
 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 รายละเอียดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง  นครศรีธรรมราช – วดัยางใหญ่ ตาพรานบุญ – สกัการะ “ไอ้ไข่” วดัเจดีย ์- ขน
อม 
เช้า เดนิทางถงึ สนามบนินครศรธีรรมราชโดยตวัท่านเอง แนะน าเดนิทางเทีย่วบนิรอบเชา้  

(สอบถามเทีย่วบนิเพิม่เตมิไดท้ีพ่นักงาน HIS) บรกิารรถตู ้VIP พรอ้มคนขบับรกิารตอ้นรบัที่
สนามบนิ 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัยางใหญ่ ตาพรานบญุ สกัการะ “ตาพรานบุญ” สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวปักษ์
ใตน้ับถอื เชื่อกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานทัง้ปวง บูชาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง ส่วนใหญ่คนนยิม
ขอ คอื ความปลอดภยั โชคลาภใหม้กีนิมใีช ้หากสมหวงั กใ็หท้ าบุญ สมทบทุนสรา้งวดัและ
โบสถ ์

กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดีย ์แวะสกัการะ ไอ้ไข่ หรอื ตาไข่ ต านานเดก็วดัเจดยี ์รปูปัน้
เดก็อายุราวๆ 10 ขวบ ชาวบา้นจะเรยีกว่า “ไอไ้ข”่ หรอื “ตาไข”่ มคีนมากราบไหวบู้ชา ขอพร 
บนบานศาลกล่าวขอใหม้โีชคไดล้าภในการเสีย่งดวง เล่นพนันขนัต่อ หรอืขอใหช้่วยเรยีกคนให้
มาซื้อของ หรอืใหท้ ายอดใหไ้ดต้ามเป้า หรอืของหายขอใหช้่วยหา หรอื ขอใหช้่วยปกป้องภยั
นานา แลว้น าสิง่ของมาแกบ้นมไิดเ้วน้แต่ละ ในวดัเจดยี ์เตม็ไปดว้ยสิง่ของทีผู่้เลื่อมใสศรทัธาเอา
มาแกบ้น เช่น รปูไก่ชน ชุดทหาร หนังสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบรเิวณทีใ่หจุ้ด
ประทดักม็เีศษประทดักองสงูเป็นเนินเขาย่อมๆ บง่บอกถงึแรงศรทัธาทีม่ตี่อไอไ้ข ่และแสดงถึง
ผลสมัฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดร้บัจากไอไ้ข ่จนเป็นทีก่ล่าวกนัว่า “ขอได ้ไหวร้บั” จากนัน้
เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั อ าเภอขนอม 

เยน็ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว  
ท่ีพกั โรงแรม ขนอม ซนัไรส ์รีสอรท์แอนดโ์ฮเทล / Khanom Sun Rise Resort & Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  โลมาสีชมพ ู– เกาะนุ้ยนอก – เขาหินพบั – ขนอม แกรนดแ์คนยอน – สวนตาสรรค ์– คาเฟ่ สิชล  
 
เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (1)  

ออกเดนิทางเพื่อไปขึน้เรอืเพื่อ ชมปลาโลมาสีชมพ ูณ ท่าเรอืแหลมประทบั (รวมค่าเรอื
แลว้) ปลาโลมาสชีมพหูรอืทีเ่รยีกกนัว่าโลมาขาวเทา หรอืโลมาหลงัโหนก อาศยัอยูท่ีอ่่าว
ขนอมนี้ประมาณ 50 ตวั ชอบอาศยัตามชายฝัง่ ปากแม่น ้าตลอดอ่าวขนอม แหล่งทีอ่ยู่
ประจ าคอื บรเิวณอ่าวเตลด็ และบา้นแหลมประทบั สามารถนัง่เรอืเทีย่วชมระหว่างเดอืน
มนีาคม-ตุลาคม ยกเวน้ช่วงทีฟ้่าฝนไม่เป็นใจ ลกัษณะเด่นของโลมาชนิดนี้คอื จะมสีี
เฉพาะตวั ในตอนเกดิมาจะมสีเีทาเหมอืนโลมาทัว่ไป แต่เมื่ออายุมากสขีาวเผอืกหรอืสี
ชมพจูะเกดิขึน้จากสขีองหลอดเลอืดทีช่่วยไม่ใหอุ้ณหภูมริ่างกายสงูจนเกนิไป จงึท าให้
เหน็เป็นสชีมพ ูหลงัจากนัน้ น าท่านสู่ เกาะนุ้ยนอก สถานที ่Unseen อกีแหง่หนึ่งของ 



 

 

 

 

  

