รหัสโปรแกรม : 21965 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

*** พิเศษ!!! พักริมหาดสมุย 2 คืน ***

มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
ที่พกั มาตรฐาน 4 คืน
รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
อาหารแบบเซ็ทเมนู จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

01-05 / 06-10 / 13-17 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 27-31
03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28
01-05 / 02-06 / 03-07 / 06-10 / 08-12 / 09-13 / 15-19 / 22-26
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30
02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27
02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27

วันที่1

กรุงเทพฯ – โชว์ลงิ – ศาลเทพเจ้ ากวนอู –นา้ ตกหน้ าเมือง - COCO TAM’S

06.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (เคาเตอร์ F ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ หมู่เกาะสมุย โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 123
เดินทางถึงสนามบิน หมู่เกาะสมุย นาท่านเดิ นทางถึ งเกาะสมุย เกาะท่องเที่ยวยอดนิ ยมของประเทศไทย นา
ท่านชม “โชว์ลิง” ณ ศูนย์ฝึกลิ งตาบลลิ
ปะน้ อ ย ซึ่ งเป็ นสั ต ว์ที่ ใ ช้ ชี วิ ต ร่ ว มกับ
ชาวสมุ ยมายาวนาน ลิ งที่ ได้รับ การฝึ ก
แล้ว ใช้สาหรับเก็บมะพร้ าวและทาการ
แสดง ท่ า นจะเพลิ ด เพลิ น ไปกั บ การ
แสดงของลิ ง ตัวน้ อ ยน่ า รั ก จากนั้น น า
ท่ า นเดิ น ทางสู่ “ศาลเทพเจ้า กวนอู ”
เกาะสมุย เป็ นศาลเจ้าของเจ้าพ่อกวนอูที่
คนสมุยสักการะบูชา ให้ท่านได้ขอโชค
ขอลาภขอพรกับองค์เจ้าพ่อกวนอู เพื่อเป็ นศิริมงคล จากนั้นได้เวลาอันสมควร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “น้ าตกหน้ า เมื อ ง”
น้ าตกธรรมชาติที่สวยงามของเกาะสมุย
ให้ ท่ า นได้มี เวลาพัก ผ่อ นหย่อ นใจกับ
น้ าตกแสนสวย (ท่านที่ ประสงค์จะเล่ น
น้ าตกกรุ ณาเตรี ยมเสื้ อผ้าแยกใส่ กระเป๋ า
เล็ก) ได้เวลาอันสมควรหลังจากใช้เวลา
ที่ น้ าตก น าท่ า นเดิ น ทางสู่ คาเฟ่ โคโค่

08.10 น.
09.15 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า

แทมส์ (COCO TAM’S) คาเฟ่ ชื่ อดังที่ต้ งั อยูท่ างตอนเหนือของเกาะสมุย อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
(ค่าอาหารและเครื่ องดื่มไม่รวมในค่าทัวร์ ท่านสามารถชาระได้โดยตรงกับคาเฟ่ ) นาท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่
พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย…
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

ที่พกั :

