
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21965 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** พเิศษ!!!  พกัริมหาดสมุย 2 คืน *** 
 
 



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

 
วนัที่1 กรุงเทพฯ – โชว์ลงิ – ศาลเทพเจ้ากวนอู –น า้ตกหน้าเมือง - COCO TAM’S    

06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์
สายการบินบางกอก แอร์เวย ์(เคาเตอร์ F ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

08.10 น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสมุย โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี PG 123 
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินหมู่เกาะสมุย น าท่านเดินทางถึงเกาะสมุย เกาะท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศไทย น า

ท่านชม “โชวลิ์ง” ณ ศูนยฝึ์กลิงต าบลลิ
ปะน้อย ซ่ึงเป็นสัตว์ท่ีใช้ชีวิตร่วมกับ
ชาวสมุยมายาวนาน ลิงท่ีได้รับการฝึก
แลว้ ใช้ส าหรับเก็บมะพร้าวและท าการ
แสดง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการ
แสดงของลิงตัวน้อยน่ารัก จากนั้ นน า
ท่ านเดินทางสู่  “ศาลเทพเจ้ากวนอู” 
เกาะสมุย เป็นศาลเจา้ของเจา้พ่อกวนอูท่ี
คนสมุยสักการะบูชา ให้ท่านไดข้อโชค
ขอลาภขอพรกบัองคเ์จา้พอ่กวนอู เพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  “น ้ าตกหน้าเมือง” 

น ้ าตกธรรมชาติท่ีสวยงามของเกาะสมุย 
ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจกับ
น ้ าตกแสนสวย (ท่านท่ีประสงค์จะเล่น
น ้ าตกกรุณาเตรียมเส้ือผา้แยกใส่กระเป๋า
เล็ก) ไดเ้วลาอนัสมควรหลงัจากใชเ้วลา
ท่ีน ้ าตก น าท่านเดินทางสู่  คาเฟ่โคโค่ 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัมาตรฐาน 4 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



แทมส์ (COCO TAM’S) คาเฟ่ช่ือดงัท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของเกาะสมุย อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
(ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่รวมในค่าทวัร์ ท่านสามารถช าระไดโ้ดยตรงกบัคาเฟ่) น าท่านเขา้เช็คอินโรงแรมท่ี
พกั เพื่อพกัผอ่นตามอธัยาศยั… 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั:  CENTARA VILLAS SAMUI ระดบั 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 
 

วนัที่2 เกาะสมุย – เกาะเต่า – เกาะนางยวน – อ่าวม่วง – อ่าวหินวง 

06.30 น. รับประทานอาหารม้ือเชา้ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปลายแหลม 
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือ Speed 

Boat มุ่งหนา้สู่ “เกาะเต่า” เป็นเกาะท่ีอยู่
ในเขตพื้น ท่ี  อ.เกาะพะงัน ของ จ.สุ
ราษฎร์ธานี ลกัษณะรูปร่างคล้ายเมล็ด
ถัว่ ประกอบไปดว้ย 11 อ่าว 10 แหลม 
บนพื้นท่ี 12,936 ไร่ ดว้ยความท่ีตวัเกาะ
อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จึงท าให้ใน
อดีตบริเวณชายหาดน้ีเต็มไปดว้ยเต่าตวั
น้อยตัวใหญ่ท่ีมาหาแหล่งวางไข่เป็น
จ านวนมาก เกาะเต่าเป็นแหล่งด าน ้ าท่ี
ใหญ่เป็น อันดับ2 ของโลก รองจาก
ออสเตรเลีย นัง่เรือไปยงัจุดด าน ้ ารอบๆ 
เกาะเต่า จุดด าน ้ า 2 จุด คือ อ่าวหินวง 
และ อ่าวไวทเ์ฮา้ส์ จะไดพ้บเห็นปลาตวั
เล็กหลากหลายสีสันตามแนวปะการัง  
กิจกรรมด ำน ้ำตื้น รำคำรวมอยู่ ในแพคเก็จ
ท่ อ ง เท่ี ยวแ ล้ ว  แพค เกจป ระกอบ ด้ วย 
กิจกรรมด ำน ำ้ ชูชีพ หน้ำกำกด ำน ำ้ อำหำร 1 
มือ้ เคร่ืองด่ืม เจ้ำหน้ำท่ีเรือคอยอ ำนวยควำม
สะดวก หำกท่ำนท ำอุปกรณ์สูญหำยอำจมี
ค่ำใช้จ่ำยท่ีท่ำนต้องรับผิดชอบ) 

จุดท่ี 1 เกาะนางยวน บนเกาะมีกิจกรรมให้
ท่านได้สนุกกับการด าน ้ าต้ืน ชมปลา
ทะเลหลากสีและปะการังแสนสวย
มากมาย ท่านจะเห็นเหล่าฝูงปลาแหวก
วา่ยไปมา  

