
 

 

 

5 วนั 4 คืน สุราษฎร์ฯ – สมุย - นครศรีฯ 
 

 

บินไป ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี // นครศรีฯ – ดอนเมือง โดย นกแอร์ 

ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564  
(พกัสุราษฎร์ธานี 1 คืน, เกาะสมุย 2 คืน และ นครศรีธรรมราช 1 คืน) 

ราคาพเิศษ เร่ิมต้น 19,900 .... รถตู้ VIP 8 ท่าน 
สุราษฎร์ธานี – ป่าตน้น ้าบา้นน ้ าราด – วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวหิาร – วดัเขานาในหลวง 
เกาะสมุย – วดัพระใหญ่ – วดัแหลมสุวรรณาราม – หาดเฉวง – จุดชมวิวเกาะลาด – น ้าตกหนา้
เมือง – ศาลเจา้กวนอ ู  หินตา หินยาย – เจดียว์ดัเขาหวัจุก – ไอไ้ข่วดัเจดีย ์– พระมหาธาตุนคร  

วดัเขาขนุพนม – เตม็อ่ิมกบัเมนูซีฟู้ด และ อาหารปักษใ์ต ้และจิบกาแฟชิลล์ๆ  



 

 

 

 หมายเหตุ 
ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ
จ านวนสูงสุด ที่กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทวัร์อาจมกีารปรับเปลีย่นได้ในกรณ ี
 
1. ตั๋วเคร่ืองบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลีย่นแปลงเที่ยวบิน หรือเปลีย่นแปลงสายการบิน 
ทั้งนีต้ั๋วที่ออกส าหรับคณะเดนิทาง จะเป็นตั๋วเดีย่วทั้งหมด (ราคาเปลีย่นแปลงขึน้ลงตาม
หน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) 
 
2. โรงแรมที่พกั มีการปรับราคาขึน้ หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณโีรงแรมเดมิไม่สามารถ
รองรับคณะได้  
 
โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเง่ือนไข ก่อนที่จะมีการเรียกเกบ็ช าระ
มัดจ า 

 



 

 

 

5 วนั 4 คืน สุราษฎร์ฯ - สมุย - นครศรีฯ 
วนัแรก ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี – ป่าต้นน า้ บ้านน า้ราด – วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวหิาร – เขานาในหลวง 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน Nok Air อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 
สนามบินดอนเมือง สัมภาระน ้าหนกั 20 กก. ส าหรับโหลด และ ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. (ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงสายการบิน) 

08.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองสุราษฎร์ธานี โดย เท่ียวบิน DD 7208 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.10 ชัว่โมง)  
09.15 น. เดินทางถึงสนามบิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี น าท่านรับสัมภาระ  
 จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร หรือ วดัธารน ้ าร้อน วดัส าคัญท่ีเป็นวดั

คู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี สร้างตามแบบลทัธิมหายานตั้งแต่อาณาจกัรศรีวิชยัรุ่งเรือง ตั้งอยู่ท่ี
อ  าเภอไชยา ห่างจากตวัเมืองสุราษฎร์ธานี ราว 40 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร 
เป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และเป็นหน่ึงในสามโบราณสถานท่ี
ส าคญัของภาคใต ้ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารปักษใ์ต ้
 

บ่าย น าท่านแวะเท่ียวป่าตน้น ้ า บา้นน ้ าราด หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวอนัซีน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ าเภอเมือง ของ
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงยงัคงอนุรักษ์ความสวยงามของธรรมชาติไว ้ตั้งอยู่ท่ีต  าบลบา้นน ้ าราด ห่างจากตวั
เมืองราว 72 กิโลเมตร ซ่ึงภายในเขตอนุรักษ์แห่งน้ีเป็นตน้ก าเนิดของ “ตาน ้ า” ซ่ึงมีน ้ าใสบริสุทธ์ิผุดจาก
พื้นดิน และเป็นแอ่งน ้ าท่ีมีความเขียวใสตลอดเวลา ซ่ึงธารน้ีจะไหลลงสู่ คลองมะเลาะ ไปสู่น ้ าตกน ้ าราดธาร
ทอง และต่อไปยงัหมู่บา้นบา้นน ้ าราด บริเวณบ่อน ้ าภายในสามารถให้นกัท่องเท่ียวลงเล่นน ้ าได ้รวมถึงมีเรือ
พายให้บริการ ซ่ึงสามารถพายเอง หรือใช้บริการให้เจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกพายให้ได้ (กระเป๋าและ
สัมภาระทุกชนิด ยกเวน้กระเป๋ากลอ้ง* ไม่สามารถน าติดตวัเม่ือเขา้ชมสถานท่ีไดต้ามกฎระเบียบของสถานท่ี 
/ โปรดสอบถามเจา้หนา้ ณ จุดตรวจอีกคร้ัง ***ท่านสามารถเช่าล็อคเกอร์ฝากสัมภาระไดท่ี้ดา้นหนา้ทางเขา้) 



