5 วัน 4 คืน สุ ราษฎร์ ฯ – สมุย - นครศรีฯ

บินไป ดอนเมือง – สุ ราษฎร์ ธานี // นครศรีฯ – ดอนเมือง โดย นกแอร์

ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564
(พักสุ ราษฎร์ ธานี 1 คืน, เกาะสมุย 2 คืน และ นครศรีธรรมราช 1 คืน)
ราคาพิเศษ เริ่มต้ น 19,900 .... รถตู้ VIP 8 ท่ าน
สุ ราษฎร์ธานี – ป่ าต้นน้ าบ้านน้ าราด – วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร – วัดเขานาในหลวง
เกาะสมุย – วัดพระใหญ่ – วัดแหลมสุ วรรณาราม – หาดเฉวง – จุดชมวิวเกาะลาด – น้ าตกหน้า
เมือง – ศาลเจ้ากวนอู หิ นตา หิ นยาย – เจดียว์ ดั เขาหัวจุก – ไอ้ไข่วดั เจดีย ์ – พระมหาธาตุนคร
วัดเขาขุนพนม – เต็มอิ่มกับเมนูซีฟู้ด และ อาหารปักษ์ใต้ และจิบกาแฟชิลล์ๆ

หมายเหตุ
ทัวร์ ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิ ร์ มกรุ๊ ปออกเดินทางและรับ
จานวนสู งสุ ด ที่กรุ๊ปละ 8 ท่ าน

หากกรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ มราคาทัวร์ อาจมีการปรับเปลีย่ นได้ ในกรณี
1. ตั๋วเครื่ องบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน หรื อเปลีย่ นแปลงสายการบิน
ทั้งนีต้ ั๋วที่ออกสาหรับคณะเดินทาง จะเป็ นตั๋วเดีย่ วทั้งหมด (ราคาเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงตาม
หน้ าเว็บไซต์ ของสายการบิน)
2. โรงแรมที่พกั มีการปรับราคาขึน้ หรื อ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่ สามารถ
รองรับคณะได้
โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทุกท่ านรับทราบราคาและเงื่อนไข ก่ อนที่จะมีการเรียกเก็บชาระ
มัดจา

5 วัน 4 คืน สุ ราษฎร์ ฯ - สมุย - นครศรีฯ
วันแรก

ดอนเมือง – สุ ราษฎร์ ธานี – ป่ าต้ นนา้ บ้ านนา้ ราด – วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร – เขานาในหลวง

06.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุ เทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน สายการบิน Nok Air อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ณ
สนามบินดอนเมือง สัมภาระน้ าหนัก 20 กก. สาหรับโหลด และ ถือขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กก. (ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเปลี่ยนแปลงสายการบิน)
ออกเดินทางสู่ เมืองสุ ราษฎร์ ธานี โดย เที่ยวบิน DD 7208 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.10 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบิน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี นาท่านรับสัมภาระ
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ วัด พระบรมธาตุ ไ ชยาราชวรวิ ห าร หรื อ วัด ธารน้ าร้ อ น วัด ส าคัญ ที่ เ ป็ นวัด
คู่บา้ นคู่เมื องของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี สร้ างตามแบบลัทธิ มหายานตั้งแต่อาณาจักรศรี วิชยั รุ่ งเรื อง ตั้งอยู่ที่
อาเภอไชยา ห่ างจากตัวเมืองสุ ราษฎร์ ธานี ราว 40 กิโลเมตร เป็ นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิ ดราชวรวิหาร
เป็ นสถานที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็ นหนึ่ งในสามโบราณสถานที่
สาคัญของภาคใต้