CENTARA VILLAS SAMUI ระดับ 4 ดาว / หรื อเทียบเท่ าระดับมาตรฐานเดียวกัน

วันที่2

เกาะสมุย – เกาะเต่ า – เกาะนางยวน – อ่าวม่ วง – อ่าวหินวง

06.30 น.
07.30 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรื อปลายแหลม
ออกเดิ น ทางจากท่ าเรื อโดยเรื อ Speed
Boat มุ่งหน้าสู่ “เกาะเต่า” เป็ นเกาะที่อยู่
ในเขตพื้ น ที่ อ.เกาะพะงัน ของ จ.สุ
ราษฎร์ ธานี ลักษณะรู ป ร่ างคล้ายเมล็ด
ถัว่ ประกอบไปด้วย 11 อ่าว 10 แหลม
บนพื้นที่ 12,936 ไร่ ด้วยความที่ตวั เกาะ
อยู่ ห่ า งไกลจากตัว เมื อ ง จึ ง ท าให้ ใ น
อดีตบริ เวณชายหาดนี้ เต็มไปด้วยเต่าตัว
น้อ ยตัวใหญ่ ที่ ม าหาแหล่ ง วางไข่ เป็ น
จานวนมาก เกาะเต่าเป็ นแหล่ งดาน้ าที่
ใหญ่ เป็ น อัน ดับ 2 ของโลก รองจาก
ออสเตรเลีย นัง่ เรื อไปยังจุดดาน้ ารอบๆ
เกาะเต่ า จุ ดดาน้ า 2 จุ ด คื อ อ่ าวหิ น วง
และ อ่าวไวท์เฮ้าส์ จะได้พบเห็นปลาตัว
เล็กหลากหลายสี สันตามแนวปะการัง
กิ จกรรมด ำน้ำตื ้น รำคำรวมอยู่ในแพคเก็จ
ท่ อ งเที่ ยวแล้ ว แพ ค เกจป ระกอ บ ด้ วย
กิจกรรมดำนำ้ ชูชีพ หน้ ำกำกดำนำ้ อำหำร 1
มือ้ เครื่ องดื่ ม เจ้ ำหน้ ำที่เรื อคอยอำนวยควำม
สะดวก หำกท่ ำนท ำอุ ป กรณ์ สู ญ หำยอำจมี
ค่ ำใช้ จ่ำยที่ท่ำนต้ องรั บผิดชอบ)

จุดที่ 1

จุดที่ 2

เกาะนางยวน บนเกาะมี กิ จ กรรมให้
ท่ านได้ส นุ ก กับ การด าน้ าตื้ น ชมปลา
ทะเลหลากสี และปะการั ง แสนสวย
มากมาย ท่านจะเห็ นเหล่าฝูงปลาแหวก
ว่ายไปมา
เกาะเต่า ให้ท่านได้สนุ กกับการชมปลา

15.30 น.
ค่า

และ ปะการังแสนสวย อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรู ป ณ จุดชมวิวยอดนิยมบนเกาะเต่า
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ จุดบริ การอาหาร บนเกาะเต่า (บริ การอาหารแบบบุฟเฟต์)
อ่าวม่วง ให้ท่านได้สนุ กกับการดู สัตว์น้ าแปลกตา ไม่ว่าจะเป็ นเหล่าปลาทะเล ดอกไม้ทะเล ท่านจะได้เห็ น
สัตว์น้ าที่น่ารักเหล่านี้ อาศัยอยูแ่ บบธรรมชาติ
อ่าวหิ นวง หรื อ เจเปญนิ ส เป็ นจุ ดที่ ท่ านจะเห็ น เหล่ าปลาน้อยหลบซ่ อนตามแนวปะการั งและอี ก ทั้งหิ น
หน้าตาแปลกใต้น้ าอีกด้วย
นาท่านออกเดินทางจากท่าเรื อกลับสู่ เกาะสมุย หลังจากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั :

CENTARA VILLAS SAMUI ระดับ 4 ดาว / หรื อเทียบเท่ าระดับมาตรฐานเดียวกัน

วันที่3

เกาะสมุย – นครศรีธรรมราช - สวนตาสรรค์ – จุดชมวิวเขาพลายดา
จุดชมวิวเนินเทวดา – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่ )