 

 

 

(ราคาทวัร์ รวมเพียงค่าเขา้ชมสถานท่ี หากลูกคา้ตอ้งการพายเรือหรือใชบ้ริการพายเรือโดยเจา้หนา้ท่ี สามารถ
ติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนเขา้ชมได ้และช าระตรงกบัเจา้หน้าท่ี) ไดเ้วลาน าท่านแวะอุทยานธรรมเขานาในหลวง 
หน่ึงในสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมทั้งจากคนพื้นท่ีและคนต่างจงัหวดั ท่ีเม่ือเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัสุราษฎร์
ธานี จะตอ้งเดินทางมากราบไหวส้ักการบูชา เน่ืองจากสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของเจดียล์อยฟ้า พระพุทธศิลา
วดี ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สถานท่ีแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนเป็นศูนยร์วมแห่งความเช่ือและความศรัทธา
ของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวสันเข่ือนเช่ียวหลาน ตั้งอยูใ่นเขต
อุทยานแห่งชาติเขาสก ลกัษณะเป็นภูเขาหินปูน ยอดแหลม แนวหน้าผาสูงชนั กลางสายน ้ าของเข่ือนเชียว
หลาน  บรรยากาศสวยงามจนไดรั้บสมญานามวา่ กุย้หลินเมืองไทย  อิสระให้ท่านไดพ้กัผอ่นและผอ่นคลาย
อิริยาบถ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองสุราษฎร์ธานี 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (ซีฟู้ด)  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  S22 Hotel Surat Thani หรือเทียบเท่า (คืนที ่1) 
หมายเหตุ : ยงัมิได้มีการจองห้องพกั หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่อง เกาะสมุย – วดัพระใหญ่ – วดัแหลมสุวรรณาราม – หาดเฉวง - พกัผ่อนแบบชิลล์ๆ  (พกั เกาะสมุย 2 คืน) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี หรือซีทรานเฟอร์ร่ี เพื่อนัง่เรือสู่เกาะสมุย (ใชบ้ตัรประชาชน)  
 เรือออกเดินทางจากท่าเรือฝ่ังสุราษฎร์ธานี มุ่งหนา้สู่เกาะสมุย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัพระใหญ่ ตั้ งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะสมุยใกล้กับหาดบ่อผุด เป็นท่ีตั้ งของ

พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีเหลืองทองขนาดใหญ่ ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมีขนาดหน้าตกั
กวา้งถึง 5 วา 9 น้ิว และสูง 6 วา เป็นหน่ึงในพระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่ีสุดองค์หน่ึงของภาคใต ้เป็นท่ีเคารพ
สักการะของพุทธศาสนิกชนชาวสมุย จากนั้นแวะชม วดัแหลมสุวรรณาราม หรือวดัปลายแหลม เป็นวดั
เก่าแก่ท่ีมีความสวยงามมากแห่งหน่ึงของเกาะสมุย โดยวดัถูกก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 ตั้งอยูไ่ม่ไกลจาก
วดัพระใหญ่มากนกั ตวัอุโบสถหลกัของวดัสร้างข้ึนกลางน ้ า และขนาบขา้งดว้ยรูปป้ันของเจา้แม่กวนอิม  
พนัมือและรูปป้ันพระสังกจัจายน์ท่ีมีความสูงประมาณ 20 เมตร เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้อาศยั
บนเกาะสมุยต่างนิยมเดินทางมาสักการะ 



 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย น าทุกท่านเดินทางสู่ หาดเฉวง หาดยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของเกาะสมุย เป็นหาดทรายสีขาวสวยติดทะเลท่ีมี
ความยาวกวา่  6 กิโลเมตร ตั้งอยูบ่ริเวณฝ่ังตะวนัออกของเกาะสมุย เป็นท่ีตั้งของรีสอร์ทและคาเฟ่มากมาย 
อิสระยามบ่ายให้ท่านไดผ้่อนคลายอิริยาบถบนหาดเฉวงตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 
เกาะลาด ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีข้ึนช่ือว่ามีทศันียภาพสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของเกาะสมุย สามารถชมวิวทะเลสมุย
และชายหาดเฉวงไดร้อบทิศทางแบบพาโนราม่า 360 องศา อิสระใหท้่านบนัทึกภาพตามอธัยาศยั 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (ซีฟู้ด) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Amari Samui / X2 Koh Samui/ Impiana Resort/ Casa Demar หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
หมายเหตุ : ยงัมิได้มีการจองห้องพกั หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่าม เกาะสมุย - น า้ตกหน้าเมือง - ศาลเจ้ากวนอู - หินตา หินยาย - เจดีย์วดัเขาหัวจุก  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ น ้ าตกหน้าเมือง 1  เป็นน ้ าตกท่ีตั้งอยู่ใจกลางเกาะสมุย โดยแหล่งน ้ าเกิดจากบนภูเขา                 

