
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..ปักหมดุลอ่งใต ้ขอโชคไอไ้ข่ หยอ่นใจเกาะสมยุ.. 

ด าน ้าต้ืน เกาะเต่า - เกาะนางยวน 

นครศรีธรรมราช– สรุาษฎรธ์านี (สมยุ)3 วนั 2 คืน ( เครือ่งบิน ) 

วนัท่ีศกุรก์รงุเทพ –นครศรธีรรมราช - วดัยางใหญ่– วดัเจดีย ์- เขาพลายด า - ขนอม - สปีด

โบทไปเกาะสมยุ - (เสน้ทางเดินเรอืท่องเท่ียวใหม่ รอบปฐมฤกษ ์ก.ย. 63) 

9.00 น. : พบกนั ณ จดุนดัหมาย สนามบินดอนเมือง โดยมทีีมงาน บ๊ิก เวิลด ์ฮอลิเดย ์คอยอ านวยความ

สะดวก และตอ้นรับทา่น พรอ้มดว้ยมคัคเุทศกท์ี่ช านาญ คอยแนะน าเสน้ทางและขอ้มลู  

10.15 น.:  หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางสูจ่งัหวดันครศรีธรรมราชเท่ียวบิน DD7808 สายการบินนกแอร ์

  (น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ 15 กิโลกรมั) 

11.25น.:  เดินทางถึง จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เที่ยง :  น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารดงั ครวันายหนงั เป็นอีกหน่ึงรา้นดงัของ

จงัหวดันครศรธีรรมราชอาหารใตพ้ื้นบา้นดัง้เดิม เปิดบรกิารมากว่า 20 ปี 

น าทา่นเดินทางไปสู ่"วดัยางใหญ่” แตช่ือ่ “วดัคงคาลอ้ม” ในอดีตชาวบา้นท าสวนยาง ขดุเจอชิน้สว่น

พระพทุธรปู คือ “หลวงพ่อพระประธาน” เลยบรูณะหลวงพ่อวดัยางใหญ่ มโีบสถท์าดว้ยสีชมพ ูพระ

ประธานก็สีชมพ ูมวิีหารพ่ีทา่นคลา้ยองคใ์หญ่ หนา้โบสถม์พีระพทุธรปูทรงเคร่ืองมโนราห ์และดว้ย

ความโดง่ดงัของพรานบญุ ก็ไดม้กีารบรูณะวดัอีก จนเป็นวดัที่สวยงามเหมอืนในปัจจบุัน สกัการะสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ ตาพรานบญุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษใ์ตน้บัถือ เชือ่กนัวา่ เป็นสดุยอดของพรานทัง้ปวง บชูา

แลว้มโีชคลาภเงนิทอง สว่นใหญ่คนนยิมขอ คือ ความปลอดภยั โชคลาภใหม้กีินมใีช ้

 

 

 



น าทา่นสกัการะวดัเจดียไ์อไ้ข ่อ าเภอ สิชล จงัหวดั นครศรีธรรมราช จากเร่ืองราวเสียงที่ร า่ลือถึง

ความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ไดส้มหวงัทกุอย่าง รปูไมแ้กะสลักของเด็กชายอายปุระมาณ 9 -10 ขวบ 

ตัง้อยู่ในศาลาในวดัเจดีย ์ที่เชื่อกนัวา่เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอ์ยู่ ณ วดัแห่งนีเ้ป็นที่เคารพ

สกัการะของชาวบา้นตัง้แตใ่นละแวกใกลว้ดัไปจนถึงตา่งจงัหวดัในแถบภาคใตจ้ากศรัทธาที่เชือ่กนัวา่ 

“ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 

 

น าทา่นเขา้สูต่วัเมอืง อ.ขนอมเดินทางผา่น ถนนเลียบชายทะเล เสน้เขาพลายด า-อ่าวทอ้งหยี ที่

สวยงามที่สดุของฝัง่อา่วไทย มรีะยะทาง 8 กิโลเมตรเป็นถนนสายอนรุักษธ์รรมชาติ ตลอดเสน้ทางจะ