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อหน้าทอน จากนั้นนาท่านขึ้นเรื อเฟอรร์ รี่ขา้ มฝากสู่ ท่าเรื อดอนสัก จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ “สวนตาสรรค์” ตั้งอยู่
ที่ อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช มี พ้ืนที่
ประมาณ 40 กว่าไร่ แบ่งเป็ นสวนผลไม้
สวนยางพารา สวนปาล์ม และลาธารน้ า
ใสเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตามธรรมชาติ
ส าห รั บ พั ก ผ่ อ น ห ย่ อ น ใจ ที่ เปิ ด
ให้ บ ริ ก ารเล่ น น้ า และท าฟิ ชสปา หรื อ
ปลาตอดเท้า โดยนักท่องเที่ ยวสามารถ
นัง่ เล่ นให้ปลาตอดเท้า ทาความสะอาด
เท้ า แบบธรรมชาติ แบบสนุ ก สนาน
เพลิ ด เพลิ น ปนจั๊ก จี้ ห น่ อ ยๆ ไปกับ ฝู ง
ปลาที่ ม ารุ ม ตอดเท้า ถื อ เป็ นการนวด
และสปาเท้าไปในตัว โดยพื้นที่ดงั กล่าว
มีลาธารตามธรรมชาติจากคลองโฉไหล
ผ่า นท่ า มกลางต้น ไม้น้ อ ยใหญ่ ข้ ึ น ปก
คลุ มทาให้ร่มรื่ นเย็นสบาย มีฝูงปลาใน
ล าธารแหวกว่ า ยจ านวนมาก เรี ย กว่ า
ยัง คงความเป็ นธรรมชาติ แ บบเดิ ม ไว้
อย่างครบถ้วน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ท้องถิ่น

เที่ยง
จุดที่ 3
จุดที่ 4

เที่ยง

บ่าย

ค่า

ที่พกั :

หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดิ นทางสู่ “จุดชมวิวเขาพลายดา” แหล่ งท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์แห่ งทะเลใต้
สมญานามว่า “มังกรทะเลใต้” เป็ นเขาที่ มีลกั ษณะเป็ นภูเขาที่ ติดทะเลตรงแนวรอยต่อเขตอาเภอขนอมและ
อ าเภอสิ ช ล ประกอบด้ว ยสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น หาดทราย โขด
หิ นชายทะเล ป่ า ภูเขา และน้ าตก จากนั้น นาท่านสู่
“จุดชมวิวเนิ นเทวดา” และเนิ นนางฟ้ า เป็ นจุดชม
วิ ว ที่ ต้ ั ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ เดี ย วกั น ถื อ ว่ า เป็ นอี ก หนึ่ ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอาเภอขน
อม จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ภายในพื้ น ที่ ไ ด้จ ัด
ระเบี ย งชมวิว ที่ ส ามารถยืน ชมวิว ของทะเลสี ฟ้ า
คราม ที่ รายล้ อ มด้ ว ยต้ น ไม้ แ ล ะทิ วเขาแบ บ
กว้างไกล อิ ส ระให้ท่ านได้เก็บ ภาพความสวยงาม
ตามอัธ ยาศัย ได้ เวลาอัน สมควร น าท่ า นออก
เดิ น ทางสู่ “วัด เจดี ย ์ไ อ้ไ ข่ ” (ตาไข่ ) (50 กม.) จาก
เรื่ องราวที่ร่ าลื อถึงความศักดิ์ สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอ ย่าง “ไอ้ไข่” รู ปไม้แกะสลักของเด็กชาย
อายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดี ย ์ สวมชุ ดลายพรางทหารสวมแว่นตาดา ที่ เชื่ อกันว่าเป็ น
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่ งนี้ จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการ
ค้าขาย บน บานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ ยงดวงเล่นพนันหรื อขอให้ช่วยเรี ยกคนมาซื้ อของ หรื อ
ทายอดขายให้ ได้ตามเป้ า หรื อของหายให้ช่วยหา หรื อขอให้ช่วยปกป้ องภัย ภายในวัดเจดียเ์ ต็มไปด้วยสิ่ งของ
ที่ผเู ้ ลื่อมใสศรัทธานามาแก้บน เช่น รู ปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็ นต้น ส่ วนบริ เวณที่ให้จุด
ประทัดก็มีเศษประทัดกองสู งเป็ นเนิ นเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์
จากผูท้ ี่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผูค้ นต่างหลัง่ ไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็ นจานวนมาก ให้ท่านกราบขอ
พร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรู ปไม้สลักไอ้ไข่ตามอัธยาศัย ( ความเชื่อส่ วนบุคคล)
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์ จูน นครศรีธรรมราช หรื อเทียบเท่ าระดับมาตรฐานเดียวกัน