ใจกลางเกาะซ่ึงไหลเลาะผา่นแนวภูเขาลงมาสู่เบ้ืองล่าง โดยมีความสูงราว 30-40 เมตร ก่อเกิดเป็นน ้ าตกท่ี
สวยงามและมีช่ือเสียงของเกาะสมุย โอบลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละป่าเขาอนัเขียวชอุ่ม ปัจจุบนักรมป่าไมไ้ดจ้ดัให้
เป็นวนอุทยานน ้ าตกหน้าเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้กวนอู ศาลเจา้เก่าแก่ประจ าเกาะสมุย ซ่ึงมี
อายุราว 145 ปี ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงโดยมีทั้งนักท่องเท่ียวชาวไทย และคน
ทอ้งถ่ินท่ีแวะมาเยี่ยมเยือนเพื่อสักการะและขอพรกบัรูปป้ันองคเ์ทพเจา้กวนอูขนาดสูง 16 เมตรอยา่งไม่ขาด
สาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั หินตา หินยาย โขดหินแกรนิตรูปร่างประหลาดท่ีตั้งอยูบ่ริเวณหาดละไม เกิดจาก
การกดัเซาะของคล่ืนและลมทะเล จนกลายเป็นรูปร่างคลา้ยอวยัวะเพศของชายและหญิง 



 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารปักษใ์ต ้
 

บ่าย น าทุกท่านเดินทางสู่ เจดียว์ดัเขาหวัจุก หรือเจดียศ์รีสุคตคีรี เจดียสี์ทองอร่ามท่ีตั้งอยูบ่นเขาหวัจุด ในบริเวณ
พื้นท่ีของวดัสวา่งอารมณ์ องคเ์จดียแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทจ าลองซ่ึงสร้างไวเ้ม่ือราว 70 
ปีก่อน ดา้นบนของยอดเจดียย์งัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีน่ีจึงเป็นหน่ึงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึง
ชาวสมุยให้ความเคารพศรัทธา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คาเฟ่โคโค่ แทมส์ (Coco Tam’s) คาเฟ่ช่ือดงัท่ี
ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเกาะสมุย อิสระใหท้่านนัง่ชิลลแ์ละด่ืมด ่ากบับรรยากาศตามอธัยาศยั (ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่รวมในค่าทวัร์ ท่านสามารถช าระไดโ้ดยตรงกบัคาเฟ่) 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (ซีฟู้ด) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Amari Samui / X2 Koh Samui/ Impiana Resort/ Casa Demar หรือเทยีบเท่า (คืนที ่3) 
หมายเหตุ : ยงัมิได้มีการจองห้องพกั หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่ี่ เกาะสมุย – นครศรีธรรมราช – วดัเจดีย์ – ถนนสวยขนอม-สิชล – วดัเขาขุนพนม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพื่อขา้มฟากสู่เมืองสุราษฎร์ธานี (กรุณาเตรียมบตัรประชาชน) 
 น าท่านเดินทางสู่วดัเจดีย์ หรือรู้จักกันในช่ือของ วดัไอ้ไข่ ตั้ งอยู่ท่ี  ต  าบลฉลอง อ าเภอสิชล จังหวดั

นครศรีธรรมราช โดยใชเ้ส้นทางขนอม- สิชล ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นถนนเส้นท่ีสวยท่ีสุดทางฝ่ังอ่าวไทย เม่ือก่อน
นั้นเคยเป็นวดัร้าง ว่ากันว่าสร้างมาแล้วกว่า 1,000 ปี เหลือเพียงเจดียโ์บราณ ท่ีอยู่ตรงบริเวณโบสถ์ใน
ปัจจุบนั จนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2500 ก็ไดมี้การบูรณะวดัเจดียข้ึ์นมาใหม่ ท าให้มีพระภิกษุเขา้มาอยูป่ระจ า
วดั และเป็นท่ีประดิษฐานของพอ่ท่าน พระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีอยูม่าตั้งแต่ยงัเป็นวดัร้าง แต่ส่ิงท่ีท าให้วดัน้ีเป็นท่ี
รู้จกักนัอยา่งมากมายนั้น ก็คือ ไอ้ไข่วดัเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือ รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 
10 ขวบ ท่ีตั้งอยูใ่นศาลาวดัเจดีย ์เช่ือกนัวา่มีวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิสถิตอยู ่ท  าให้กลายเป็นท่ีเคารพสักการะของ