มกีวางป่า (กวางมา้) ที่อาศัยอยู่ไมน่อ้ยกวา่ 100 ตวั ปรากฏตวัใหน้กัทอ่งเที่ยวไดช้ืน่ชมความนา่รักใน

เวลากลางคืน อีกทัง้ยังเป็นจดุชมวิวที่สวยงาม มองไปไดไ้กลถึงเกาะสมยุและเกาะพงนั ย่ิงชว่งเวลาที่

พระอาทิตยล์บัขอบฟ้า แสงสสีม้บรรจบกบัน า้ทะเล ย่ิงโรแมนติกขนอมอีกหนึง่สถานที่ทอ่งเที่ยว

พักผอ่นสดุชลิอีก ถือไดว้า่อ าเภอทอ่งเที่ยวขึน้ชือ่ของจงัหวดันครศรีธรรมราช มาเมอืงนครอยากไปรับ

ลมทะเลแบบสบายๆ ในบรรยากาศสงบ ตอ้งนกึถึงที่นี ่ และขนอมไมไ่ดม้ดีีเพียงแค่เป็นอ าเภอติดทะเล 

แตย่ังมจีดุแวะเที่ยว แวะกิน ที่นา่สนใจอีกมากมาย ที่รับรองวา่ตอ้งถกูใจสายเที่ยวธรรมชาติอย่าง

แนน่อน หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางสูท่่าเรอืสิชล Sea Shore เพ่ือเดินทางไปเกาะสมยุ (โดยสปีด

โบท)หรือเกาะสวรรคก์ลางอา่วไทย มเีสนห่เ์ฉพาะตวัจนท าใหม้ชีือ่เสียงไปทัว่โลก บรรดานกัทอ่งเที่ยว

ชาวตา่งชาติตา่งก็เดินทางมาส ารวจความงดงามของธรรมชาติที่ซ่อนเรน้อยู่ในเกาะสมยุ ทะเลที่สมยุ

สวยจนติดอนัดบัโลก และบางพื้นที่บนเกาะยังคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของหมูบ่า้นชาวประมงใหค้นในพ้ืนที่ 

น าทา่นเดินทางถึงท่าเรอื ทอ้งกรดู 

ค า่ : น าท่านรบัประทานอาหารเย็นท่ีรา้นอาหารครวัชาวบา้น 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก โรงแรมCELES Beachfront Resort (Deluxe Room) 5ดาว 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเสารส์มยุ– ทรปิด าน ้าเกาะเต่า เกาะนางยวน - สมยุ 

เชา้  :   น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

8.00-8.20 น.   รับทา่นจากโรงแรมที่พักสูท่า่เรือ 

08.50 น.   Check In ที่ทา่เรือ และเตรียมตวัออกเดินทาง 

09.00 น.   ขึน้เรือตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ เพ่ือมุง่หนา้สู ่เกาะเตา่ – เกาะนางยวน โดยใชเ้วลาในการเดินทาง 

ประมาณ1.30 ชัว่โมง 

10.30 น.   น าทกุทา่นมาถึงจดุแรกของเกาะเตา่คือ "อา่วมว่ง" สนกุสนามกบัการด านา้ ชมปะการังตลอด 1 ชม. 

11.45 น.  หลงัจากด านา้ที่เกาะเตา่เรียบรอ้ยแลว้ จึงออกเดินทางตอ่เพ่ือไปรบัประทานอาหารกลางวนัท่ี

รา้นอาหารบน เกาะเต่า 

12.00 น.   ถึงรา้นอาหารและรับประท านอาหารเที่ยงร่วมกนั  

13.00 น.   ออกจากรา้นอาหารเพื่อเดินทางไปสนกุสนานกันตอ่ที่เกาะนางยวน  

13.20 น.   เรืดสปีดโบ๊ทน าทกุทา่นสูเ่กาะนางยวน เกาะสวยงามที่มปีะการังและธรรมชาตสิวยงาม ติดอนัดบั 1 ใน  

10 ของโลก อิสระในการด านา้ ชมปลาสวยงาม พรอ้มทัง้ขึน้จดุชมวิว เพ่ือเก็บภาพถ่ายไวเ้ป็นที่ระลึก  

