
 

 

ขอพรไอไ้ข่ วดัเจดีย ์นครศรีธรรมราช เกาะสมุย ชมหินตาหินยาย หาดละไม หินลอยฟ้า  

ชมทศันียภาพเมืองรอ้งเกาะ สกัการะพระใหญ่ เกาะฟาน เรียนรูเ้รื่องมะพรา้ว ท่ีบา้นมะพรา้ว    

ชมธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ท่ี เกาะแตน และ เกาะมดัสุม ชมศิลปะ บา้นอารท์ติดเกาะ ชมน ้าตกธาร

เสด็จ ชมโลช้ิงชา้ตน้มะพรา้ว ท่ีอ่าวฉโฉลกหล า ด าน ้าตื้ นท่ี เกาะราฮมั ชมธรรมชาติ ท่ีอ่าวหินงาม 



 
 

 

 

 

วันแรก          กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย ์-สมุย - หาดละไม – หินตาหนิยาย - หินลอยฟ้า 

04.00 น.  คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สาย

การบินแอรเ์อเชีย (FD) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

06.15 น. “เหิรฟ้าสู่จังหวดันครศรีธรรมราช” โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3188 (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 01.20 ช.ม.) 

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินนครศรีธรรมราช รับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ รถตูป้รับอากาศรอรบัคณะเดินทาง 

ออกเดินทางสู่วัดเจดีย ์อ าเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช จากเรื่องราวเสียงท่ีร า่ลือถึงความ

ศักด์ิสิทธ์ิของไอไ้ข่ ท่ีขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอย่าง รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 

ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวดัเจดีย ์ ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตยอ์ยู่ ณ วดัแห่งน้ีเป็นท่ีเคารพ

สกัการะของชาวบา้นตั้งแต่ในละแวกใกลว้ดัไปจนถึงต่างจังหวดัในแถบภาคใตจ้ากศรัทธาท่ีเชื่อกันว่า 

“ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย จากน้ันเดินทางสู่ท่าเรือดอนสกั 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นป้าท้ิง  จากน้ันน าคณะเดินทางสู่ท่าเรือซีทรานเฟอรี่ น าท่านขึ้ น

เรือเฟอรร์ี่เดินทางสู่เกาะสมุย จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

16.00 น. ออกเดินทางสู่หาดละไมน าท่านเดินทางสู่ หินตาหินยายแหล่งท่องเท่ียวชื่อดงัของเกาะสมุย 

 หินตาหินยาย เป็นโขดหินขนาดใหญ่ท่ีมีรูปร่างแปลก ตั้งโดดเด่นอยู่ ริมหาดละไม เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมของเกาะสมุย ถือไดว้่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ บวกกบัจินตนาการของมนุษย ์

จนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง หินตา เป็นหินแกรนิตท่ีมีลกัษณะเหมือนอวยัวะเพศชายท่ี

เกิดจากการกดัเซาะของน ้าทะเล สายลมและแสงแดดมาเป็นเวลานาน  

 จากน้ันน าท่านเดินทาง Overlap Stone หินลอยฟ้า แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ส าหรบันักเดินทาง ท่าน

จะไดช้มทศันียภาพของเมืองรอ้ยเกาะ จากยอดเขาท่ีมีหินกอ้นใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ริมหน้าผาอย่างน่า

อศัจรรยใ์จ 

18.00 น. น าท่านรบัประทานอาหารเย็น รา้นสเบียงเล จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั บุรีรสา วิลเลจ เกาะสมุยหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

ก าหนดวันเดินทาง 

27 พฤศจิกายน – 01 ธนัวาคม 2563 

26 – 30 ธนัวาคม 2563 



 

 

วันทีสอง          City Tour เกาะสมุย – เกาะแตน-เกาะมัสสุม 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่พระใหญ่เกาะฟาน   

วัดพระใหญ่ อยู่บนเกาะเล็กๆ ท่ีมีชื่อว่า “เกาะฟาน” เดิมทีเกาะฟานน้ีจะมีน ้าทะเลลอ้มรอบ แต่ก่อน

ชาวบา้นใชว้ิธีสรา้งสะพานไมเ้พื่อเช่ือมต่อระหว่างเกาะฟานกบัเกาะสมุย แต่การสรา้งสะพานไมแ้ต่ละ

ครั้งน้ันจะมีอายุการใชง้านไดเ้พียง 2-3 ปีเท่าน้ัน ภายหลังชาวบา้นจึงไดช้่วยกันสรา้งเป็นแนวสัน