จุดท่ี 2 เกาะเต่า ให้ท่านไดส้นุกกบัการชมปลา 



และ ปะการังแสนสวย อีกทั้งยงัมีกิจกรรมใหท้่านไดเ้ดินเล่นถ่ายรูป ณ จุดชมววิยอดนิยมบนเกาะเต่า 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ จุดบริการอาหาร บนเกาะเต่า (บริการอาหารแบบบุฟเฟต)์ 
จุดท่ี 3  อ่าวม่วง ให้ท่านไดส้นุกกบัการดูสัตวน์ ้ าแปลกตา ไม่ว่าจะเป็นเหล่าปลาทะเล ดอกไมท้ะเล ท่านจะไดเ้ห็น

สัตวน์ ้าท่ีน่ารักเหล่าน้ี อาศยัอยูแ่บบธรรมชาติ 
จุดท่ี 4  อ่าวหินวง หรือ เจเปญนิส เป็นจุดท่ีท่านจะเห็นเหล่าปลาน้อยหลบซ่อนตามแนวปะการังและอีกทั้งหิน

หนา้ตาแปลกใตน้ ้าอีกดว้ย  
15.30 น. น าท่านออกเดินทางจากท่าเรือกลบัสู่เกาะสมุย หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั      
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั:  CENTARA VILLAS SAMUI ระดบั 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 
 

วนัที่3 เกาะสมุย – นครศรีธรรมราช - สวนตาสรรค์ – จุดชมววิเขาพลายด า 
                 จุดชมววิเนินเทวดา – วดัเจดย์ีไอ้ไข่(ตาไข่)    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหนา้ทอน จากนั้นน าท่านข้ึนเรือเฟอรร์ร่ีขา้มฝากสู่ท่าเรือดอนสัก จากนั้น  

น าท่านเดินทางสู่ “สวนตาสรรค์” ตั้งอยู่
ท่ี อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  มีพื้นท่ี
ประมาณ 40 กวา่ไร่ แบ่งเป็นสวนผลไม ้
สวนยางพารา สวนปาลม์ และล าธารน ้ า
ใสเป็นแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ
ส าห รับ พั ก ผ่ อน ห ย่อ น ใจ   ท่ี เปิ ด
ให้บริการเล่นน ้ าและท าฟิชสปา หรือ 
ปลาตอดเทา้ โดยนักท่องเท่ียวสามารถ
นัง่เล่นให้ปลาตอดเทา้ ท าความสะอาด
เท้าแบบธรรมชาติ แบบสนุกสนาน
เพลิดเพลินปนจั๊กจ้ีหน่อยๆ ไปกับฝูง
ปลาท่ีมารุมตอดเท้า ถือเป็นการนวด
และสปาเทา้ไปในตวั โดยพื้นท่ีดงักล่าว
มีล าธารตามธรรมชาติจากคลองโฉไหล
ผ่านท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ข้ึนปก
คลุมท าให้ร่มร่ืนเย็นสบาย มีฝูงปลาใน
ล าธารแหวกว่ายจ านวนมาก เรียกว่า
ยงัคงความเป็นธรรมชาติแบบเดิมไว้
อยา่งครบถว้น  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 



บ่าย หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวเขาพลายด า” แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แห่งทะเลใต ้
สมญานามว่า “มงักรทะเลใต้” เป็นเขาท่ีมีลกัษณะเป็นภูเขาท่ีติดทะเลตรงแนวรอยต่อเขตอ าเภอขนอมและ
อ าเภอสิชล ประกอบด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวทาง 
ธรรมชาติหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น หาดทราย โขด
หินชายทะเล ป่า ภูเขา และน ้ าตก จากนั้น น าท่านสู่ 
“จุดชมวิวเนินเทวดา” และเนินนางฟ้า เป็นจุดชม
วิวท่ีตั้ งอยู่ในพื้ น ท่ี เดียวกัน  ถือว่าเป็น อีกหน่ึง
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจสวยงามของอ าเภอขน
อม จังหวดันครศรีธรรมราช ภายในพื้นท่ีได้จัด
ระเบียงชมวิวท่ีสามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้า
คราม  ท่ี รายล้อมด้วยต้น ไม้ และทิ ว เขาแบบ
กวา้งไกล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
ตามอัธยาศัย  ได้เวลาอันสมควร  น าท่านออก
เดินทางสู่ “วดัเจดีย์ไอ้ไข่” (ตาไข่) (50 กม.) จาก
เร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอ  ย่าง “ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชาย
อายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้ งอยู่ในศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ท่ีเช่ือกนัว่าเป็น
วญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการ
คา้ขาย บน บานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนนัหรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซ้ือของ หรือ
ท ายอดขายให้ ไดต้ามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอใหช่้วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ตม็ไปดว้ยส่ิงของ
ท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาน ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณท่ีให้จุด
ประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิ
จากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ใหท้่านกราบขอ
พร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ตามอธัยาศยั ( ความเช่ือส่วนบุคคล) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั:  โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช หรือเทียบเท่าระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 

