
 
 
 

 
 

 สกัการะขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 2 แห่ง วดัเจดีย ์(ไอไ้ข่) , วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) 

 กราบพระธาต ุณ วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร  

 อ่ิมอรอ่ยกบัขนมจนีเมืองคอนแท้ๆ  ,ชมวิวบนเนินเทวดา ณ คาเฟ่ Blue Terrace 

 เดินทางไดต้ั้งแต ่2 ท่าน ข้ึนไป สามารถรบั ไดท่ี้ สนามบินนคร , บขส 

 มีไกดท์อ้งถ่ินใหค้าํแนะนาํการขอพรและแกบ้น ณ วดัเจดียต์ลอดการเดินทาง 

กาํหนดการเดินทาง:มกราคม - ธนัวาคม 2564 

 

วนัแรก  สนามบินนคร , บขส–วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร–ศาลหลกัเมืองนคร–วดัยางใหญ่ - Blue 

Terrace Cafe’&Bar 

........... น.    เดินทางถึง สนามบินนคร , บขส , มีทมีงานไกดแ์ละรถค่อย

ใหบ้รกิาร ทา่น จากน้ันนําท่าน เดินทาง สู่ วดัพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า วดัพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้น

เอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนับถือของ

ชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ

พระพุทธเจา้  เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆงั

ควํา่ ปากระฆงัติดกบัพื้ นกาํแพงแกว้  ยอดเจดียหุ์ม้ดว้ยทองคาํ

แท ้ความมหศัจรรยอ์งคพ์ระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้ นไม่ว่า

แสงอาทิตยจ์ะส่องกระทบไปทางใด เป็น 1 ใน  UNSEEN  THAILAND  และยงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ พระกจั



 

จายนะหรอื พระแอด  ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากจัจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม 

ลกัษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ ์ใบหน้ายิ้ มแยม้มีเมตตา อภินิหารของพระแอดท่ีเป็นท่ีประจกัษ์คือ 

การขอบุตร เช่ือกนัว่าท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรใหแ้ก่ผูท่ี้มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรสาํเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะ

นํารูปทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแกบ้นและเหมือนเป็นการฝากฝังใหพ้ระแอดช่วยคุม้ครองดูแลใหอ้ยู่

รอดปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง  ณ รา้นขนมจนีเมืองคอน 

 นําท่านกราบไหว้ ศาลหลกัเมืองนคร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

คู่บา้นคู่เมืองนครท่ีคอยปกป้องรกัษาบา้นเมืองใหพ้น้

จากภยัอนัตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรบัรูถึ้งความ

ศกัด์ิสิทธ์ิของศาลหลกัเมืองจากคาํลือมากมาย ผ่าน

องคจ์ตุคามรามเทพเทวดารกัษาเมือง ซ่ึงอยู่บนเสา

สงูสุดของศาลหลกัเมือง อาคารสีขาวท่ีออกแบบอย่าง

งดงามประกอบดว้ยอาคารทั้งหมด 4 หลงั หลงักลาง

ประดิษฐานศาลหลกัเมือง ออกแบบใหม้ีลกัษณะคลา้ย

ศิลปะศรีวิชยั เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลงัเล็กทั้ง 

4  หลงั ถือเป็นบริเวรส่ีทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ 

ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมอืง ศาลพระ

พรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมืองจากน้ันนําท่านเดิน

ทางเขา้สูต่วัเมืองนคร นําท่านเดินทางสู่ วดัยางใหญ่  

ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ เดิม

ช่ือวดัคงคาลอ้ม ในอดีตชาวบา้นทาํไร่ยางขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป

คือหลวงพ่อพระประธาน จึงไดท้าํการบรูณะวดัจึงเป็นวดัท่ีสวยงาม

ดงัในปัจจุบนั สาํหรบัความโด่งดงัของวดัยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” 

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักใตนั้บถือ เช่ือกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้ง

ปวง บชูาแลว้มีโชคลาภ เงินทอง ผูค้นส่วนใหญ่ท่ีไดม้ากราบไหวข้อ

พร เร่ืองความปลอดภยั มีโชคมีลาภ หากใครสมหวงัแลว้ ก็มาแก้

บนโดยการนําปัจจยัมาช่วยสรา้งโบสถ ์ จากน้ันนําท่าน

เขา้สู่ Blue Terrace Cafe’&Barคาเฟ่เปิดใหม่ด๊ีดี มีจุด

ถ่ายรูปเช็คอินชิคๆ เพียบ มองเห็นทะเลกวา้งสุดตา 

ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ รอ้นๆ แบบน้ีได้

เคร่ืองด่ืมสดช่ืนๆ ซกัแกว้พรอ้มกบันัง่ชมวิวถ่ายรูปก็สุด

แสนจะคุม้ค่า รา้นมีทั้งโซน indoor และ outdoor แต่จะ

บอกว่าโซน  outdoor ก็ร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไมท่้ามกลาง