เขื่อนหินขึ้ นมาเป็นถนนอย่างถาวร ถึงแม ้“พระใหญ่” หรือ “พระพุทธโคดม” จะไม่ใช่พระพุทธรูป

โบราณ แต่พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีเหลืองทองขนาดใหญ่องค์น้ีก็สรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 

โดยมีขนาดหน้าตักกวา้งถึง 5 วา 9 น้ิว และสูง 6 วา นับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่ีสุดของภาคใต ้

เป็นท่ีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวสมุย รวมถึงไดร้ับความสนใจจากนักท่องเท่ียวทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก   

จากน้ัน าท่านเดินทางสู่ บา้นมะพรา้ว เป็นแหล่งเรียนรูเ้รื่องราวเกี่ยวกับมะพรา้ว พิพิธภัณฑ์และ

จ าหน่ายสินคา้จากมะพรา้วท่ีน่ียงัมีกิจกรรม Workshop เรียนท าขนมจากมะพรา้ว อาทิ ขนมโค ขนม

ขี้ มนั ขนมพระพาย พรอ้มชมการเก็บมะพรา้วจากเจา้ลิงน้อย  

11.30 น. น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั บา้นสวนลางสาด  

 

 

 

12.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือทอ้งกรูด  น าท่านเดินทางนัง่เรือไปเกาะแตน เกาะมสัสุม 

เกาะแตน  เป็นเกาะท่ียงัมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ีงดงาม ชายหาดยาวทิวมะพรา้วเรียงราย มี

แนวปะการงัและชายฝ่ังท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ และส่ิงมีชีวิตใตน้ ้าท่ีสวยงามอื่นๆอีกมากมาย 

เกาะมัดสุมหรือเกาะหมู ลักษณะพื้ นท่ีของเกาะมัดสุม เป็นเกาะท่ีมีรูปร่างแคบ ซึ่งนักท่องเท่ียว

สามารถเดินจากดา้นหน่ึงของเกาะ ไปยงัอีกฝากหน่ึง จะไดพ้บกับความสวยงาม ทั้งสองฝ่ังของเกาะ 

เป็นอีกหน่ึงเกาะท่ีมีหาดทรายสีขาว และปะการงัท่ีสวยงามเหมาะส าหรบัการด าน ้า พกัผ่อน น้องหมู

ท่ีมาอยู่ท่ีน่ีจะมาจากการท่ีชาวบา้น พาขึ้ นเรือขา้มเกาะมายงัท่ีน่ี หมูท่ีน่ีจะเป็นกนัเองมากๆ น้องหมูท่ี

อยู่ท่ีน่ีมีจ านวนเยอะมากจริงๆ ตวัใหญ่มากๆ อีกดว้ย เรียกไดว้่า เป็น เกาะหมู โดยสมบูรณ์แบบ 

16.00น. น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั /พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่รา้นอาหาร The Roof  

ค า่  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั พกั บุรีรสา วิลเลจ เกาะสมุยหรือเทียบเท่า 

วันทีสาม        เกาะสมุย-เกาะพะงนั-อารต์ติดเกาะ-น ้าตกธารเสด็จ 



 

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม /เช็คเอา้ท์ 

07.30 น น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือบางรกัษ์ ท่าเรือซีทราน ดิสคฟัเวอรี่  

08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่เกาะพะงนั โดยเรือซีทราน ดิสคฟัเวอรี่  

08.30 น.        เดินทางถึงเกาะพะงนั รถตูร้อรบัคณะเดินทางเดินทางสู่ บา้น Art ติดเกาะ ชมศิลปะภาพวาดบน 

ทางมะพรา้วท่ีเกิดจากฝีมือของนักท่องเท่ียวท่ีไม่สามารถเดินทางกลับ ประเทศไดใ้นช่วง โควิด19    

ใหท่้านท ากิจกรรมวาดภาพบนทางมะพรา้ว 

10.00 น.        น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน  ชมน ้าตกธารเสด็จพรอ้มพระปรมาภิไธของ 

ในหลวง ร.5.ร.6 ร.7และ ร.9 

11.00 น. เดินทางสู่รา้นอาหาร น้องวิว รับประทานอาหารกลางวัน จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก ปาน