15.00 น.   เตรียมตวัเดินทางกลบัเกาะสมยุ พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจไวใ้นความทรงจ า 

16.30 น.   ถึงเกาะสมยุโดยสวสัดิภาพ พรอ้มสง่ทา่นกลบัโรงแรมที่พัก 

ค า่ : น าท่านรบัประทานอาหารเย็นแบบอาหารทะเล 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก โรงแรมCELES Beachfront Resort (Deluxe Room) 5 ดาว 

 



วนัท่ีอาทิตยส์มยุ –เท่ียวรอบเกาะสมยุ  ดหิูนตาหินยาย - กรงุเทพ 

เชา้ :  น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม วดัพระใหญ่ เป็นอีกที่เที่ยวขึน้ชือ่ ภายในวดัประดิษฐาน พระใหญ่ หรือ พระพทุธโคดม 

สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2515 เป็นพระพทุธปางมารวิชยั ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูองคใ์หญ่ทีส่ดุในภาคใต ้ทัง้

ชาวเกาะสมยุเอง และนกัทอ่งเที่ยวจะนยิมมาสกัการะพระใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้

ดา้นบน ยังสามารถมองเห็นวิวเกาะพะงนั รวมถึงหาดบ่อผดุไดอี้กดว้ย น าทา่นสกัการะ วดัปลาย

แหลม เป็นวดัเกา่แกท่ี่มคีวามสวยงามมากแห่งหนึง่ของเกาะสมยุ โดยวดัถกูกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ 

2423 ภายในวดัม ีรปูป้ันพระสงักจัจายน ์โดยพระสงักจัจายน ์หมายถึง ความสขุ ความรัก นัน่คือพระ

ที่เต็มไปดว้ยความรัก เป็นผูซ่ึ้งใหค้วามรักและความสขุมาสูป่วงชน นอกจากนีแ้ลว้วัดปลายแหลมยังม ี

เที่ยง :  น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนัท่ี รา้นบางรกัษ ์33  

เจา้แมก่วนอิมพันมอือยู่กลางสระน า้ สีขาวสวยงาม สงู 20 เมตรน าทา่นชม จดุชมวิวเกาะลาด เป็น

จดุชมวิวสวยๆ ของภเูขา และทะเล นอกจากนีย้ังมทีางเดินลงไปถึงโขดหินดา้นลา่งอีกดว้ย เพ่ือให้

นกัทอ่งเที่ยวไดอิ้นสดุๆ กบัวิว และไดส้มัผสัละอองฟองคลื่นที่ซัดโขดหินนัน่เอง ท าใหต้รงจดุนีเ้ป็นอีก 

จดุถ่ายรปูสวย บนเกาะสมยุที่พลาดไมไ่ดเ้ลยทีเดียว หลงัจากนัน้น าทา่นชม หินตาหินยาย ตัง้โดดเดน่

อยู่ริมหาดละไม เป็นโขดหินขนาดใหญ่ที่มรีปูร่างคลา้ยอวยัวะเพศของผูช้าย และผูห้ญิง จึงเป็นที่มา

ของชือ่ หินตา หินยาย นัน่เองค่ะ ที่นีเ่ป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวยอดนยิมของเกาะสมยุอีกแห่ง หินตา หิน

ยาย นี ้เกิดจากปรากฏการณธ์รรมชาติของหินแกรนิตที่โดนกดัเซาะโดยน า้ทะเล และความรอ้นจนกอ่

เกิดเป็นโขดหินรปูร่างประหลาดไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน เกาะสมยุ เพ่ือกลบัสู่

กรงุเทพ 

17.25 น.  เดินทางกลบัสู ่สนามบิน สวุรรณภมิูกรงุเทพ เท่ียวบินท่ี PG166 สายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์

(น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ 20 กิโลกรมั) 

18.40. น.  เดินทางถึงกรงุเทพโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจไมร่ ูล้ืม 

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

 

อตัราค่าบรกิาร 

ช่วงเวลาเดินทาง จ านวน ราคาต่อท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง นอนเด่ียวเพ่ิม 