บรรยากาศธรรมชาติ ดา้นหน้ามองออกไปเห็นทะเล๊

ทะเล อยู่บนเนินเขาสงู ออกแบบรา้นกลมกลืนไปกบัตน้ไม ้ดา้นหน้าหนัออกทะเล (ไม่รวมเครือ่งดื่ม

และอาหาร)จากน้ันนําท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

คํา่  อิสระอาหารคํา่  

  นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั  เมืองสิชล หรอื ขนอม (โรงแรมสามารถเลือกใชบ้ริการตามดา้นทา้ยไดเ้ลย) 

 

 



 

วนัทีส่อง  สะพานไมอ่้าวเตล็ด-แกรนดแ์คนยอนขนอม-วดัเขาสุวรรณประดิษฐ-์วดัดอนสกั-นาแม่เฒ่า 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที ่โรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ สะพานไมอ่้าวเตล็ด เป็นสะพานไมท่ี้

สรา้งยื่นลงทะเลเพื่อ ท่ีท่าเรือข้ึนลงของชาวประมง 

สามารถชมวิวทิวทศัน์รอบอ่าวไดอ้ย่างสวยงามกลายเป็น

อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพกนั

อย่างหนาแน่น หลงัจากน้ันนําท่านไปถ่ายรูปสุดชิค

เช็คอินท่ี ขนอมแกรนดแ์คนยอน พื้ นท่ีบริเวณน้ีมี

ลกัษณะเป็นลานหินปนูและดินสีขาว ท่ีมีแท่งหินรูปร่าง

แปลกตาท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติตัง่ตระหง่านข้ึนมา

โดดเด่นกลางแอ่งน้ําสีเขียวมรกตกลายเป็นภาพท่ีแปลก

ตาและดึงดูดนักท่องเท่ียวใหต้อ้งมาถ่ายรูปสวยๆกนั

จากน้ันนําท่านเขา้สู่ วดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ สกัการะ

พระธาตุบนยอดเขาท่ีเห็นวิวทะเลไดโ้ดยรอบวดัเขา

สุวรรณประดิษฐ ์เดิมเรียกว่า “วดัเขาลา้น” ซ่ึงอยู่เนิน

บา้นทอ้งไมเป็นเนินโล่งเตียน   จึงเรียกว่า “เขาลา้น” 

ชาวบา้นมีความเช่ือว่าเป็นท่ี สถิตของพ่อท่านยอดเขา ซ่ึง

เป็นเทพยดารกัษาเขาลา้นและดินแดนโดยรอบ 

ดาํเนินการสรา้งวดัเขาลา้นโดยอาจารยท์อง ท่านเป็นชาว

จงัหวดัสงขลาและเป็นเจา้อาวาสองคแ์รก  ท่านได้

มรณภาพเมือ่ปี พ.ศ.2500 ต่อมาพระเดชพระคุณพระ

ราชรตันกวี อดีตเจา้คณะจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดเ้ปล่ียนช่ือวดัเป็น “วดัเขาสุวรรณประดิษฐ”์ เพื่อ

ความเป็นสิริมงคล นามเมื่อแปลได ้ความหมายว่า วดัท่ีอาจารยท์องสรา้งข้ึนท่ีภเูขา 

เทีย่ง   อิสระอาหารเทีย่ง 

 จากน้ันนําท่านเขา้สู่ วดัดอนสกั หรอืวดัสิงขร  เป็นวดั

สาํคญัในอาํเภอดอนสกัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี วดัมีจุดเด่น