08.05 น.
09.15 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปั กษ์ใต้

บ่าย

นาท่านแวะเที่ยวป่ าต้นน้ า บ้านน้ าราด หนึ่ งในสถานที่ ท่องเที่ยวอันซี น ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอาเภอเมื อง ของ
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ซึ่ งยังคงอนุ รักษ์ความสวยงามของธรรมชาติไว้ ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านน้ าราด ห่ างจากตัว
เมืองราว 72 กิ โลเมตร ซึ่ งภายในเขตอนุ รักษ์แห่ งนี้ เป็ นต้นกาเนิ ดของ “ตาน้ า” ซึ่ งมีน้ าใสบริ สุทธิ์ ผุดจาก
พื้นดิน และเป็ นแอ่งน้ าที่มีความเขียวใสตลอดเวลา ซึ่ งธารนี้ จะไหลลงสู่ คลองมะเลาะ ไปสู่ น้ าตกน้ าราดธาร
ทอง และต่อไปยังหมู่บา้ นบ้านน้ าราด บริ เวณบ่อน้ าภายในสามารถให้นกั ท่องเที่ยวลงเล่นน้ าได้ รวมถึงมีเรื อ
พายให้บริ การ ซึ่ งสามารถพายเอง หรื อใช้บริ การให้เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกพายให้ได้ (กระเป๋ าและ
สัมภาระทุกชนิด ยกเว้นกระเป๋ ากล้อง* ไม่สามารถนาติดตัวเมื่อเข้าชมสถานที่ได้ตามกฎระเบียบของสถานที่
/ โปรดสอบถามเจ้าหน้า ณ จุดตรวจอีกครั้ง ***ท่านสามารถเช่าล็อคเกอร์ ฝากสัมภาระได้ที่ดา้ นหน้าทางเข้า)

(ราคาทัวร์ รวมเพียงค่าเข้าชมสถานที่ หากลูกค้าต้องการพายเรื อหรื อใช้บริ การพายเรื อโดยเจ้าหน้าที่ สามารถ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าชมได้ และชาระตรงกับเจ้าหน้าที่) ได้เวลานาท่านแวะอุทยานธรรมเขานาในหลวง
หนึ่ งในสถานที่ที่ได้รับความนิ ยมทั้งจากคนพื้นที่และคนต่างจังหวัด ที่เมื่อเดินทางมาเที่ยวจังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี จะต้องเดินทางมากราบไหว้สักการบูชา เนื่ องจากสถานที่แห่ งนี้ เป็ นที่ต้ งั ของเจดียล์ อยฟ้ า พระพุทธศิลา
วดี ที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ สถานที่แห่ งนี้ จึงเปรี ยบเสมือนเป็ นศูนย์รวมแห่ งความเชื่ อและความศรัทธา
ของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสันเขื่อนเชี่ ยวหลาน ตั้งอยูใ่ นเขต
อุทยานแห่ งชาติเขาสก ลักษณะเป็ นภูเขาหิ นปูน ยอดแหลม แนวหน้าผาสู งชัน กลางสายน้ าของเขื่อนเชี ยว
หลาน บรรยากาศสวยงามจนได้รับสมญานามว่า กุย้ หลินเมืองไทย อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนและผ่อนคลาย
อิริยาบถ จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองสุ ราษฎร์ ธานี

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (ซี ฟู้ด)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ
่ กั S22 Hotel Surat Thani หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)
หมายเหตุ : ยังมิได้ มีการจองห้ องพัก หากห้ องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่ าให้ กบั คณะ

