
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง ม.ค – เม.ย. 62  

วนัแรก กรงุเทพฯ – นครศรธีรรมราช – วดัพระธาต ุ– วดัพอ่ทา่นคลา้ย – บา้นครีวีง   

08.00 น.      คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืงอาคาร 2  ช ัน้ 3 ประต ู12-14 เคานเ์ตอร ์สายการบนินก
แอรโ์ดยเจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและสมัภาระ 

10.15 น.        เหนิฟ้าสูจั่งหวดันครศรธีรรมราช โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 7808 

11.25 น. ถงึจังหวดันครศรธีรรมราช พาทกุทา่นเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP รับประทานอาหารกลางวนั(1) 

ณ.รา้นอาหาร  

13.00 น. กราบ วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร หรอื ทีช่าวนครเรยีกวา่วดัพระธาต ุโบราณสถานสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์

และเป็น มิง่ขวัญชาวเมอืงนครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน ทัง้หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัด

นครศรธีรรมราชทีรู่จั้ก กันแพรห่ลายก็คอื พระบรมธาตเุจดยี ์ 

ซึง่ตัง้อยูภ่ายในวดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร เนือ่งจากเป็นทีบ่รรจ ุ 

พระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ ปัจจบุันกรมศลิปากรได ้

ประกาศจดทะเบยีนวดัพระมหาธาตเุป็นโบราณสถาน นับเป็น 

ปชูนยีสถานทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของภาคใต ้

15.00น. ถงึ วดัธาตนุอ้ย หรอื วดัพระธาตนุอ้ย ตัง้ข ึน้โดยความประสงค ์

 ของพอ่ทา่นคลา้ย (พระครพูศิษิฐอ์รรถการ) พระเกจอิาจารยท์ี ่

ชาวใตเ้ลือ่มใสศรัทธาอยา่งสงูยิง่รปูหนึง่ ซึง่ศษิยย์านุศษิย ์



และประชาชน ทีเ่คารพนับถอื ศรัทธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ชือ่ถอืถงึความศักดิส์ทิธิข์องวาจา พูดอยา่งไร

เป็นอยา่งนัน้ ท่านมักจะใหพ้รกับทุกคน ขอให ้เป็นสขุ เป็นสขุ พ่อท่านคลา้ย วาจาสทิธิ ์ไดช้ือ่วา่เป็น

เทวดาเมอืงคอน เทพเจา้ แหง่แดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสือ่มใส ศรัทธาเป็นอยา่งยิง่    

17.00น. ถงึแลว้ หมูบ่า้นครีวีง ธรรมชาตทิีแ่สนสงบ ทา่มกลางขนุเขาโอบลอ้ม สมัผัสเสน่หว์ถิชีวีติชาวบา้นที่

เรยีบงา่ยและน่าคน้หา เป็นชมุชนเกา่แกท่ีอ่พยพไปอาศัยอยูเ่ชงิเขาหลวง เดมิชมุชนนีม้ชี ือ่วา่ "บา้นขนุ

น ้า" เพราะตัง้อยูใ่กลต้น้น ้าจากยอดเขาหลวง ตอ่มาเปลีย่นเป็นชือ่ "บา้นครีวีง" หมายถงึ หมูบ่า้นซึง่อยู่

ภายในวงลอ้มของภเูขา เสน่หข์องบา้นครีวีง น่ันคอืความสงบและความเงยีบ การสมัผัสวถิชีวีติแบบ

ชนบท อิม่ไปกับบรรยากาศหมูบ่า้นกลางหบุเขา ฟังเสยีงน ้าไหล ผา่นแกง่หนิตา่ง ๆ ไหลรวมเป็นแมน่ ้า

สายเล็ก ๆ ผา่นกลางหมูบ่า้น น าทา่นเขา้ทีพั่ก .......จากนัน้รับประทานอาหารเย็น หลังอาหารอสิระ

พักผอ่นตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดรีาตรสีวสัดิ ์

วนัทีส่อง บา้นครีวีง – หนานหนิทา่หา – สะพานแขวน – วดัไอไ้ข ่– หาดขนอม 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(2) ณ หอ้งอาหารทีพั่ก หลังจากนัน้เก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