จ.นครศรธีรรมราช เน่ืองจากบนเกาะนี้มบี่อน ้าจดืทีม่รีปูร่างคลา้ยกบัรอยเทา้ขนาดกวา้งประมาณ 30 นิ้ว สามารถมองเหน็ไดใ้น
ตอนทีน่ ้าทะเลลดลง ถา้เป็นช่วงทีน่ ้าขึน้ บ่อน ้านี้กจ็ะถูกน ้าทะเลท่วมหมด เชื่อกนัว่า พืน้ทีแ่ห่งนี้คอืบรเิวณทีเ่กดิต านาน “หลวงปู่
ทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื” ตามความเชื่อหรอืเรื่องเล่านัน้ เชื่อว่าบอ่น ้านี้เกดิจากรอยเทา้ของหลวงปู่ทวด ทีเ่ชื่อว่าสามารถเหยยีบน ้า
ทะเลจดืได ้ โดยหลวงปู่ทวด ไดเ้ดนิทางไปกบัเรอืจากสงขลา ไปยงักรุงศรอียธุยา ระหว่างทางเกดิพายุและท าใหเ้รอืขาดแคลนน ้า
จดื หลวงพ่อทวดจงึไดเ้หยยีบน ้า กลางทะเล ท าใหน้ ้าทะเลบรเิวณนี้กลายเป็นแอ่งน ้าจดืกลางทะเลขึน้เพื่อใหลู้กเรอืไดด้ื่ม  แต่
ตามหลกัวทิยาศาสตรน์ักธรณีวทิยาอธบิายว่า  "บ่อน ้าจดื" แห่งนี้ เป็นช่องเปิดทีต่่อเนื่องกบัรอยแตกในชัน้หนิใตผ้วิโลก และรอย
แตกนัน้เชื่อมต่อกบัสายน ้าใตด้นิหรอืสายน ้าบาดาล ทีซ่มึลงใตด้นิ จากพืน้แผ่นดนิบนฝัง่เมื่อระดบัน ้าทะเลลดต ่าลง น ้าจดืขา้งล่าง
กด็นัน ้าเคม็ออกหมดกลายเป็นบ่อน ้าจดืทีอ่ยู่กลางทะเลน ้าเคม็ บนยอดเขาของเกาะนุ้ยจงึมหีลวงปู่ ทวดประดษิฐานอยู่ดว้ย เมื่อ
มาถงึเกาะนุ้ยนอก มทีางบนัไดเดนิขึน้ไปกส็ะดวกเพื่อไปไหวห้ลวงปู่ ทวด ขา้งบนมจีุดชมววิ สามารถมองเหน็เกาะสลบัซบัซอ้น 
บรเิวณรอบๆ หากไปช่วงทีน่ ้าลงสามารถเดนิขา้มไปมาระหว่างเกาะไดอ้ย่างสบาย  บนเกาะยงัมหีอ้งน ้าไวบ้รกิารนักท่องเทีย่ว

ดว้ย   
หลงัจากนัน้พาแวะชม ชม เขาหินพบัผ้า ซึง่เป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวทิยา ทีเ่หน็ไดบ้นเขาหนิและเกาะบางเกาะในทะเลขนอม 
บรเิวณเกาะถ ้า ลกัษณะทีเ่หน็จะเหมอืนเป็น แผ่นหนิทีท่บัซอ้นเรยีงกนัเป็นชัน้ๆสงูขึน้ไป เขาหนิพบัผา้เกดิจากกระบวนการหนิ
ตะกอนทีม่กีารตกตะกอนของหนิทีม่ส่ีวนประกอบและความแขง็ต่างกนั เป็นชัน้ๆ ในทอ้งทะเล ต่อมามกีารเอยีงและยกตวั ของ
เปลอืกโลกชัน้หนิดงักล่าวกเ็กดิเป็นหน้าผา เมื่อถูกกระแสน ้าและลมกดักร่อนเอาชัน้ทีอ่่อนกว่าออกเหลอืชัน้ทีแ่ขง็แกร่งกว่า กจ็ะดู
เหมอืนผา้ทีพ่บัไว ้จงึเป็นทีม่าของชื่อ "เขาหนิพบัผา้ " เมื่อนักทอ่งเทีย่วฝรัง่ได ้มาเหน็ทีน่ี่กบ็อกว่า เขาหนิลกัษณะน้ีคลา้ยกบั 
Pancake rock ที ่ประเทศนิวซแีลนด ์กเ็ลยเรยีกหนิพบัผา้เหล่าน้ีว่า " แพนเคก้รอ็คเมอืงไทย " 

 
กลางวนั     อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว  
     น าท่านเดนิทางสู่ สวนตาสรรค ์ปลาตอด สปาเทา้ เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว เรยีบงา่ยเหมาะ 