วันทีส่ อง
เช้า

เกาะสมุย – วัดพระใหญ่ – วัดแหลมสุ วรรณาราม – หาดเฉวง - พักผ่ อนแบบชิ ลล์ ๆ (พัก เกาะสมุย 2 คืน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ หรื อซี ทรานเฟอร์ รี่ เพื่อนัง่ เรื อสู่ เกาะสมุย (ใช้บตั รประชาชน)
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อฝั่งสุ ราษฎร์ ธานี มุ่งหน้าสู่ เกาะสมุย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที)
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ วัด พระใหญ่ ตั้ง อยู่ท างด้า นทิ ศ เหนื อของเกาะสมุ ย ใกล้ก ับ หาดบ่ อ ผุ ด เป็ นที่ ต้ งั ของ
พระพุทธรู ปปางมารวิชัยองค์สีเหลื องทองขนาดใหญ่ ซึ่ งสร้ างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมี ขนาดหน้าตัก
กว้างถึ ง 5 วา 9 นิ้ ว และสู ง 6 วา เป็ นหนึ่ งในพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่ งของภาคใต้ เป็ นที่เคารพ
สักการะของพุทธศาสนิ กชนชาวสมุย จากนั้นแวะชม วัดแหลมสุ วรรณาราม หรื อวัดปลายแหลม เป็ นวัด
เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากแห่ งหนึ่ งของเกาะสมุย โดยวัดถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจาก
วัดพระใหญ่มากนัก ตัวอุโบสถหลักของวัดสร้ างขึ้นกลางน้ า และขนาบข้างด้วยรู ปปั้ นของเจ้าแม่กวนอิ ม
พันมือและรู ปปั้ นพระสังกัจจายน์ที่มีความสู งประมาณ 20 เมตร เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและผูท้ ี่อาศัย
บนเกาะสมุยต่างนิยมเดินทางมาสักการะ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นาทุกท่านเดินทางสู่ หาดเฉวง หาดยอดนิ ยมอันดับหนึ่ งของเกาะสมุย เป็ นหาดทรายสี ขาวสวยติดทะเลที่มี
ความยาวกว่า 6 กิโลเมตร ตั้งอยูบ่ ริ เวณฝั่งตะวันออกของเกาะสมุย เป็ นที่ต้ งั ของรี สอร์ ทและคาเฟ่ มากมาย
อิสระยามบ่ายให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถบนหาดเฉวงตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ จุดชมวิว
เกาะลาด ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวที่ข้ ึนชื่ อว่ามีทศั นี ยภาพสวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของเกาะสมุย สามารถชมวิวทะเลสมุย
และชายหาดเฉวงได้รอบทิศทางแบบพาโนราม่า 360 องศา อิสระให้ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (ซี ฟู้ด)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ
่ กั Amari Samui / X2 Koh Samui/ Impiana Resort/ Casa Demar หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)
หมายเหตุ : ยังมิได้ มีการจองห้ องพัก หากห้ องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่ าให้ กบั คณะ

วันทีส่ าม

เกาะสมุย - นา้ ตกหน้ าเมือง - ศาลเจ้ ากวนอู - หินตา หินยาย - เจดีย์วดั เขาหัวจุก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ น้ าตกหน้าเมื อง 1 เป็ นน้ าตกที่ ต้ งั อยู่ใจกลางเกาะสมุ ย โดยแหล่ งน้ าเกิ ดจากบนภู เขา
ใจกลางเกาะซึ่ งไหลเลาะผ่านแนวภูเขาลงมาสู่ เบื้องล่าง โดยมีความสู งราว 30-40 เมตร ก่อเกิดเป็ นน้ าตกที่
สวยงามและมีชื่อเสี ยงของเกาะสมุย โอบล้อมด้วยต้นไม้และป่ าเขาอันเขียวชอุ่ม ปั จจุบนั กรมป่ าไม้ได้จดั ให้
เป็ นวนอุทยานน้ าตกหน้าเมือง จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าเก่าแก่ประจาเกาะสมุย ซึ่ งมี
อายุราว 145 ปี ปั จจุบนั เป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยงโดยมี ท้ งั นักท่องเที่ ยวชาวไทย และคน
ท้องถิ่นที่แวะมาเยี่ยมเยือนเพื่อสักการะและขอพรกับรู ปปั้ นองค์เทพเจ้ากวนอูขนาดสู ง 16 เมตรอย่างไม่ขาด
สาย นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ หิ นตา หิ นยาย โขดหิ นแกรนิ ตรู ปร่ างประหลาดที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณหาดละไม เกิดจาก
การกัดเซาะของคลื่นและลมทะเล จนกลายเป็ นรู ปร่ างคล้ายอวัยวะเพศของชายและหญิง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปั กษ์ใต้

บ่าย

นาทุกท่านเดินทางสู่ เจดียว์ ดั เขาหัวจุก หรื อเจดียศ์ รี สุคตคีรี เจดียส์ ี ทองอร่ ามที่ต้ งั อยูบ่ นเขาหัวจุด ในบริ เวณ
พื้นที่ของวัดสว่างอารมณ์ องค์เจดียแ์ ห่ งนี้ สร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทจาลองซึ่ งสร้างไว้เมื่อราว 70
ปี ก่อน ด้านบนของยอดเจดี ยย์ งั เป็ นที่ประดิ ษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ ที่นี่จึงเป็ นหนึ่ งสถานที่ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ซึ่ ง
ชาวสมุยให้ความเคารพศรัทธา จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ คาเฟ่ โคโค่ แทมส์ (Coco Tam’s) คาเฟ่ ชื่ อดังที่
ตั้งอยูท่ างตอนเหนือของเกาะสมุย อิสระให้ท่านนัง่ ชิลล์และดื่มด่ากับบรรยากาศตามอัธยาศัย (ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มไม่รวมในค่าทัวร์ ท่านสามารถชาระได้โดยตรงกับคาเฟ่ )