ต.ค. - ธ.ค. 63       8 ท่าน 15,900 15,900 15,700 2,500 

** สายการบินนกแอร ์(น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ 15 กิโลกรมั) ** 

**สายการบิน บางกอกแอรเ์วย(์น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ 20 กิโลกรมั)** 

อตัราค่าบรกิารรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั ภายในประเทศตามระบ ุ(รวมน า้หนกัสมัภาระ) 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ระดบั5 ดาว หรือ เทียบเทา่ ตามที่ระบใุนรายการ 

3. ค่าอาหาร ตามที่ระบใุนรายการ 

4. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ ตามที่ระบใุนรายการ 

5. ค่าพาหนะทอ้งถ่ิน (ถา้ม)ีตามที่ระบใุนรายการ 

6. ค่ามคัคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกและบริการ 1 ทา่น ตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง (คุม้ครองวงเงนิทา่นละ 1,000,000.-บาท และ รักษาพยาบาล วงเงนิไมเ่กิน ทา่นละ 

50,000.-บาท  ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืและไมไ่ดร้ะบใุนรายการทวัร ์อาทิเชน่ ค่าซักรีดเสือ้ผา้ , ค่าเคร่ืองดิ่มที่สัง่เพ่ิมตา่งหาก , ค่า

มนิบิารภ์ายในโรงแรมที่พัก , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั 

2. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพ่ิม อาทิเชน่ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 

3. ค่าทิปมคัเุทศก ์และ พนกังานขบัรถ 

4. ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม 7% และ หัก ณ ที่จา่ย 3% 

 

 



การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่  

1.การจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท ์ส าหรับการออกใบแจง้หนี ้และใบรับเงนิของทา่น และ ท า

การช าระค่ามดัจาทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพ่ือเป็นการยืนยันการจอง ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร  

2.การจองทวัรแ์ละการส ารองที่นัง่บนรถจะสมบรูณ ์ก็ตอ่เมือ่มีการ วางเงนิมดัจา เขา้มาที่บริษทัฯ เพ่ือเป็นการยืนยันการ จอง

ทวัร ์จึงจะถือวา่ไดท้าการจองทวัรแ์ละส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์ที่นัง่จะไมถ่กูตดั  

3.กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจาตวัประชาชน หรือสาเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 15 วนั เพ่ือใชส้าหรับ

การใสช่ือ่ตัว๋เคร่ืองบิน(ส าหรับทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง  

4.การช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรณุาช าระกอ่นการเดินทาง 30 วนั เป็นอย่างนอ้ย เนื่องจากบริษทัฯตอ้งส ารอง คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ ทา่นยกเลิก ทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ และไม่

สามารถเรียกรอ้งเงนิค่ามดัจาคืนได ้ 

การยกเลิกการเดินทาง 

1.แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯจะคืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2.แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั ทางบริษทัฯ จะเก็บค่ามดัจาทวัร ์ 

3.แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 14 วันกอ่นการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ้า่ย เต็มจานวนของราคาทวัร ์ 

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทวัรต์ามที่กาหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมดัจาทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอ่านรายละเอียดทกุขอ้หมายเหต ุ 

1.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผีูร้่วมเดินทางไมถึ่งตามที่กาหนด

ไว ้( รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น ) 

2.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมกีารปรับราคาค่า

น า้มนัและภาษนี า้มนั  

3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยวหรือบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพ่ือ ใหเ้ป็นไป

ตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นีโ้ดยคานงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นสาคัญ หรือเกิดเหตุ

สดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบ

ของมคัคเุทศกห์รือหัวหนา้ทัวร ์ 

4.ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรือจากอบุัติเหตตุา่งๆ  

5.ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มคี่า อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัผู ้เดินทาง

,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิ้น  

7.เมือ่ทา่นตกลงชาระค่ามดัจาหรือชาระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไข

และขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้  

ส่ิงท่ีควรน าติดตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุที่สวมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ที่สวมใสส่บาย  

2.กลอ้งถ่ายรปู,โทรศัพทม์อืถือ,แบตส ารอง,ที่ชารต์โทรศัพท,์อปุกรณก์นัแดด,ร่มพับ,เสื้อกนัฝน  

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพสูระผม,ครีมตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ี่มกีารคา้งคืน) 
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