 

วนัที่4 วดัยางใหญ่ – หมู่บ้านครีีวง – น า้ตกพรหมโลก – ก าแพงเมืองเก่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “วดัยางใหญ่”  (ตาพรานบุญ) วดัสีชมพูแห่ง
เมืองนคร เป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ แต่เดิม ช่ือ “วดัคงคา
ลอ้ม” ในอดีตชาวบา้นท าไร่ยาแลว้ขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป 
คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดัยางใหญ่และ
ดว้ยความโด่งดงัของพรานบุญจึงไดมี้การบูรณะวดัอีกจนเป็น
วดัท่ีสวยงาม น าท่าน สักการะ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
ชาวปักษ์ใตน้บัถือและเช่ือกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง 



บูชาแลว้มีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่ผูค้นนิยมขอความปลอดภยั ไร้อุบติัเหตุ และยงัมีโชคลาภ เสน่ห์เมตตา
มหานิยม เหมาะส าหรับคนคา้ขาย คนท างาน ให้มีกินมีใช้ ถา้หากท่านไหนท่ีสมหวงั เช่ือกนัว่าเม่ือสมหวงั
ตามท่ีขอแลว้ ใหก้ลบัมาบริจาคท าบุญเพื่อช่วยท านุบ ารุงวดัยางใหญ่ ก็จะเป็นสิริมงคลอยา่งยิง่ 

วธีิไหว้บูชา พรานบุญ      หากบนให้บนด้วย 
1.พวงมาลยั       1.เหลา้ขาว 1 ขวด 
2.ธูป 9 ดอก       2.ผา้ขาวมา้ 1 ผนื 

                                             3.เทียน 1 เล่ม 
                                             4.หมากพลู ยาสูบ 1 ชุด 

บทสวดคาถาบูชาพรานบุญ บทหลกั 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธสัสะ 3 จบ 

นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชยัยะ ชยัยะ สิริโภคานะมาสะโย 
ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นคีรีวง” หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีอากาศดีท่ีสุดใน
ประเทศไทย ด้วยโลเคชั่นท่ีถูกโอบล้อมด้วยภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลางหมู่บ้าน อากาศจึงปราศจาก
มลพิษใดๆ ตั้งอยู่ท่ี อ  าเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศยัอยู่เชิงเขาหลวง ต าบลก าโลน อนัเป็น
เส้นทางเดินข้ึนสู่ยอดเขาหลวง ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีสงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลกั คือการท าสวนผลไม้
ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ให้ท่านไดช้มธรรมชาติสวยงามและสัมผสักบัวิถี

ชีวิตของชาวบา้น ไดรั้บการจดัให้เป็นแหล่งอากาศดีท่ีสุด
ในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บา้นคีรีวง ก็คือ ทศันียภาพ
แห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้
และสายน ้ าจุดถ่ายรูปโดดเด่นคือ “สะพานบา้นคีรีวง” เป็น
จุดแลนด์ม าร์กส าคัญ ท่ี ไม่ ว่ าใครก็ ต้องม าถ่ าย รูป 
เหมือนกบัว่าถา้ใครไม่ไดม้าถ่ายรูปกบัสะพานน้ีก็เหมือน
มาไม่ถึงบา้นคีรีวง 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านทอ้งถ่ิน 