 

 

 

ชาวบา้นตั้งแต่บริเวณใกล้ๆ  วดั ไปจนถึงต่างจงัหวดัในแถบภาคใตเ้ลยทีเดียว น าท่านไหวไ้อไ้ข่ เพื่อขอพร
ดา้นโชคลาภและการคา้ขาย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วดัเขาขนุพนม เป็นวดัท่ีมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์และโบราณคดี มีถ ้าท่ีมีก าแพง
ก่ออิฐถือปูน มีใบเสมาเช่นเดียวกบัก าแพงเมือง ผนงัดา้นหนา้มีลายปูนป้ันประดบัเคร่ืองลายครามจีน ในถ ้ามี
พระพุทธรูปส าริดประมาณ 30 องค์ และพระพุทธบาทส าริด เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความส าคญัทางด้าน
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี เป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระเจา้ตากสิน ทรงมาพ านกัและถือศีลในถ ้าแห่งน้ี 
ดา้นหน้าวดัเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้ าทิพยโ์บราณเช่ือวา่เป็นบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีถวายแด่พระเจา้ตากสินไวใ้ช้ส่วน
พระองค ์โดยภายในมีส่ิงท่ีน่าสนใจ อาทิเช่น อนุสาวรียพ์ระเจา้ตากสินมหาราช ส่วนภายในถ ้าซ่ึงอยูด่า้นบน
และตอ้งเดินข้ึนบนัไดไปประมาณ 250 ขั้นนั้น มีพระพุทธรูปส าริดประมาณ 30 องค ์และพระพุทธบาท
ส าริด กล่าวส าหรับประวติัวดัน้ี มีการสันนิษฐานวา่ น่าจะเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี (พระ
เจา้ตากสินเสด็จหนีมาผนวชจนสวรรคต) ไดเ้วลาน าท่านสู่หมู่บา้นคีรีวง ตั้งอยู่ท่ีต  าบลก าโลน อ าเภอลาน
สกา จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศยัอยู่เชิงเขาหลวง ต าบลก าโลน อนัเป็น
เส้นทางเดินข้ึนสู่ยอดเขาหลวง ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีสงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลกั คือการท าสวน
ผลไมผ้สม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนคีรีวง ไดเ้ป็นชุมชนตน้แบบในการ
จดัการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Thailand Tourism Awards) 
ประจ าปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เน่ืองจาก เป็นชุมชนท่ีมี วิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กบัธรรมชาติ 
หมู่บา้นแห่งน้ีได้รับการยกย่องว่า “มีโอโซนบริสุทธ์ิท่ีสุดในเมืองไทย” อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น ถ่ายรูป          
ธารน ้า หรือนัง่ชิลลจิ์บกาแฟ พกัผอ่นสบายๆ สูดอากาศบริสุทธ์ิแบบเตม็ท่ี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั โรงแรมแลคอนนอนบาย หรือเทยีบเท่า (คืนที ่4) 
หมายเหตุ : ยงัมิได้มีการจองห้องพกั หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3


 

 

 

