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เกาะสมุย 3 วนั 2 คืน 
แวะเมืองคอน ขอพรวดัเจดย์ี (ไอ้ไข่)  

เกาะสมุย – ด าน า้เกาะแตน – เทีย่วเกาะมดัสุม 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช – วดัเจดีย์ (ไอ้ไข่) – วดัยางใหญ่ (พรานบุญ) - 

ถนนสวยสิชล-ขนอม – อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอดุมศักดิ์  - ท่าเรือเกาะสมุย สิชล ซีชอร์ – พกัเกาะสมุย  2 คืน 

เชา้    เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เจา้หนา้ท่ีรอให้บริการตอ้นรับ 
 
 
 
 
 
 

 
ขอพร วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ต านานกุมารเทพ เม่ือก่อนนั้นเคยเป็นวดัร้าง ว่ากนัว่าสร้างมาแลว้กว่า 1,000 ปี เหลือ
เพียงเจดียโ์บราณ ท่ีอยูต่รงบริเวณโบสถใ์นปัจจุบนั  
"ไอไ้ข่ เด็กวดัเจดีย"์ อภินิหารความศกัด์ิสิทธ์ิ  ข้ึนช่ือเร่ืองการศรัทธาท่ีวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ”  (ยกเวน้เร่ืองความรัก) ไอไ้ข่
เป็นเทพท่ีมีความซ่ือสัตย ์"ขอใหไ้หวรั้บ" หากใครท่ีมาขอแลว้สมหวงั จงอยา่ไดลื้มสัญญาท่ีบนบานไวก้บัไอไ้ข่ 

ต ำนำนไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วดัเจดีย ์คือรูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยูใ่นศาลาในวดัเจดียเ์ช่ือกนัวา่
เป็นวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตยอ์ยู ่ณ วดัแห่งน้ีเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบา้นตั้งแต่ในละแวกใกลว้ดัไปจนถึงต่างจงัหวดัในแถบ
ภาคใตจ้ากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอไดไ้หวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 
เคล็ดลับกำรบูชำไอ้ไข่  ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหวรั้บ แต่เม่ือส าเร็จให ้แกบ้นดว้ยของท่ีน ามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น 
ของท่ีควรถวายอะไรบา้ง : ขนมเป๊ียะ / น ้าแดง / ชุดทหาร ต ารวจ / ไก่ปูนป้ัน / หนงัสต๊ิก / ประทดั / ของเล่นส าหรับเด็กผูช้าย 

วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วดัสีชมพูแห่งเมืองนคร ไฮไลทข์องวดัน้ีคือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักษใ์ตน้บัถือ 
เช่ือกนัวา่เป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงินทอง  

เทีย่ง รับประทานอาหารเที่ยง เมนูขนมจีนเส้นสดเมืองคอน ที่ทานคู่กบัน า้ยาให้เลือกอย่างมากมาย  
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บ่าย แวะถ่ายรูปแบบคูลๆ เลยีบถนนชายทะเล ขนอม-สิชล ท่ีผา่นใหเ้ห็นทั้งววิทะเลและภูเขา สามารถมองเห็นวิวเกาะสมุย

และยงัเป็นจุดชมววิท่ีมองเห็นทอ้งฟ้ามาบรรจบกบัทอ้งทะเลท่ีสวยงาม ตรงจุดชมววิมีอนุสรณ์สถานพลายจ าเริญ ท่ีเป็น
ชา้งคู่บารมีของเจา้พระยานคร และเป็นชา้งคู่เมืองนครศรีธรรมราชอีกดว้ย 

 แวะสักการะ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือท่ีเรียกกนัวา่เสด็จเต่ีย ท่ีถือไดว้า่เป็นอนุสาวรียข์นาดใหญ่ ตั้ง
ตระหง่านหนัหนา้ออกทะเล ถือไดว้า่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 

17.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าเรือ สิชล ซีซอร์ เพื่อข้ึนเรือเร็ว (Speed Boat) *แบบจอยทวัร์* ไปยงัเกาะสมุย  
17.30 น. ออกเดินทางสู่เกาะสมุย (ใชเ้วลาเดินทาง 40นาที)  
 จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกั ณ โรงแรม บุณฑรีย์ เฉวง (ระดับ 3ดาว) หรือเทยีบเท่า 
19.00 น.รับประทานอาหารค ่า เมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 พกัผอ่นตามอธัยาศยั...พร้อมรับวนัใหม่ 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) เกาะแตน – เกาะมดัสุม – ด าน า้ดูปะการัง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม  
10.00 น. เดินทางไปยงัท่าเทียบเรือสู่ท่าเรือทอ้งกรูด โดยเรือหางยาว (แบบจอยทวัร์) ของชุมชนสู่เกาะแตน  

(ใชเ้วลาเดินทาง 20 นาที) 
 
 
 
 
 
 