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (ซี ฟู้ด)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ
่ กั Amari Samui / X2 Koh Samui/ Impiana Resort/ Casa Demar หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 3)
หมายเหตุ : ยังมิได้ มีการจองห้ องพัก หากห้ องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่ าให้ กบั คณะ

วันทีส่ ี่

เกาะสมุย – นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ – ถนนสวยขนอม-สิ ชล – วัดเขาขุนพนม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี่ เพื่อข้ามฟากสู่ เมืองสุ ราษฎร์ ธานี (กรุ ณาเตรี ยมบัตรประชาชน)
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ว ดั เจดี ย ์ หรื อรู ้ จ ัก กัน ในชื่ อ ของ วัด ไอ้ไ ข่ ตั้ง อยู่ ที่ ต าบลฉลอง อ าเภอสิ ช ล จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช โดยใช้เส้นทางขนอม- สิ ชล ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นถนนเส้นที่สวยที่สุดทางฝั่งอ่าวไทย เมื่อก่อน
นั้นเคยเป็ นวัดร้ าง ว่ากันว่าสร้ างมาแล้วกว่า 1,000 ปี เหลื อเพียงเจดี ยโ์ บราณ ที่ อยู่ตรงบริ เวณโบสถ์ใ น
ปั จจุบนั จนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 ก็ได้มีการบูรณะวัดเจดียข์ ้ ึนมาใหม่ ทาให้มีพระภิกษุเข้ามาอยูป่ ระจา
วัด และเป็ นที่ประดิษฐานของพ่อท่าน พระพุทธรู ปเก่าแก่ที่อยูม่ าตั้งแต่ยงั เป็ นวัดร้าง แต่สิ่งที่ทาให้วดั นี้ เป็ นที่
รู ้จกั กันอย่างมากมายนั้น ก็คือ ไอ้ ไข่ วดั เจดีย์ หรื อ ตาไข่ วัดเจดีย์ คือ รู ปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ
10 ขวบ ที่ต้ งั อยูใ่ นศาลาวัดเจดีย ์ เชื่ อกันว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ สถิตอยู่ ทาให้กลายเป็ นที่เคารพสักการะของ

ชาวบ้านตั้งแต่บริ เวณใกล้ๆ วัด ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้เลยทีเดี ยว นาท่านไหว้ไอ้ไข่ เพื่อขอพร
ด้านโชคลาภและการค้าขาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ วดั เขาขุนพนม เป็ นวัดที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี มีถ้ าที่มีกาแพง
ก่ออิฐถือปูน มีใบเสมาเช่นเดียวกับกาแพงเมือง ผนังด้านหน้ามีลายปูนปั้ นประดับเครื่ องลายครามจีน ในถ้ ามี
พระพุ ท ธรู ป ส าริ ดประมาณ 30 องค์ และพระพุ ท ธบาทส าริ ด เป็ นวัดเก่ า แก่ ที่ มี ค วามส าคัญทางด้า น
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เป็ นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสิ น ทรงมาพานักและถือศีลในถ้ าแห่ งนี้
ด้านหน้าวัดเป็ นที่ต้ งั ของบ่อน้ าทิพย์โบราณเชื่ อว่าเป็ นบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ที่ถวายแด่พระเจ้าตากสิ นไว้ใช้ส่วน
พระองค์ โดยภายในมีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิเช่น อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าตากสิ นมหาราช ส่ วนภายในถ้ าซึ่ งอยูด่ า้ นบน
และต้องเดิ นขึ้นบันไดไปประมาณ 250 ขั้นนั้น มีพระพุทธรู ปสาริ ดประมาณ 30 องค์ และพระพุทธบาท
สาริ ด กล่าวสาหรับประวัติวดั นี้ มีการสันนิ ษฐานว่า น่าจะเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี (พระ
เจ้าตากสิ นเสด็จหนี มาผนวชจนสวรรคต) ได้เวลานาท่านสู่ หมู่บา้ นคีรีวง ตั้งอยู่ที่ตาบลกาโลน อาเภอลาน
สกา จัง หวัดนครศรี ธ รรมราช เป็ นชุ ม ชนเก่ าแก่ ที่อพยพไปอาศัย อยู่เชิ ง เขาหลวง ตาบลกาโลน อัน เป็ น
เส้ นทางเดิ นขึ้ นสู่ ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครื อญาติ อาชี พหลัก คื อการทาสวน
ผลไม้ผสม เรี ยกว่า “สวนสมรม” เช่ น มังคุด เงาะ ทุเรี ยน สะตอ ชุ มชนคีรีวง ได้เป็ นชุ มชนต้นแบบในการ
จัดการธุ รกิจท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards)
ประจาปี 2541 ประเภทเมื องและชุ มชน เนื่ องจาก เป็ นชุ มชนที่ มี วิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กบั ธรรมชาติ
หมู่บา้ นแห่ งนี้ ได้รับการยกย่องว่า “มีโอโซนบริ สุทธิ์ ที่สุดในเมืองไทย” อิ สระให้ท่านได้เดิ นเล่ น ถ่ายรู ป
ธารน้ า หรื อนัง่ ชิลล์จิบกาแฟ พักผ่อนสบายๆ สู ดอากาศบริ สุทธิ์ แบบเต็มที่