ส าหรบัไปนัง่ชวิ นัง่พกัผ่อนใหป้ลาตอดเทา้เล่นกนั (โดยมคี่าบ ารงุท่านละ 20 บาท/  
*ไม่รวมในทวัร)์ จุดเด่นของทีน่ี่คอืความรม่รื่นของธรรมชาตแิละป่าไม ้ล าธาร ท าใหผ้่อนคลายไดด้เีลยทเีดยีว หลงัจากนัน้ ให้
ทุกท่านแวะถ่ายรปูที ่ขนอมแกรนดแ์คนยอน (หรอืจะไมแ่วะกไ็ด)้ เป็น 
ลานหนิสขีาวทีม่ภีูเขาหนิตัง้อยู่ ซึง่ตรงกลางจะเป็นแอ่งน ้าสเีขยีว อกีหนึ่งจุดยอด
ฮติของบรรดานักท่องเทีย่วทีแ่วะเวยีนกนัมาเกบ็ภาพเก๋ๆ 
 
มุ่งหน้ากลบัตวัเมอืงนครฯ โดยแวะที ่Blue Surf by สิชล คาบาน่า คาเฟ่รมิ
ทะเล ใหท้่านไดน้ัง่พกัผ่อนชมววิทะเล และซื้อขนมเครื่องดื่มตามอธัยาศยั 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

เยน็ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว  
 
ท่ีพกั  โรงแรม บญุประสพ การเ์ด้นท ์Bunprasob Garden Hotel หรือเทียบเท่า 

 
 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – หมู่บ้าน คีรีวง – กรงุเทพฯ   
เช้า    รบัประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหาร โรงแรม (2)  

น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรอื ทีช่าวนคร
เรยีกว่า วดัพระธาตุ โบราณสถานสถานที ่  

  ศกัดิส์ทิธิอ์นัเป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดันครศรธีรรมราชทีรู่จ้กักนัแพร่หลาย
กค็อื พระบรมธาตุเจดยี ์เป็นทีบ่รรจุพระบรม 

  สารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบนักรมศลิปากรไดป้ระกาศ จดทะเบยีน
วดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปชูนียสถาน ทีส่ าคญัทีสุ่ดแห่ง
หนึ่งของภาคใต ้หลงัจากนัน้พาทุกท่านมุง่หน้าสู่ หมู่บา้นทีอ่ากาศดทีีสุ่ดในประเทศไทย หมูบ่า้นคีรีวง เสน่หข์อง บา้นคีรีวง 
ทีเ่ป็นทีก่ล่าวขานในหมู่นักท่องเทีย่ว นัน่คอืความสงบและความเงยีบ สมัผสัวถิชีวีติแบบชนบทและบรรยากาศหมู่บา้นกลางหุบ
เขา ฟังเสยีงน ้าไหล ผ่านแกง่หนิต่าง ๆ ไหลรวมเป็นแม่น ้าสายเลก็ ๆ ผ่าน
กลางหมู่บา้น จนกลายเป็นชุมชนตน้แบบในการจดัการธุรกจิท่องเทีย่วเชงิ
นิเวศ จนไดร้บัรางวลัยอดเยีย่มอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (Thailand 
Tourism Awards) ประจ าปี 2541 ประเภทเมอืงและชุมชน (ขอ้มลูจาก 

Thailand Tourism ) ชม จดุชมวิวเขาเสาธง ถ่ายรปูกบัแลนดม์ารค์ 
“อากาศดทีีสุ่ดในประเทศไทย The best ozone in Thailand” แวะชมและ
เลอืกซื้อผลติภณัฑ ์OTOP มทีัง้เครื่องประดบั ผา้บาตกิและพวกสมุนไพร
บ ารุงผวิ กลุ่มแปรรปูน ้าผลไมแ้ละผา้มดัยอ้มซึง่เป็นผลติภณัฑเ์ด่นของ
บา้นครีวีง  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว    
  หลงัเทีย่วชมหมู่บา้นครีวีงและแวะซื้อของฝากแลว้กส็มควรแก่เวลาเดนิทางสู่สนามบนินครศรธีรรมราช 

  เดนิทางสู่สนามบนินครศรธีรรมราช  เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยตวัท่านเอง กลบับา้นพรอ้มความอิม่เอมใจ 
                ++++++++++++ THANK YOU VERY MUCH ++++++++++++ 
 

อตัราค่าบริการทวัร ์

จ ำนวนผู้เข้ำพกั ผู้ใหญ่ 2-3 ท่ำน ผู้ใหญ่ 4-5 ท่ำน ผู้ใหญ่ 6 ท่ำน 
เดก็อำยุ  3–11  ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน   

(ไม่มเีตยีงเสรมิ) 
ผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่
ราคาท่านละ 