เป็นเกาะท่ียงัมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ีงดงาม ชายหาดยาวทิวมะพร้าวเรียงราย มีแนวปะการังและชายฝ่ังท่ีค่อนขา้ง
สมบูรณ์ และส่ิงมีชีวติใตน้ ้ าท่ีสวยงามอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากน้ี "เกาะแตน" เป็นเกาะท่ีกล่าวขนานเป็นต านานมาแต่
อดีตวา่ เป็นเกาะท่ีไม่มีสุนขั ซ่ึงชาวบา้นไดเ้ล่าวา่เจา้ท่ีเทวดาของเกาะแตนไม่ชอบสุนขั และปัจจุบนัก็ยงัไม่มีสุนขั และ 
สุนขัไม่สามารถข้ึนเกาะแตนได ้ ส่วนในเชิงวทิยาศาสตร์ขอ้สันนิฐานวา่มีคล่ืนเสียงและสนามแม่เหล็ก ซ่ึงรบกวนการได้
ยนิของสุนขั 
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ให้เวลาคณะสนุกสนานกบัการด าน า้ตื้นชมปะการังและปลาสวยงาม หรือเล่นน า้ชายหาด ตามอธัยาศัย 
(บริการหน้ากากด าน า้ตื้น ท่อหายใจและเส้ือชูชีพ) 
 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่เกาะมัดสุม (ใชเ้วลาเดินทาง 20นาที) หรือทีเ่รียกกนัว่าเกาะหมู ซ่ึงเป็นเกาะเล็กๆท่ีอยู่
ติดกบัเกาะแตน มีนอ้งหมูมากมายคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว และสนุกสนานกบัการใหอ้าหารนอ้งหมู  (บนเกาะมีขาย
อาหารหมู (ขา้วเกรียบหรือผกับุง้ ของโปรดนอ้งหมู)) 
บริเวณเกาะจะถูกลอ้มไปดว้ยใบไมสี้เขียวงดงาม และ ทรายสีขาว ใหท้่านพกัผอ่น เดินเล่น หรือจะเล่นน ้าตามอธัยาศยั  
(ไม่รวมกิจกรรมต่างๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติม) 
รับประทานอาหารเที่ยงแบบปิคนิค บนเกาะมัดสุม 

15.00 น. อ าลาเกาะมดัสุม เพื่อกลบัสู่เกาะสมุย และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า เมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 พกัผอ่นตามอธัยาศยั...พร้อมรับวนัใหม่ 

  

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) เทีย่วเกาะสมุย – วดัพระใหญ่ เกาะฟาน – ถนนคนเดินบ่อผุด – หินตาหินยาย –  

จุดชมววิลาดเกาะ - ท่าเรือเกาะสมุย สิชล ซีชอร์ – รถรับส่งไปยงัท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารของโรงแรม และใหท้่านพกัผอ่นในยามเชา้ ก่อนคืนหอ้งพกั 
11.00 น. รถตูป้รับอากาศรอรับคณะ เพื่อเดินทางไป ยงัวดัพระใหญ่ 
 
 
 
 
 

 
น าท่านสักการะ วดัพระใหญ่ นั้นตั้งอยูท่างดา้นทิศเหนือของเกาะสมุยใกลก้บัหาดบ่อผดุ ซ่ึงท่ีตั้งของวดันั้นอยูบ่นเล็กๆ ท่ี
มีช่ือวา่ “เกาะฟาน” เดิมทีเกาะฟานน้ีจะมีน ้าทะเลลอ้มรอบ แมจ้ะไม่ใช่ พระพุทธรูปโบราณ แต่พระพุทธปางมารวชิยั 
ขนาดใหญ่ประดบั ดว้ยกระเบ้ือง สีเหลืองทองทั้งองค ์ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมีขนาดหนา้ตกักวา้งถึง 5 วา 9 
น้ิว และสูง 6 วา นบัเป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ท่ีสุดของภาคใต ้เป็นท่ีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวสมุย 
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12.30 น. แวะถนนคนเดินบ่อผุด หรือ " Fisherman's Village " แต่ก่อนนั้นเคยเป็นหมู่บา้นชาวประมงมาก่อน มีร้านคา้ต่างๆทั้ง 
สองขา้งทาง ใหค้ณะเลือกซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ิน และอิสระอาหารเท่ียง 
 
 
 
 
 
 

 
15.00 น. ชมส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ และถ่ายรูปชิคๆริมทะเล ณ หินตาหินยาย โขดหินขนาดใหญ่ ท่ีมีรูปร่างหนา้ตาแปลกๆ 