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ
่ กั โรงแรมแลคอนนอนบาย หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 4)
หมายเหตุ : ยังมิได้ มีการจองห้ องพัก หากห้ องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่ าให้ กบั คณะ

วันที่ห้า

นครศรีธรรมราช – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – บ้ านขุนรัฐวุฒิวจิ ารณ์ – บ้ านหนังตะลุงสุ ชาติ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านกราบสักการะวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ที่ ชาวนครเรี ยกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่
ศักดิ์ สิ ทธิ์ สัญลักษณ์ของจังหวัด และเป็ นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรี ธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิ กชน พระ
บรมธาตุ เ จดี ย ์ เป็ นที่ บ รรจุ พระบรมสารี ริ กธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้า ปั จ จุ บ ัน กรมศิ ล ปากรได้ ป ระกาศ
จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็ นโบราณสถาน นับเป็ นปูชนี ยสถานที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของภาคใต้ นาท่าน
เข้าชมบ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ ตั้งอยูถ่ นนราชดาเนิ น ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ใกล้
กับวัดพระธาตุ อยูใ่ นพื้นที่เดียว กับร้านกาแฟไทชิ อาคารเรื อนปั้ นหยาอายุกว่า 108 ปี โดยทายาทของขุนรัฐ
วุฒิวจิ ารณ์ได้ดาเนิ นการบูรณะปรับปรุ งบ้านหลังนี้ อีกครั้ง ฟื้ นฟูสู่สภาพที่สวยงามพร้อมกับเปิ ดเป็ นสถานที่
ท่องเที่ ยว เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้เยี่ยมชม โดยบ้านขุนรั ฐวุฒิได้รางวัล อาคารอนุ รักษ์ศิลปะสถาปั ตยกรรม
ดี เด่น ปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิ กสยาม ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จากนั้นนาท่านสักการะศาลหลักเมื อง
นคร สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองที่คอยปกป้ องรักษาบ้านเมืองให้พน้ จากภัยอันตรายต่างๆ เราคงเคยรับรู ้ ถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ ของศาลหลักเมืองจากคาลือมาหลายต่อหลายครั้ง ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง
ซึ่ งอยู่บนเสาสู งสุ ดของหลักเมือง อาคารสี ขาวที่ออกแบบได้อย่างดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลัง
หลังกลางเป็ นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลกั ษณะคล้ายศิลปะศรี วิชยั เรี ยกว่าทรงเหมราช
ลี ลา ส่ วนอาคารเล็ กทั้งสี่ หลัง ถื อเป็ นบริ ว ารสี่ ทิ ศ เรี ยกว่าศาลจตุ โลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้ อเมื อง
ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปั กษ์ใต้