วิมาน รีสอรท์ 

14.00 น. ใหท่้านพกัผ่อนกบักิจกรรมในรีสอรท์ ทั้งโยคะ  สปา พายคายกั  ป่ันจกัรยาน สระว่ายน ้า 

 ( กิจกรรมบางกิจกรรมอาจมีค่าใชจ่้ายไม่รวมในค่าบริการ) 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั พกั ปานวิมาน รีสอรท์ เกาะพะงนั 

 

 

 

วันทีสี่        ทวัรเ์กาะพะงนั 

07.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น.        น าท่านเดินทางสู่อ่าวโฉลกหล าชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้ นบา้น  โลช้ิงชา้ท่ีตน้มะพรา้วเอนรมิหาด  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เกาะคอมา้ชมทะเลแหวก จากน้ันน าท่านเดินทางเกาะราฮัมใหท่้านเล่นน ้า 

และด าน ้าต้ืนชมความงามของฝูงปลาน้อยใหญ่ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ี หาดสน รีสอรท์ 

13.00 น. เดินทางไป   อ่าวหินงาม ชายหาดทีมีหินลกัษณะกลมเกลี้ ยง มีประกายสะทอ้นยามแสงอาทิตยส่์อง 

ท่ีสวยงาม จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัปานวิมาน รีสอรท์ 

15.00 น. เดินทางถึงปานวิมาน รีสอรท์ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

17.00 น.        รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร The Beach Club @ Buri Rasa  

18.00 น. ชมพระจนัทรเ์ต็มดวง @ View Point ปานวิมาน และกิจกรรมพิเศษ อาบแสงจนัทร ์ในวนัจนัทรเ์ต็ม

ดวง 

ค า่  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั พกั ปานวิมาน รีสอรท์ เกาะพะงนั 

 

 



 

 

วันท่ีหา้  เกาะพะงนั-เกาะสมุย-สุราษฏรธ์านี 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารรีสอรท์/เช็คเอา้ท์ 

09.00 น.   เดินทางสู่ท่าเรือทอ้งศาลา  

10.30 น, เดินทางกลบัท่าเรือบางรกัษ์ เกาะสมุย โดยเรือ Seatran Discovery   

11.00 น. เดินทางถึงท่าเรือบางรกัษ์ รถตูป้รบัอากาศรบัคณะเดินทางไปรบัประทานอาหารกลางวนั  รา้นจิตร

โภชนา สาขา 3 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือหนา้ทอน  

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือดอนสกัโดยเรือซีทราน เฟอรร์ี่ 

14.30 น.  เดินทางถึงท่าเรือดอนสกั รถตูป้รบัอากาศรอรับคณะออกเดินทางสู่สนามบินสุราษฎรธ์านี 

16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุราษฎรธ์านี น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพโดยสายการบิน 

17.30 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3332 (ใชเ้วลาบินประมาณ 01.15 
ช.ม.) 

18.45 น. เดินทางถึงสนามบิน นานาชาติ โดยสวสัดิภาพ 

*** โปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการ

บิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์อง 

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

 

อตัราค่าบริการ ส าหรบั 6 – 8 ท่าน (ใช้รถตู้วีไอพี 9 ท่ีนัง่ ส าหรบัเดินทางตามท่ีระบุในโปรแกรม) 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 16,900.- 

เด็ก อายุต  า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 16,900.- 

เด็ก อายุต  า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 15,900.- 

เด็ก อายุต  า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 14,900.- 

พกัเด่ียวเพิ่ม 5,500.- 

 

  

 

 



 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าล่วงหนา้ 8,000 บาท/ท่าน 
พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 15 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตาม
วนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 

 ✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง รถตูว้ีไอพี 8 ท่ีนัง่ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล 

500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้ นไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

  ค่าตัว๋เครื่องบินเสน้ทาง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ 
(ดอนเมือง) 

 ค่ามคัคุเทศก ์อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพักค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 

หากมีการยกเลกิการจองทวัรแ์ละจา่ยค่ามัดจ  า บริษัทฯ ขอเก็บค่าใชจ้า่ยตามความเป็นจริง  
หมายเหตุ : 



 

 

 

 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 6 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วนั ก่อนการ  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

▪ หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่ร ับผิดชอบต่อ

ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

▪ การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงการเสนอราคาท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสายการ

บินและโรงแรมท่ีพกัอย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจมรการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรรีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือ

ของมีค่าส่วนตวัของท่านระหว่างการเดินทาง 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบ

คณะทัวร์ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึ่งอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