7,999/ท่าน 4,999/ท่าน 3,999/ท่าน 2,500/ท่าน 2,000/ท่าน 

** ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบินไปกลบันครศรีธรรมราช **  
** ราคาเดก็ทารก อายุไม่เกิน 2 ปี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่รวมอาหาร) ** 



 

 

 

 

  

** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเพ่ิมราคาหรือปรบัเปล่ียนโปรแกรมให้เหมาะสม หรือยกเลิกทวัรต์ามสถานการณ์ปัจจบุนั 
 
** หมายเหตุ ** 
 
- ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีม่ ีไขส้งูกว่า 37.5 องศาเซลเซยีส ทางเราขอปฏเิสธการใหบ้รกิารและไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 
- รายการการเดนิทางจรงิ อาจมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจาก สภาพการจราจร สภาพอากาศ และปัจจยัอื่นๆ 
- ในกรณีทีโ่รงแรมตามแพก็เกจ็ไม่ว่าง ทางบรษิทัจะจดัหาโรงแรมในระดบัเทยีบเท่า เพื่อน าเสนอใหลู้กคา้อกีครัง้ ซึง่ราคาอาจมกีาร 
  เปลีย่นแปลงตามเงือ่นไขของโรงแรมนัน้ๆ 
- ค่าเขา้ชมสถานที ่ค่ากจิกรรม อาหารกลางวนั อาหารเยน็ และค่าใชจ้่ายอื่นๆทีไ่ม่รวมในรายการทวัร์ ลูกคา้จะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 
- ในกรณีทีม่เีดก็ร่วมเดนิทาง กรณุาดแูลบุตรหลานของท่าน เพื่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
- เทีย่วบนิทีใ่ช ้ขาไป ควรเป็นชว่งเชา้ตรู่ และเป็นชว่งเยน็-ค ่า ในช่วงขากลบั 
 
 
รวม 
* ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ  
* ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
* ค่าอาหารเชา้ ณ โรงแรม 2 มือ้  
* ค่านัง่เรอืชมโลมาสชีมพ ู
* พนักงานขบัรถตลอดการเดนิทาง 
* ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง ความคุม้ครองวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์  

ไม่รวม 
* ค่าตัว๋โดยสารรถ/เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบันครศรธีรรมราช * ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษสีนามบนิ  
* ค่าท าหนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ  * ค่าบ ารุงสถานที ่สวนตาสรรค ์ 
* ราคาส่วนต่างส าหรบัลูกคา้ชาวต่างชาต ิเช่น ค่าเขา้ชม ค่าโรงแรม เป็นตน้   
* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ซกัรดี 
* ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
* ค่าทปิพนักงานขบัรถ (ตามอธัยาศยัของลูกคา้) 

 
 

 
1. ในการจองทวัร ์ขัน้ต ่า 2 ท่าน สามารถออกเดนิทางไดเ้ลย ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน หลงัจากโรงแรมและรายการทวัร์  
   คอนเฟิรม์ภายใน 3 วนั พรอ้มส่งส าเนาบตัรประชาชน 
2. กรุณาจองทวัรล่์วงหน้า ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 7-14 วนั 
3. การจองจะมผีลสมบูรณ์ กต็่อเมื่อไดส่้งอเีมลจ์องทวัร ์พรอ้มตดิต่อกบัเจา้หน้าทีฝ่่ายขายพรอ้มไดร้บัการยนืยนัไดร้บั  
   เอกสาร และแจง้รายชื่อของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตาม รวมถงึท าการช าระค่าทวัรแ์ลว้เท่านัน้ มฉิะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน   
   สทิธิใ์นการยกเลกิการจอง โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 
 
 
 

เงือ่นไขการจองและการช าระค่าบรกิาร 



 

 

 

 

  

 
 
 

 
1. หลงัจากการจองคอนเฟิรม์และช าระเงนิแลว้ จะไม่สามารถเปลีย่นแปลง หรอืท าการยกเลกิเพื่อขอคนืเงนิได ้ 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจบ็ป่วย หรอืมเีหตจุากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในช่วงเวลาทีจ่องได ้การยกเลกิการเดนิทาง

หรอืเลื่อนการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่่ายขายทัง้นี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการ
คนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เช่น ค่าธรรมเนียมการจอง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ถา้ม ี 

3. ในกรณีเปล่ียนผู้เดินทาง ใหลู้กคา้แจง้บรษิทัฯล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนเดนิทางหรอื หรอื พรอ้มดว้ย ชื่อ เบอรต์ดิต่อ และบตัร
ประชาชนของผูท้ีเ่ดนิทางแทน 

เงือ่นไขการยกเลกิ / เปลีย่นผูเ้ดนิทาง 

 