บ่าย ให้ท่านไดช้มธรรมชาติสวยงามและสัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวบา้น ไดรั้บการจดัให้เป็นแหล่งอากาศดีท่ีสุดใน
ประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บา้นคีรีวง ก็คือ ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่า
ไมแ้ละสายน ้ าจุดถ่ายรูปโดดเด่นคือ “สะพานบา้น
คีรีวง” เป็นจุดแลนด์มาร์กส าคญัท่ีไม่ว่าใครก็ตอ้ง
มาถ่ายรูป เหมือนกบัว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่ายรูปกบั
สะพานน้ีก็เหมือนมาไม่ถึงบ้านคีรีวง ได้เวลาอนั
สมควร น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ “น ้ าตกพรหม
โลก” น ้ าตกพรหมโลกเป็นน ้ าตกขนาดใหญ่ท่ี
สวยงาม มีชั้นน ้ าตกประมาณ 50 ชั้นเปิดบริการให้
ท่องเท่ียว ไดเ้พียง 4 ชั้น คือ หนานวงัน ้ าวน หนาน
วงัไมปั้ก หนานวงัหวับวั และหนานวงัอา้ยแล ในปี 
พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุยเดช และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ได้
เสด็จประพาสน ้ าตกแห่งน้ี และทรงจารึกพระปรมาภิไธยยอ่ "ภปร" และ "สก" ไวท่ี้หน้าผาน ้ าตกชั้น ท่ี 1 น า
ท่านแวะถ่ายรูป “ก าแพงเมืองเก่า” เป็นก าแพงเมืองท่ีเคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก  เป็น
โบราณสถานท่ีส าคญัของจงัหวดัแสดงถึงความเก่าแก่ ความแข็งแกร่ง ความเจริญรุ่งเรือง และประวติัศาสตร์
อนัยาวนาน ปัจจุบนัได้รับการบูรณะใหม่ให้แข็งแรงและสวยงาม เพื่อพฒันาเป็นอีกสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์อนัทรงคุณค่า มีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีท่ีตั้ งอยู่หลายจุดด้วยกนั แต่ท่ีเหลือให้ชม คือ 
ก าแพงเมืองดา้นทิศเหนือ อยูริ่มคลอง หนา้เมือง ถนนมุมป้อม   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั:  โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช หรือเทียบเท่าระดบัมาตรฐานเดยีวกนั 

 

วนัที่5 ศาลหลกัเมือง – วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร – บ้านหนังตะลุงสุชาต ิ– เดนิทางกลบั  
06.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่  “ ศ า ล ห ลั ก เ มื อ ง

นครศรีธรรมราช” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองท่ีคอย
ปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายเชิญ
สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นน าท่านไป
ไหวข้อพร “พระบรมธาตุเมืองนคร” หรือช่ือเต็มๆ 
“วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร”  เพื่อเป็นสิริมงคล 
พระบรมธาตุเมืองนคร ตามต านานเล่ากันว่าสร้าง
มากว่า 1,700 ปี โดยเจา้ชายทนทกุมารและพระนาง
เหมชาลา จากนั้นผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลาย
สมัยและเป็นพระบรมธาตุเจดีย์  ท่ีอยู่ คู่กับ เมือง
นครศรีธรรมราชมาตั้งแต่โบราณจนถึงวนัน้ี จากนั้น 
น าท่านเข้าชม “บ้านหนังตะลุงสุชาติ”  ทรัพย์สิน  



เป็นศิลปินหนังตะลุงและช่างทารูป หนังตะลุงฝีมือดีเยี่ยมของเมืองนครศรีธรรมราช  ท่ีริเร่ิมและสืบทอด
วฒันธรรมการทาตวัหนงัตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนงัตะลุงจนเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ  บา้นหนังตะลุงสุ
ชาติเป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายตวัหนงัตะลุงและหนงัใหญ่ อีกทั้งยงั มีการแสดงในลกัษณะสาธิตในบริเวณ
บ้านหนังตะลุง นอกจากน้ียงัได้แบ่งพื้นท่ีเพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พื้นบ้าน และ
พิพิธภณัฑห์นงัตะลุงนานาชาติ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัรับประทานอาหาร ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบินนครศรีธรรมราช 
14.30 น. จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
15.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 234 
16.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

01-05 ต.ค. 64 21,990 21,990 21,790 21,490 4,500 

06-10 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

13-17 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

20-24 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 7,000 

21-25 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 7,000 

22-26 ต.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 7,000 

27-31 ต.ค. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

03-07 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

10-14 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

17-21 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

24-28 พ.ย. 64 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

01-05 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 7,000 

02-06 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 7,000 

03-07 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 7,000 

06-10 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 7,000 

08-12 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 7,000 

09-13 ธ.ค. 64 25,990 25,990 25,790 25,490 7,000 

15-19 ธ.ค. 64  22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

22-26 ธ.ค. 64                                          25,990 25,990 25,790 25,490 7,000 

05-09 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

12-16 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

19-23 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

26-30 ม.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

02-06 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

09-13 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

16-20 ก.พ. 65 25,990 25,990 25,790 25,490 7,000 

23-27 ก.พ. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

02-06 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

09-13 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

16-20 มี.ค. 65 22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 

23-27  มี.ค. 65                                      22,990 22,990 22,790 22,490 4,500 



 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-สมุย // นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 

ใบ น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ 08-10 ท่าน   
3. โรงแรมท่ีพกั 4 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 600 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 24  ชัว่โมงท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 15,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 6 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด  

3. ยกเลิกเดินทางช่วงวนัหยุดยาว หรือเทศกาลไม่สามารถขอคืนเงินมดัจ าคืนได ้     

 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 6 ท่าน 



***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ ภยัจากธรรมชาติ ภยั

จากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

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

https://lin.ee/5nDHUO6
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