08.00น. น าทา่นสมัผัสหมูบ่า้น ครีวีง แบบเต็มอิม่ดว้ยจดุถา่ยรปูซึง่ถอืวา่เป็นแลนดม์ารก์ของหมูบ่า้น เชน่ 

สะพานบา้นครีวีง เป็นจดุแลนดม์ารก์ส าคัญทีไ่มว่า่ใครก็ตอ้งมาถา่ยรปู เหมอืนกับวา่ถา้ใครไมไ่ดม้าถ่"

หนานหนิทา่หา มลีักษณะเป็นล าคลอง ทีม่าเลน่น ้าทีบ่รเิวณนีก้ันอยา่งสนุกสนาน 

สะพานแขวน-ทา่หา เป็นสะพานแขวนเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยววิป่าเขา  

ตลาดบา้นครีวีง ตลาดเล็ก ๆ เดนิเลอืกซือ้ของกนิตา่ง ๆ มากมาย  

 ผลติภณัฑ ์OTOP ของหมูบ่า้น เชน่ กลุม่มัดยอ้ม กลุม่ใบไม ้กลุม่สมนุไพร กลุม่ลายเทยีน เป็นต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(3)ณ.รา้นอาหาร 

14.00น. ชม วดัเจดยีห์รอืวดัไอไ้ข ่เคยเป็นวดัรา้งทีเ่ชือ่กันวา่สรา้งมาเป็นเวลานับ 1000 ปี มเีพยีงเจดยีโ์บราณ

เกา่รกรา้งอยูต่รงบรเิวณทีก่ าลังสรา้งโบสถใ์นปัจจบุนั จนเมือ่ประมาณ  

พ.ศ.2500 มกีารบรูณะวดัเจดยีข์ ึน้มาใหม ่มพีระเขา้มาอยูป่ระจ า  

เป็นทีป่ฏบิัตศิาสนกจิของชาวบา้นใกลเ้คยีง และเป็นทีป่ระดษิฐาน 

ของ “พอ่ทา่น” พระพทุธรปูเกา่แกท่ีอ่ยูม่าตัง้แตย่ังป็นวดัรา้ง  

ตาไขว่ดัเจดยี ์คอืรปูไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ  

9 -10 ขวบ ตัง้อยูใ่นศาลาในวดัเจดยีเ์ชือ่กันวา่เป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิ ์

ทีส่ถติยอ์ยู ่ณ วดัแหง่นีเ้ป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบา้นตัง้แตใ่นละ 

แวกใกลว้ดัไปจนถงึตา่งจังหวดัในแถบภาคใต ้จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันวา่  

“ขอไดไ้หวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 

16.00น. ถงึ อทุยานแหง่ชาตหิาดขนอม-หมูเ่กาะทะเลใต ้เป็นอทุยานแหง่ชาตทิางทะเล มเีนือ้ทีป่ระมาณ 

197,500 ไร ่หรอื 316 ตารางกโิลเมตร น าทา่นเขา้พัก ตาลคูบ่ชี รสีอรท์ หรอืเทีย่บเทา่ อสิระเลน่น ้า

ทะเลหนา้รสีอรท์ตามอัธยาศัย 

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น(4) ณ รา้นอาหาร จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 



วนัทีส่าม ขนอม – โลมาชมพ ู– หนิพบัผา้ – เกาะนุย้นอก – พพิธิภณัฑห์นงัตะลงุ - กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

08.30 น. ถงึท่าเรือแหลมประทับ น าลงเรอืหางยาว เพื่อชมปลาโลมาสชีมพู หรอื ทีเ่รยีกกันว่าโลมาขาวเทา 

หรอื โลมาหลังโหนก ถอืเป็นประสบการณ์หาทีอ่ืน่ไมไ่ดใ้นประเทศไทย โดยเฉพาะทีห่าดขนอมนี้ มอียู่

ประมาณ 50 ตัว  อาศัยอยู่เฉพาะบรเิวณปากแม่น ้าทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ อย่างเชน่ บรเิวณแหลม

ประทับและอ่าวแขวงเภา หาดขนอม จากนั้น ชม หนิพบัผา้ นี้เป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวทิยามี

ลักษณะเหมอืนเป็นแผน่หนิทีทั่บซอ้นเรยีงกันเป็นชัน้ๆสงูขึน้ไป เกาะนุย้นอก  เกาะเล็กกลางทะเลใน

อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรธีรรมราช แต่มสี ิง่ทีม่หัศจรรยบ์นเกาะ ท าใหเ้กาะแห่งนี้กลายเป็นสถานที ่

Unseen เนือ่งจากบนเกาะนี้มบีอ่น ้าจดืทีม่รีูปร่างคลา้ยกับรอยเทา้ขนาดกวา้งประมาณ 30 นิว้ สามารถ

มองเห็นไดใ้นตอนที่น ้าทะเลลดลง ถา้เป็นช่วงที่น ้าขึน้ บ่อน ้านี้ก็จะถูกน ้าทะเลท่วมหมด เชือ่กันว่า 

พืน้ทีแ่หง่นีค้อืบรเิวณทีเ่กดิต านาน “หลวงปู่ ทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื”   

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 

14.00น. น าชม พพิธิภณัฑห์นงัตะลงุ ณ.บา้นหนงัตะลงุสชุาต ิทรพัยส์นิ เป็นอาคารขนาดใหญส่องชัน้ จัด

แสดงตัวหนังตะลงุในอาคาร มทัีง้เทวดายักษ์เจา้เมอืงตัวพระตัวนางผรีวมไปถงึตัวเอยีดซึง่เป็น ตัวตลก

หญงิ นอกจากนีย้ังมตีัวหนังจากแหลง่ตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศในแตล่ะ ยคุสมัย เชน่ ตัว

หนังในชว่งสงคราม โลกครัง้ที ่2 ตัวหนังของภาคกลาง ตัวหนังมสุลมิ (วายังดเูละ) ตัวหนัง ประโมทัย 

(หนังตะลงุอสีาน) ตัวหนังนานาชาต ิเชน่ อนิเดยี อนิโดจนี ตรุก ีอกีทัง้ยังมตีวัหนังตลกอาย ุ50-100 ปี 

อยา่งหนูนุย้เทง่ แกว้ สะหมอ้ สายนุย้ หลังขวญัเมอืง เป็นตน้ และยังมกีารจัด แสดงเครือ่งดนตรทีี ่ใช ้

ในการเชดิหนังตะลงุอกีดว้ย และ พาทา่นแวะซือ้ของฝาก เชน่ เครือ่งเงนิ หลงัจากน ัน้เดนิทางสู่

สนามบนิ (อสิระอาหารเย็น) 

19.30 น. เหริฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7819  

20.45 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพและประทับใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวัไปดว้ย  ยาประจ าตัวทา่น  ชดุลงเลน่น ้าทะเล (ควรเป็นเสือ้ยดืแขนยาวไมอ่มน ้า เพือ่ป้องกันแดด)   
รองเทา้สวมสบาย รองเทา้แตะ ครมีกันแดด โลชัน่ทาผวิ  กลอ้งถา่ยรปู และของใชจ้ าเป็นอืน่ 
อตัราคา่บรกิาร  

                                    

*** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์ เพิม่ทา่นละ 2,000  บาท*** 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี่ยว 
วนัที ่ 6-8/13-15/20-22/27-29 ม.ค.62   

9,999 
1,800 

วนัที ่ 24-26  ก.พ. 62 

วนัที ่ 3-5/10-12/17-19 ม.ีค. 62 

วนัที ่ 20-22/28-30 เม.ย.62 

วนัที ่ 10-12/17-19 ก.พ. 7-9 เม.ย. 62             10,900 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม - คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ – นครศรธีรรมราช – กรงุเทพฯ   

- คา่รถตูป้รับอากาศ     -  คา่ทีพั่ก 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น )  
 -  คา่อาหารตามโปรแกรม    -  คา่เรอืน าเทีย่วดโูลมา   
 - คา่มัคคเุทศก ์    - คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามรายกา  

- คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 15 กก. 
- คา่ประกันการเดนิทางในวงเงนิ 1,000,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  - คา่ภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย   

- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีท่า่นเรยีกสัง่เป็นพเิศษ  

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นโปรแกรม 

เง ือ่นไขการจอง -  มดัจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้ 

ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะคนืเงนิ

ทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ ประโยชน์

และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ  

                                    *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 

 

 

 

 