คือมีองคเ์สมือนหลวงปู่ ทวดองคใ์หญ่ท่ีสุดในโลก เป็นจุด

ดึงดูดนักท่องเท่ียวใหห้ลัง่ไหลแห่มาช่ืนชมและทาํบุญกนั

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ นาแม่เฒ่าขนอม ป็นท่ี

ท่องเท่ียวอีกท่ีในอ.ขนอมท่ีสวยท่ีสุดมีจุดถ่ายรูปใหเ้ลือก

ถ่ายมากมายบรรยากาศทุ่งนาขา้ว.สวนผกันานาชนิด มี

ท่ีจ อดรถสดวกสะบาย..มีรา้นคา้ของกินของใชจ้ากชา 

วบา้นใหเ้ลือกช้ือ เลือกชอ๊บกนัตา มชอบครบั..แถมยงัมี

cafeขนาดใหญ่ใหไ้ดนั้ง่ชิวชิวกนัอีกดว้ยส่วนรสชาติของ

กาแฟกบัเคก๊จะเลือกนัง่ชมสวนหรือจะนัง่ในหอ้งเเอรก์็มี

ใหเ้ลือกตามสะบายครบั..ถา้มาช่วงกลางวนัอากาศจะรอ้น

หน่อยครบั...แต่ก็มีจุดใหนั้ง่หลบแดดเหมือนกนั...แต่ผมชอบไปตอนเย็นอากาศเย็นสะบายแสงแดด

สวยเหมาะแกการถ่ายรูป 

คํา่  อิสระอาหารคํา่  

  นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั  เมืองสิชล หรอื ขนอม (โรงแรมสามารถเลือกใชบ้ริการตามดา้นทา้ยไดเ้ลย) 



 

วนัทีส่าม  วดัเจดีย(์ไอไ้ข)่ –ตลาดตาํบลทา่ศาลา - สตรทีอารต์ ทา่ศาลา–หมู่บา้นคีรวีง– สนามบิน,บขส 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที ่โรงแรม 

 จากน้ันนําท่านเขา้สู่ วดัเจดีย์จากเร่ืองราวท่ีรํา่ลือถึงความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเมื่อขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอย่าง “ไอไ้ข”่รูปไม้

แกะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยูใ่น

ศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดาํ  ท่ี

เช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู่ ณ วดัแห่งน้ีจาก

ศรทัธาท่ีเช่ือกนัว่า ขอได ้ไหวร้บั  โดยเฉพาะโชคลาภ และ

การคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหม้ีโชคมีลาภในการเส่ียง

ดวงเล่นพนัน หรือขอใหช่้วยเรียกคนมาซ้ือของ หรือทาํยอดขายให ้ไดต้าม

เป้า หรือของหายใหช่้วยหา หรือขอใหช่้วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไป

ดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรทัธานํามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร 

หนังสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณท่ีใหจุ้ดประทดัก็มีเศษประทดั

กองสงูเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรทัธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึง

ผลสมัฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดร้บัจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพร

จากไอไ้ข่เป็นจาํนวนมาก ใหท้า่นกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาล

กล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   อิสระอาหารเทีย่ง 

 จากน้ันนําท่านเขา้สู่ ตลาดองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทา่ศาลา

ตลาดท่ีอยู่ติดกบัทะเล ท่ีรวบรวม กลุ่มแม่คา้ชาวประมงทอ้งถ่ินท่ี

ออกเรือไปหาผลิตภณัฑท์างทะเลแลว้นํามาแปรรูปเป็นอาหาร

ทะเลตากแหง้ต่างๆนาๆ ช่วยส่งเสริมใหก้ลุ่มแม่คา้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

จากน้ันนําท่านไป สตรทีอารต์ ทา่ศาลา ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบัรูป

ต่างๆ บนถนนสายน้ัน 

หมายเหต ุ: ถา้ลูกคา้กลบัไฟลด์ึก จะมีเวลาไปเทีย่วที่ หมู่บา้นคีรวีง

ธรรมชาติท่ีแสนสงบ ท่ามกลางขุนเขาโอบลอ้ม สมัผสั

เสน่หวิ์ถีชีวิตชาวบา้นท่ีเรียบง่ายและน่าคน้หา เป็นชุมชน

เก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศยัอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนน้ีมีช่ือว่า 

"บา้นขุนน้ํา" เพราะตั้งอยู่ใกลต้น้น้ําจากยอดเขาหลวง 

ต่อมาเปล่ียนเป็นช่ือ "บา้นคีรีวง" หมายถึง หมู่บา้นซ่ึงอยู่

ภายในวงลอ้มของภเูขา สะพานขา้มแม่น้ําบา้นคีรีวง 

สะพานขา้มแม่น้ําก่อนเขา้หมู่บา้นคีรีวง  ซ่ึงกลายเป็นท่ี Check Point  แวะ Check In และโพสตท่์า