บ่าย

น าท่ า นเที่ ย วชมก าแพงเมื อ งเก่ า เป็ นก าแพงเมื อ งที่ เ คยปกป้ อ งเมื อ งนครศรี ธรรมราชจากข้า ศึ ก เป็ น
โบราณสถานที่สาคัญของจังหวัดแสดงถึงความเก่าแก่ ความแข็งแกร่ ง ความเจริ ญรุ่ งเรื อง และประวัติศาสตร์
อันยาวนาน ปั จจุบนั ได้รับการบูรณะใหม่ให้แข็งแรงและสวยงาม เพื่อพัฒนาเป็ นอีกสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ อนั ทรงคุ ณค่า มีลกั ษณะเป็ นสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า มีที่ต้ งั อยู่หลายจุดด้วยกัน แต่ที่เหลื อให้ชม คื อ

16.00 น.
17.40 น.
18.50 น.

กาแพงเมืองด้านทิศเหนื อ อยู่ริมคลอง หน้าเมือง ถนนมุมป้ อม จากนั้นนาท่านเข้าชมบ้านหนังตะลุ งสุ ชาติ
ทรัพย์สิน เป็ นศิลปิ นหนังตะลุงและช่ างทารู ป หนังตะลุงฝี มือดี เยี่ยมของเมืองนครศรี ธรรมราช ที่ริเริ่ มและ
สื บทอดวัฒนธรรมการทาตัวหนังตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนังตะลุงจนเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ บ้านหนัง
ตะลุงสุ ชาติเป็ นแหล่งผลิตและจาหน่ายตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่ อีกทั้งยัง มีการแสดงในลักษณะสาธิ ตใน
บริ เวณบ้านหนังตะลุง นอกจากนี้ยงั ได้แบ่งพื้นที่เพื่อจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่ องมือเครื่ องใช้พ้ืนบ้าน และ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์หนัง ตะลุ ง นานาชาติ ได้เวลาน าท่ า นแวะซื้ อ ของฝากและของที่ ระลึ ก ก่ อนน าท่ า นเดิ น ทางสู่
สนามบิน
นาท่านสู่ สนามบินนครศรี ธรรมราช เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมืองโดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD7815 (ใช้เวลาบิน 1.10 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

5 วัน 4 คืน สุ ราษฎร์ ฯ – สมุย - นครศรีฯ
ราคาทัวร์ 19,900 บาท : 3-7 ธ.ค./ 14-18 ม.ค.64/13-17 ก.พ.64/ 11-15 มี.ค. 64/ 25-29 มี.ค. 64
ราคาทัวร์ 21,900 บาท : 25 – 29 ธ.ค. (ปี ใหม่ ) / 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64
อัตราค่าบริ การ
ก.ย. 63 – มี.ค. 64 หยุดยาว/ ปี ใหม่
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 11 ปี บริ บูรณ์ พัก 2
19,900
21,900
ท่านต่อห้อง หรื อพัก 3 ท่านต่อห้อง
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ราคาเด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ท่านละ
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน ท่านละ (ผูใ้ หญ่)

5,000
16,900
2,500

6,000
18,900
3,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 21 สิ งหาคม 2563) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินนกแอร์ (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000 บาท
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 น้ าดื่มบริ การบนรถวันละ 2 ขวด/ท่าน/วัน
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ/ไกด์
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 5,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่นมัดจาตัว๋ เครื่ องบิน,
วีซ่าและค่าดาเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 8 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิ กการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยัน
ว่าทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์
นั้นยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 15 หรื อ 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ น
สิ ทธิ์ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่า
มาตราฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการ
บินจะไม่ รับผิดชอบ
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

5 วัน 4 คืน สุ ราษฎร์ ฯ – สมุย - นครศรีฯ
ราคาทัวร์ 19,900 บาท
ราคาทัวร์ 21,900 บาท
ลาดับ
ที่

3-7 ธ.ค.63 14-18 ม.ค.64
13-17 ก.พ.64
25-29 มี.ค.64
25 – 29 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

11-15 มี.ค.64

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้
อาหาร โปรด
ระบุ)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง........................................................................................ เอเย่ นต์ ...........................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล......................................................
โทรศัพท์ มือถือ..............................................

*** เอเย่ นต์ กรุ ณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่ Line : @expressholiday