วนัที่ห้า นครศรีธรรมราช – วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – บ้านขุนรัฐวุฒิวจิารณ์ – บ้านหนังตะลุงสุชาติ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านกราบสักการะวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ท่ีชาวนครเรียกว่า วดัพระธาตุ โบราณสถานสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิ สัญลกัษณ์ของจงัหวดั และเป็นม่ิงขวญัชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชน  พระ
บรมธาตุเจดีย์ เป็นท่ีบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ                
จดทะเบียนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นบัเป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของภาคใต ้น าท่าน
เขา้ชมบา้นขุนรัฐวุฒิวิจารณ์  ตั้งอยูถ่นนราชด าเนิน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ใกล้
กบัวดัพระธาตุ อยูใ่นพื้นท่ีเดียว กบัร้านกาแฟไทชิ อาคารเรือนป้ันหยาอายุกวา่ 108 ปี โดยทายาทของขุนรัฐ
วฒิุวจิารณ์ไดด้ าเนินการบูรณะปรับปรุงบา้นหลงัน้ีอีกคร้ัง ฟ้ืนฟูสู่สภาพท่ีสวยงามพร้อมกบัเปิดเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว เพื่อให้คนรุ่นหลงัได้เยี่ยมชม โดยบา้นขุนรัฐวุฒิไดร้างวลั อาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม 
ดีเด่น ปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ์ จากนั้นน าท่านสักการะศาลหลกัเมือง
นคร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองท่ีคอยปกป้องรักษาบา้นเมืองให้พน้จากภยัอนัตรายต่างๆ เราคงเคยรับรู้ถึง
ความศกัด์ิสิทธ์ิของศาลหลกัเมืองจากค าลือมาหลายต่อหลายคร้ัง ผา่นองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง 
ซ่ึงอยู่บนเสาสูงสุดของหลกัเมือง อาคารสีขาวท่ีออกแบบไดอ้ย่างดงามประกอบดว้ยอาคารทั้งหมด 4 หลงั 
หลงักลางเป็นท่ีประดิษฐานของศาลหลกัเมือง ออกแบบให้มีลกัษณะคลา้ยศิลปะศรีวิชยั เรียกวา่ทรงเหมราช
ลีลา  ส่วนอาคารเล็กทั้งส่ีหลงั ถือเป็นบริวารส่ีทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเส้ือเมือง               
ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมือง  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารปักษใ์ต ้
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมก าแพงเมืองเก่า เป็นก าแพงเมืองท่ีเคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก เป็น
โบราณสถานท่ีส าคญัของจงัหวดัแสดงถึงความเก่าแก่ ความแข็งแกร่ง ความเจริญรุ่งเรือง และประวติัศาสตร์
อนัยาวนาน ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะใหม่ให้แข็งแรงและสวยงาม เพื่อพฒันาเป็นอีกสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์อนัทรงคุณค่า มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีท่ีตั้งอยู่หลายจุดดว้ยกนั แต่ท่ีเหลือให้ชม คือ 



 

 

 

ก าแพงเมืองดา้นทิศเหนือ อยู่ริมคลอง หน้าเมือง ถนนมุมป้อม จากนั้นน าท่านเขา้ชมบา้นหนงัตะลุงสุชาติ 
ทรัพยสิ์น เป็นศิลปินหนงัตะลุงและช่างท ารูป หนงัตะลุงฝีมือดีเยี่ยมของเมืองนครศรีธรรมราช ท่ีริเร่ิมและ
สืบทอดวฒันธรรมการท าตวัหนงัตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนงัตะลุงจนเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ บา้นหนงั
ตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายตวัหนงัตะลุงและหนงัใหญ่ อีกทั้งยงั มีการแสดงในลกัษณะสาธิตใน
บริเวณบา้นหนงัตะลุง นอกจากน้ียงัไดแ้บ่งพื้นท่ีเพื่อจดัเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น และ
พิพิธภณัฑ์หนังตะลุงนานาชาติ ได้เวลาน าท่านแวะซ้ือของฝากและของท่ีระลึกก่อนน าท่านเดินทางสู่
สนามบิน 

16.00 น. น าท่านสู่สนามบินนครศรีธรรมราช เพื่อเช็คอิน 
17.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบิน นกแอร์ เท่ียวบิน DD7815 (ใชเ้วลาบิน 1.10 ชัว่โมง)    
18.50 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 



 

 

 

5 วนั 4 คืน สุราษฎร์ฯ – สมุย - นครศรีฯ 
ราคาทวัร์ 19,900 บาท : 3-7 ธ.ค./ 14-18 ม.ค.64/13-17 ก.พ.64/ 11-15 ม.ีค. 64/ 25-29 ม.ีค. 64    
ราคาทวัร์ 21,900 บาท : 25 – 29 ธ.ค. (ปีใหม่) / 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64 

อตัราค่าบริการ   ก.ย. 63 – มี.ค. 64 หยดุยาว/ ปีใหม่ 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 
ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

19,900 21,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 5,000 6,000 
ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 16,900 18,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,500 3,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินนกแอร์ (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 



 

 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณยีกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  

วซ่ีาและค่าด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 



 

 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 15 หรือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตราฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะไม่รับผดิชอบ 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

5 วนั 4 คืน สุราษฎร์ฯ – สมุย - นครศรีฯ 
ราคาทวัร์ 19,900 บาท    3-7 ธ.ค.63       14-18 ม.ค.64             13-17 ก.พ.64      11-15 ม.ีค.64 
                                      25-29 ม.ีค.64    
ราคาทวัร์ 21,900 บาท   25 – 29 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64 
 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพ้

อาหาร โปรด
ระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่Line : @expressholiday 
 