ถ่ายรูป ดว้ยทศันียภ์าพขุนเขา  สายน้ํา  ไอหมอกฝน  และสะพานปนูขา้มคลองท่าดี  ซ่ึงเป็นจุดท่ี

คลองสามสายไหลมาบรรจบกนั  คือ  คลองปง  คลองท่าหา  และคลองท่าชาย  ภาพตรงหน้าสุด

แสนโรแมนติก นําท่านถ่ายภาพท่ีระลึกสมัผสับรรยากาศบริเวณสะพานปนู 

สมควรแก่เวลา นาํทา่นเดินทาง เขา้สูส่นามบินนครนครศรธีรรมราช , บขส 

...... น. ส่ง สนามบินนครศรีธรรมรา ช , บขส 

 
รายการทอ่งเทีย่วน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั** 



 

อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ตัง้แต ่2 ท่าน ขึ้ นไป มีทีมงานไกดค์อยดูแลตลอดการเดินทาง  

ค่าทิปไกด ์แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ขนอมโกลเดน้บีช อ.ขนอม ระดบั 3 ดาว(พกัหอ้ง Superior Room) 

จาํนวน ราคา / ท่าน พกัเดี่ยว 
2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 5,499.- 1,400.- 
4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 4,199.- 1,400.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,999.- 1,400.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,699.- 1,400.- 

โรงแรมสุภารอยลับีช  อ.ขนอม ระดบั 3 ดาว(พกัหอ้ง Superior Room) 

จาํนวน ราคา / ท่าน พกัเดี่ยว 
2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 5,499.- 1,400.- 

4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 4,199.- 1,400.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,999.- 1,400.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,699.- 1,400.- 

Grand Fortune Hotelอ.เมืองระดบั 3 ดาว(พกัหอ้ง Superior Twin Room) 

จาํนวน ราคา / ท่าน พกัเดี่ยว 
2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 5,499.- 1,400.- 

4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 4,199.- 1,400.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,999.- 1,400.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,699.- 1,400.- 

ประสานสุข วิลลา่ บีช รีสอรท์อ.สิชล ระดบั 3 ดาว 
(พกัหอ้ง Deluxe Villa /  Garden deluxe) 

จาํนวน ราคา / ท่าน พกัเดี่ยว 
2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 6,199.- 2,000.- 
4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 4,899.- 2,000.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 4,699.- 2,000.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 4,299.- 2,000.- 

ราชา คีรี รีสอรท์ อ.ขนอม ระดบั 5 ดาว (พกัหอ้ง Deluxe) 

จาํนวน ราคา / ท่าน พกัเดี่ยว 
2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 8,199.- 4,000.- 

4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 6,899.- 4,000.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 6,599.- 4,000.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 6,299.- 4,000.- 



 

 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2ท่าน 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งนําเท่ียวตามรายการและค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ไกดท่ี์ชาํนาญเสน้ทางนําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร 

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

 ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ข้ึนอยู่กบัอตัรา 

 แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 



 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่มกรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3% 

 

เง่ือนไขในการจอง 

• ชาํระมดัจาํในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ1,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมดอย่างน้อย3 วนัก่อน การเดินทาง 

 

หมายเหต ุ

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อจลาจล , การปิดด่าน,ภยั

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรพัยสิ์นสญูหายจากการโจรกรรมและ /หรือ เกิดอุบติัเหตุสญูหายท่ีเกิดจากความประมาทของตวั

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเล่ือน

วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขนอมโกลเดน้บีช อ.ขนอม ระดบั 3 ดาว(พกัหอ้ง Superior Twin Room)

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

โรงแรม สุภารอยลับีช  อ.ขนอม ระดบั 3 ดาว(พกัหอ้ง Superior Twin Room) 

 

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



 

ประสานสุข วิลลา่ บีช รีสอรท์อ.สิชล ระดบั 3 ดาว(พกัหอ้ง Deluxe Villa) 

 
ประสานสุข วิลลา่ บีช รีสอรท์อ.สิชล ระดบั 3 ดาว(พกัหอ้ง Garden deluxe) 

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

 



 

Grand Fortune Hotelอ.เมืองนครศรีธรรมราชระดบั 3 ดาว( Superior Twin Room) 

 

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

ราชา คีรี รีสอรท์ อ.ขนอม ระดบั 5 ดาว (พกัหอ้ง Deluxe) 

 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