วันที่4

วัดยางใหญ่ – หมู่บ้านคีรีวง – นา้ ตกพรหมโลก – กาแพงเมืองเก่า

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ “วัดยางใหญ่” (ตาพรานบุญ) วัดสี ชมพูแห่ ง
เมืองนคร เป็ นวัดร้ างเก่าแก่ สมัยโบราณ แต่เดิ ม ชื่ อ “วัดคงคา
ล้อม” ในอดีตชาวบ้านทาไร่ ยาแล้วขุดเจอชิ้ นส่ วนพระพุทธรู ป
คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่และ
ด้วยความโด่งดังของพรานบุญจึงได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็ น
วัดที่ ส วยงาม นาท่ าน สั กการะ “ตาพรานบุญ ” สิ่ งศักดิ์ สิ ท ธิ์ ที่
ชาวปั กษ์ใต้นบั ถื อและเชื่ อกันว่าเป็ นสุ ดยอดของพรานทั้งปวง

บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่ วนใหญ่ผูค้ นนิ ยมขอความปลอดภัย ไร้อุบตั ิเหตุ และยังมีโชคลาภ เสน่ ห์เมตตา
มหานิ ยม เหมาะสาหรับคนค้าขาย คนทางาน ให้มีกินมี ใช้ ถ้าหากท่านไหนที่ สมหวัง เชื่ อกันว่าเมื่อสมหวัง
ตามที่ขอแล้ว ให้กลับมาบริ จาคทาบุญเพื่อช่วยทานุบารุ งวัดยางใหญ่ ก็จะเป็ นสิ ริมงคลอย่างยิง่
วิธีไหว้ บูชา พรานบุญ
หากบนให้ บนด้ วย
1.พวงมาลัย
1.เหล้าขาว 1 ขวด
2.ธูป 9 ดอก
2.ผ้าขาวม้า 1 ผืน
3.เทียน 1 เล่ม
4.หมากพลู ยาสู บ 1 ชุด
บทสวดคาถาบูชาพรานบุญ บทหลัก
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ
นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึ ก รื อ ลึก ลือ ชัยยะ ชัยยะ สิ ริโภคานะมาสะโย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางสู่ “หมู่บา้ นคี รีวง” หมู่บา้ นเล็กๆ ที่ ได้รับการยอมรับว่ามีอากาศดี ที่สุดใน
ประเทศไทย ด้วยโลเคชั่นที่ ถูกโอบล้อมด้วยภู เขา และมี ธารตกไหลผ่านกลางหมู่บ ้าน อากาศจึงปราศจาก
มลพิษใดๆ ตั้งอยู่ที่ อาเภอลานสกา เป็ นชุ มชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิ งเขาหลวง ตาบลกาโลน อันเป็ น
เส้นทางเดินขึ้นสู่ ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครื อญาติ อาชีพหลัก คือการทาสวนผลไม้
ผสม เรี ยกว่า “สวนสมรม” เช่ น มังคุ ด เงาะ ทุ เรี ยน สะตอ ให้ท่านได้ชมธรรมชาติ สวยงามและสัมผัสกับวิถี

เที่ยง

ชีวิตของชาวบ้าน ได้รับการจัดให้เป็ นแหล่งอากาศดี ที่สุด
ในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บา้ นคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพ
แห่ งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูท่ ่ามกลางเทือกเขา ป่ าไม้
และสายน้ าจุดถ่ายรู ปโดดเด่นคือ “สะพานบ้านคีรีวง” เป็ น
จุ ด แล น ด์ ม าร์ กส าคั ญ ที่ ไม่ ว่ า ใครก็ ต้ อ งม าถ่ ายรู ป
เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่ายรู ปกับสะพานนี้ ก็เหมือน
มาไม่ถึงบ้านคีรีวง
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านท้องถิ่น