หินตา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของหินแกรนิต ท่ีเกิดจากการกดัเซาะโดยน ้าทะเล สายลม แสงแดด จนเกิดเป็นโขดหิน
รูปร่างประหลาด ลกัษณะคลา้ยอวยัวะเพศของชาย  
หินยาย เป็นโพรงหินชายฝ่ัง โพรงท่ีเกิดจากการผกุร่อนของหนา้ผาชายฝ่ังทะเล เน่ืองจากถูกคล่ืนกดัเซาะ โดยปกติโพรงน้ี
จะอยูใ่นระดบัแนวน ้าทะเลหรือเหนือน ้าทะเลเล็กนอ้ย 
แวะจุดชมววิลาดเกาะ ท่ีสามารถมองเห็นทะเลกวา้งจากมุมสูงแบบพาโนรามา 360องศา เป็นจุดชมววิท่ีมีทศันียภาพท่ีสวย
ท่ีสุดบนเกาะ  ใหท้่านเก็บภาพประทบัใจก่อนกลบั และท่ีน่ียงัเป็นจุดจ าหน่ายของท่ีระลึก ของฝากประจ าทอ้งถ่ินและยงัมี
กาละแมรสเลิศ ท่ีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร 

16.00 น. ถึงท่าเรือทอ้งกรูด เพื่อข้ึนเรือเร็ว (Speed Boat) *แบบจอยทวัร์* กลบัสู่ ท่าเรือ สิชล ซีซอร์ 
16.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ สิชล ซีซอร์ 
......... จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ. 

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

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมทางทะเลทุกโปรแกรม สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและระดบัน ้าในแต่ละวนั โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19 
*มาตรการการบริการบนรถบริการ สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*กรุณาเตรียม เจลแอลกอฮอล ์ผา้เปียก ไวใ้ชส่้วนตวัระหวา่งการเดินทาง 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวัและของใชส่้วนตวัท่ีจ  าเป็น 
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กฏ ระเบียบ ข้อห้าม การท่องเทีย่ว เกาะแตนและเกาะมดัสุม มกีฏระเบียบทีค่วรปฏบิัติ 
 ไม่เก็บทุกอยา่งออกจากพื้นท่ีเกาะแตน  (นอกจากขยะ) 
 ไม่ส่งเสียงดงัอนัเป็นการรบกวนผูอ่ื้นรวมทั้งสัตวป่์า 
 ไม่ล่า ท าลาย หรือกระท าการใดๆอนัจะท าใหพ้ืช สัตวแ์ละสภาพแวดลอ้มเสียหาย 
 ไม่น าวสัดุโฟม ขวดแกว้ พลาสติก และสัตวเ์ล้ียงเขา้ไปในเขตุอุทยานเกาะแตน 
  

อตัราค่าบริการ ใช้ได้ตั้งแต่วนันี ้ถึง เมษายน 2564 
เดนิทางทุกวันเสาร์ และ วนัอาทิตย์ 

จ านวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่/เด็ก) เดินทาง 2-3ท่าน เดินทาง 4-5ท่าน เดินทาง 6-8ท่าน พกัเดี่ยว + 

พกัโรงแรม บุณฑรีย์ เฉวง ระดับ 3 ดาว 7,990.- 6,990.- 5,990.- 1,500 
 
ราคานีร้วม    

1. ค่าหอ้งพกั 2 คืน พร้อมอาหารเชา้ (หอ้งละ 2-3ท่านต่อหอ้ง)  
2. อาหาร 6 ม้ือ (อาหารเชา้ 2 ม้ือ + อาหารกลางวนั 2 ม้ือ + อาหารค ่า 2 ม้ือ) 
3. ค่าเรือเร็ว ไปกลบั สิชล-สมุย-สิชล, ทวัร์ด าน ้าเกาะแตน (รวมอุปกรณ์ด าผวิน ้าต้ืน หนา้กากด าน ้า เส้ือชูชีพ) + เกาะมดัสุม 
และรายการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
4. รถตูป้รับอากาศพร้อมคนขบั + มคัคุเทศน์ทอ้งถ่ิน ตลอดทริป 
5. ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง (เร่ิมจากวนัแรกท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและวนัสุดทา้ยท่ีท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช) 
ราคานีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการ
ช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
3. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางจากกรุงเทพฯไปนครศรีธรรมราช 
4. ไม่รวมค่าทิปคนขบัและมคัคุเทศน์ทอ้งถ่ิน (ตามความพึงพอใจของลูกคา้) 
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วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเขา้พกัและวนัท่ีกลบั ช่ือผูจ้อง และ ช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมด
มายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ปกติมดัจ าท่านละ 3,000 บาทต่อท่าน โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน 
และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนเดินทาง หากไม่ช าระมดัจ าตามก าหนด ขออนุญาตตดัแพคเก็จใหลู้กคา้
ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกแพคเก็จและขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
การยกเลกิการเดินทาง  
เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่
กรณีใดใด 
หมายเหตุ  
1. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลง ล่าชา้ของรอบเรือ สภาพอากาศ เป็นตน้  
ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญ
หายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  
3. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผู ้
จดัก ากบั  
4. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  เรือบริการ ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
5. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู ้
เดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี 
(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง 
และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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