ์  าเนียร เกจิอาจารยช่ื์อดงัทางภาคใตใ้นเร่ืองลูกประค าพระ และพระ

โพธิสัตวก์วนอิม เป็นเอกลกัษณ์และเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคือการท่ี
ไดม้าแวะสักการะขอพร 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม สระมรกต ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น UNSEEN IN THAILAND สระน ้ าสีมรกตอนัเกิดจากน ้ า

ร้อนใตดิ้นท่ีรวมกนัเป็นน ้าในสระท่ีใสราวกระจก อิสระใหท้่านไดเ้ล่นน ้า และด่ืมด ่าสัมผสัการธรรมชาติ 
 

 



 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมฮ็อป อนิน์ กระบี่ (HOP INN Krabi) 
 น าท่านเดินชมบรรยากาศ ตลาดหน้าเมืองกระบี่ (ถนนคนเดินกระบี่) ให้ท่านเดินเท่ียว ช้อปเส้ือผา้ ของฝาก กิน

ซีฟู้ด นัง่ด่ืมหน้าเวทีกลางฟังเพลงสากล เพลงทอ้งถ่ินเพลินๆ สัมผสับรรยากาศค ่าคืนของตวัเมืองกระบ่ีแลว้ท่าน
หลงรักกระบ่ีจนอยากกลบัมาเท่ียวอีกคร้ัง 

 

 
เยน็ อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย ณ ตลาดหนา้เมืองกระบ่ี (ถนนคนเดินกระบ่ี) 

วนัที ่4 กระบี่ – อนุสาวรีย์ปูด า – วดัมหาธาตุวชิรมงคล – สุราษฎร์ธานี – เข่ือนรัชชประภา – กุ้ยหลนิ
เมืองไทย – สันเข่ือนรัชประภา – สวนโมกขพลาราม – กรุงเทพฯ  

07.00 น. อิสระรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ถนนมหาราช เป็นท่ีตั้งของตลาดสดมหาราช ตลาดกลางท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในจงัหวดักระบ่ี มีความสะอาดและสะดวก นอกจากนั้นยงัมีของขายมากมายให้เลือกซ้ือกนั ทั้งอาหารสด และ
อาหารท่ีพร้อมรับประทานได ้

08.00 น. ให้ท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ปูด า เป็นประติมากรรมปูด า 4 ตวั ตวัใหญ่ตวัแม่มีกระดองกวา้งถึง 2 เมตร และมีตวั
เล็กตวัลูกอีก 3 ตวั ทุกตวัต่างชูกา้มน่าเกรงขามซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางและ เขา
ขนาบน ้ า สัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองกระบ่ี ลกัษณะเป็นภูเขาสองลูกสูงตั้งเด่นขนาบแม่น ้ า อยู่ดา้นหน้าตวัเมือง 
มองเห็นไดเ้ด่นชดั สวยงามและดูมีเร่ืองราว นอกจากความสวยงามของเขาสองลูกท่ีขนาบกนัพอดี 

 

 
 จากนั้นน าท่านชม วัดมหาธาตุวชิรมงคล ความงดงามอนัโดดเด่น ตระการตา สะกดใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

“วดัมหาธาตุวชิรมงคล” หรือท่ีชาวบา้นเรียกกนัวา่ “วดับางโทง” กลายเป็นอีกหน่ึงความประทบัใจเม่ือไดพ้บเห็น 
ในความงดงามและศิลปะอนัโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ จนท าให้ชาวพุทธศาสนิกชนและนกัท่องเท่ียวทั้งหลายต่าง
แวะเวยีนเดินทางมาช่ืนชมกนัอยา่งไม่ขาดสาย 



 
 

 

 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เข่ือนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (6) ณ เข่ือนรัชชประภา 
บ่าย น าท่านชม เข่ือนรัชชประภา หรือท่ีมีช่ือเรียกดั้งเดิมว่า “เข่ือนเช่ียวหลาน” น าท่านสู่ท่าเรือเทศบาลเข่ือนรัชชประภา เพ่ือ

ลงชม กุ้ยหลินเมืองไทย ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสัความงดงามของธรรมชาติ ผืนน ้าสีเขียวมรกตและภูเขาหินปูนใน
อ่างเกบ็น ้าเข่ือนเช่ียวหลาน และน าท่านถ่ายรูปกบั สันเข่ือนรัชประภา และบรรยากาศโดยรอบของอ่างเก็บน ้าเหนือเข่ือน
หินผสมแกนดินเหนียวท่ีมีทศันียภาพ โดยรอบบริเวณเข่ือนและอ่างเกบ็น ้าสวยสดงดงาม และสงบร่มร่ืน  

 

 
 

 
 จากนั้นน าท่านชม สวนโมกขพลาราม หรือวดัธารน ้ าไหล เป็นสถานท่ีท่ีมีบริเวณสวยงามตามธรรมชาติ สงบ และ

ร่มร่ืน น าท่านชมศาลาโรงธรรมประมวลภาพวาด บทกวี และคติ ธรรมจ านวนมาก ซ่ึงเรียกว่าโรงมหรสพทาง
วญิญาณ 

 

 
เยน็ บริการอาหารเย็น (7) ณ ร้านอาหารเพื่อนเดินทาง 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 
 



 
 

วนัที ่5 กรุงเทพฯ 
05.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
**************************************************** 

 
อตัราค่าบริการ ราคา / ท่าน 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3  ท่าน ราคาท่านละ 4,999,- 
เด็กอายุ 3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 3,999,- 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 1,300.- 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม  
 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ  ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายเุกิน 
  70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 
  200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม - ค่าซกัรีดค่า - โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน :  
       1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 1,000 บาท 

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 
 

 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพส าหรับเขา้วดั, รองเทา้ท่ีสวมใส่
สบาย 
 
 
 
 



 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ : 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 1,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3. กรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณี
ใดๆ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน  20  ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุ
งาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถ
น ามาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
 

 
************************************************* 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 