บ่าย

ค่า

ที่พกั :

ให้ท่านได้ชมธรรมชาติสวยงามและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ได้รับการจัดให้เป็ นแหล่งอากาศดีที่สุดใน
ประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บา้ นคีรีวง ก็คือ ทัศนี ยภาพแห่ งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูท่ ่ามกลางเทือกเขา ป่ า
ไม้และสายน้ าจุดถ่ายรู ปโดดเด่นคือ “สะพานบ้าน
คีรีวง” เป็ นจุดแลนด์มาร์ กสาคัญที่ไม่ว่าใครก็ตอ้ ง
มาถ่ ายรู ป เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่ ายรู ปกับ
สะพานนี้ ก็ เหมื อนมาไม่ ถึงบ้านคี รีวง ได้เวลาอัน
สมควร น าท่ า นเดิ น ทางมุ่ ง หน้า สู่ “น้ า ตกพรหม
โลก” น้ าตกพรหมโลกเป็ นน้ าตกขนาดใหญ่ ที่
สวยงาม มีช้ นั น้ าตกประมาณ 50 ชั้นเปิ ดบริ การให้
ท่องเที่ยว ได้เพียง 4 ชั้น คือ หนานวังน้ าวน หนาน
วังไม้ปัก หนานวังหัวบัว และหนานวังอ้ายแล ในปี
พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ ได้
เสด็จประพาสน้ าตกแห่ งนี้ และทรงจารึ กพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" และ "สก" ไว้ที่หน้าผาน้ าตกชั้น ที่ 1 นา
ท่ านแวะถ่ า ยรู ป “ก าแพงเมื อ งเก่ า” เป็ นก าแพงเมื อ งที่ เคยปกป้ อ งเมื อ งนครศรี ธ รรมราชจากข้าศึ ก เป็ น
โบราณสถานที่สาคัญของจังหวัดแสดงถึ งความเก่าแก่ ความแข็งแกร่ ง ความเจริ ญรุ่ งเรื อง และประวัติศาสตร์
อันยาวนาน ปั จจุ บนั ได้รับการบู รณะใหม่ให้แข็งแรงและสวยงาม เพื่ อพัฒนาเป็ นอี กสถานที่ ท่องเที่ ยวทาง
ประวัติศาสตร์ อนั ทรงคุ ณ ค่า มี ล ักษณะเป็ นสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า มี ที่ ต้ งั อยู่หลายจุ ดด้วยกัน แต่ ที่ เหลื อให้ช ม คื อ
กาแพงเมืองด้านทิศเหนือ อยูร่ ิ มคลอง หน้าเมือง ถนนมุมป้อม
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์ จูน นครศรีธรรมราช หรื อเทียบเท่ าระดับมาตรฐานเดียวกัน

วันที่5

ศาลหลักเมือง – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – บ้ านหนังตะลุงสุ ชาติ – เดินทางกลับ

06.00 น.

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น า ท่ า น อ อ ก เดิ น ท า ง สู่ “ ศ า ล ห ลั ก เมื อ ง
นครศรี ธ รรมราช” สิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่ บ ้านคู่ เมื องที่ ค อย
ปกป้ อ งรั ก ษาบ้า นเมื อ งให้ พ ้น จากภัย อัน ตรายเชิ ญ
สัก การะเพื่ อความเป็ นสิ ริม งคล จากนั้นนาท่ านไป
ไหว้ข อพร “พระบรมธาตุ เมื องนคร” หรื อชื่ อเต็ม ๆ
“วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิห าร” เพื่ อ เป็ นสิ ริม งคล
พระบรมธาตุ เมื อ งนคร ตามต านานเล่ า กัน ว่า สร้ า ง
มากว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมารและพระนาง
เหมชาลา จากนั้น ผ่า นการบู รณะมาหลายยุค หลาย
สมัย และเป็ นพระบรมธาตุ เจดี ย ์ ที่ อ ยู่ คู่ ก ั บ เมื อ ง
นครศรี ธรรมราชมาตั้งแต่โบราณจนถึ งวันนี้ จากนั้น
น าท่ า นเข้า ชม “บ้า นหนัง ตะลุ ง สุ ช าติ ” ทรั พ ย์สิ น

เที่ยง
บ่าย
14.30 น.
15.00 น.
16.25 น.

เป็ นศิ ล ปิ นหนังตะลุ งและช่ างทารู ป หนังตะลุ งฝี มื อดี เยี่ย มของเมื องนครศรี ธรรมราช ที่ ริเริ่ ม และสื บ ทอด
วัฒนธรรมการทาตัวหนังตะลุง รวมไปถึงการเชิ ดหนังตะลุงจนเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ บ้านหนังตะลุงสุ
ชาติเป็ นแหล่งผลิ ตและจาหน่ ายตัวหนังตะลุ งและหนังใหญ่ อีกทั้งยัง มีการแสดงในลักษณะสาธิ ตในบริ เวณ
บ้า นหนัง ตะลุ ง นอกจากนี้ ยัง ได้แ บ่ ง พื้ น ที่ เพื่ อ จัด เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ สดงเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้พ้ื น บ้า น และ
พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
หลังรับประทานอาหาร ได้เวลาอันสมควร นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบินนครศรี ธรรมราช
จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 234
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทางท่ องเทีย่ ว 2564-2565
วันเดินทาง

01-05 ต.ค. 64
06-10 ต.ค. 64
13-17 ต.ค. 64
20-24 ต.ค. 64
21-25 ต.ค. 64
22-26 ต.ค. 64
27-31 ต.ค. 64
03-07 พ.ย. 64
10-14 พ.ย. 64
17-21 พ.ย. 64
24-28 พ.ย. 64
01-05 ธ.ค. 64
02-06 ธ.ค. 64
03-07 ธ.ค. 64
06-10 ธ.ค. 64
08-12 ธ.ค. 64
09-13 ธ.ค. 64
15-19 ธ.ค. 64
22-26 ธ.ค. 64
05-09 ม.ค. 65
12-16 ม.ค. 65
19-23 ม.ค. 65
26-30 ม.ค. 65
02-06 ก.พ. 65
09-13 ก.พ. 65
16-20 ก.พ. 65
23-27 ก.พ. 65
02-06 มี.ค. 65
09-13 มี.ค. 65
16-20 มี.ค. 65
23-27 มี.ค. 65

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
21,990
21,990
21,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
25,990
25,990
25,790
22,990
22,990
22,790
25,990
25,990
25,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
25,990
25,990
25,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790
22,990
22,990
22,790

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
21,490
22,490
22,490
25,490
25,490
25,490
22,490
22,490
22,490
22,490
22,490
25,490
25,490
25,490
25,490
25,490
25,490
22,490
25,490
22,490
22,490
22,490
22,490
22,490
22,490
25,490
22,490
22,490
22,490
22,490
22,490

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ
4,500
4,500
4,500
7,000
7,000
7,000
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
4,500
7,000
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
7,000
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

จานวนลูกค้ าออกเดินทางเพียง 6 ท่ าน
การเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-สมุย // นครศรี ธรรมราช-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1
ใบ น้ าหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน
3. โรงแรมที่พกั 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 600 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่ โมงทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 15,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 6 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด
3. ยกเลิกเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรื อเทศกาลไม่สามารถขอคืนเงินมัดจาคืนได้

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัย
จากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิด 19
● ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
● ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
● ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
● มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

