
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง  ม.ีค.  - พ.ค.63 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – นครศรธีรรมราช – วดัพระธาต ุ– วดัพอ่ทา่นคลา้ย – บา้นครีวีง   

08.00 น.      คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 2  ช ั�น 3 ประต ู12-14 เคานเ์ตอร ์สายการบนินก
แอรโ์ดยเจา้หนา้ที�จากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�องเอกสารและสมัภาระ 

10.15 น.        เหนิฟ้าสูจั่งหวดันครศรธีรรมราช โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD 7808 

11.25 น. ถงึจังหวดันครศรธีรรมราช พาทกุทา่นเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP  

 รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ.รา้นอาหาร  

 

 

 

 

 

 



 

13.00 น. กราบ วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร หรอื ที�ชาวนครเรยีกวา่วดัพระธาต ุโบราณสถานสถานที�ศักดิ�สทิธิ� 

และเป็น มิ�งขวัญชาวเมอืงนครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน ทั�งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัด

นครศรธีรรมราชที�รูจั้ก กันแพรห่ลายก็คอื พระบรมธาตเุจดยี ์ 

ซึ�งตั �งอยูภ่ายในวดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร เนื�องจากเป็นที�บรรจ ุ 

พระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ ปัจจบุันกรมศลิปากรได ้

ประกาศจดทะเบยีนวดัพระมหาธาตเุป็นโบราณสถาน นับเป็น 

ปชูนยีสถานที�สําคัญที�สดุแหง่หนึ�งของภาคใต ้

15.00น. ถงึ วดัธาตนุอ้ย หรอื วดัพระธาตนุอ้ย ตั �งขึ�นโดยความประสงค ์

 ของพอ่ทา่นคลา้ย (พระครพูศิษิฐอ์รรถการ) พระเกจอิาจารยท์ี� 

ชาวใตเ้ลื�อมใสศรัทธาอยา่งสงูยิ�งรปูหนึ�ง ซึ�งศษิยย์านุศษิย ์

และประชาชน ที�เคารพนับถอื ศรัทธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ชื�อถอืถงึความศักดิ�สทิธิ�ของวาจา พูดอยา่งไร

เป็นอยา่งนั�น ท่านมักจะใหพ้รกับทุกคน ขอให ้เป็นสขุ เป็นสขุ พ่อท่านคลา้ย วาจาสทิธิ� ไดช้ื�อวา่เป็น

เทวดาเมอืงคอน เทพเจา้ แหง่แดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสื�อมใส ศรัทธาเป็นอยา่งยิ�ง    

17.00น. ถงึแลว้ หมูบ่า้นครีวีง ธรรมชาตทิี�แสนสงบ ทา่มกลางขนุเขาโอบลอ้ม สมัผัสเสน่หว์ถิชีวีติชาวบา้นที�

เรยีบงา่ยและน่าคน้หา เป็นชมุชนเกา่แกท่ี�อพยพไปอาศัยอยูเ่ชงิเขาหลวง เดมิชมุชนนี�มชี ื�อวา่ "บา้นขนุ

นํ�า" เพราะตั �งอยูใ่กลต้น้นํ�าจากยอดเขาหลวง ตอ่มาเปลี�ยนเป็นชื�อ "บา้นครีวีง" หมายถงึ หมูบ่า้นซึ�งอยู่

ภายในวงลอ้มของภเูขา เสน่หข์องบา้นครีวีง นั�นคอืความสงบและความเงยีบ การสมัผัสวถิชีวีติแบบ

ชนบท อิ�มไปกับบรรยากาศหมูบ่า้นกลางหบุเขา ฟังเสยีงนํ�าไหล ผา่นแกง่หนิตา่ง ๆ ไหลรวมเป็นแมนํ่�า

สายเล็ก ๆ ผา่นกลางหมูบ่า้น นําทา่นเขา้ที�พัก .......จากนั�นรับประทานอาหารเย็น หลังอาหารอสิระ

พักผอ่นตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดรีาตรสีวสัดิ� 

 

วนัที�สอง บา้นครีวีง – หนานหนิทา่หา – สะพานแขวน – วดัไอไ้ข ่– หาดขนอม 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(2) ณ หอ้งอาหารที�พัก หลังจากนั�นเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

08.00น. นําทา่นสมัผัสหมูบ่า้น ครีวีง แบบเต็มอิ�มดว้ยจดุถา่ยรปูซึ�งถอืวา่เป็นแลนดม์ารก์ของหมูบ่า้น เชน่ 

สะพานบา้นครีวีง เป็นจดุแลนดม์ารก์สําคัญที�ไมว่า่ใครก็ตอ้งมาถา่ยรปู เหมอืนกับวา่ถา้ใครไมไ่ดม้าถ"่

หนานหนิทา่หา มลีักษณะเป็นลําคลอง ที�มาเลน่นํ�าที�บรเิวณนี�กันอยา่งสนุกสนาน 

สะพานแขวน-ทา่หา เป็นสะพานแขวนเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยววิป่าเขา  

ตลาดบา้นครีวีง ตลาดเล็ก ๆ เดนิเลอืกซื�อของกนิตา่ง ๆ มากมาย  

 ผลติภณัฑ ์OTOP ของหมูบ่า้น เชน่ กลุม่มัดยอ้ม กลุม่ใบไม ้กลุม่สมนุไพร กลุม่ลายเทยีน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(3)ณ.รา้นอาหาร 

 

 

 

 



 

14.00น. ชม วดัเจดยีห์รอืวดัไอไ้ข ่เคยเป็นวดัรา้งที�เชื�อกันวา่สรา้งมาเป็นเวลานับ 1000 ปี มเีพยีงเจดยีโ์บราณ

เกา่รกรา้งอยูต่รงบรเิวณที�กําลังสรา้งโบสถใ์นปัจจบุนั จนเมื�อประมาณ  

พ.ศ.2500 มกีารบรูณะวดัเจดยีข์ ึ�นมาใหม ่มพีระเขา้มาอยูป่ระจํา  

เป็นที�ปฏบิัตศิาสนกจิของชาวบา้นใกลเ้คยีง และเป็นที�ประดษิฐาน 

ของ “พอ่ทา่น” พระพทุธรปูเกา่แกท่ี�อยูม่าตั �งแตย่ังป็นวดัรา้ง  

ตาไขว่ดัเจดยี ์คอืรปูไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ  

9 -10 ขวบ ตั �งอยูใ่นศาลาในวดัเจดยีเ์ชื�อกันวา่เป็นวญิญาณศักดิ�สทิธิ� 

ที�สถติยอ์ยู ่ณ วดัแหง่นี�เป็นที�เคารพสกัการะของชาวบา้นตั �งแตใ่นละ 

แวกใกลว้ดัไปจนถงึตา่งจังหวดัในแถบภาคใต ้จากศรัทธาที�เชื�อกันวา่  

“ขอไดไ้หวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 

16.00น. ถงึ อทุยานแหง่ชาตหิาดขนอม-หมูเ่กาะทะเลใต ้เป็นอทุยานแหง่ชาตทิางทะเล มเีนื�อที�ประมาณ 

197,500 ไร ่หรอื 316 ตารางกโิลเมตร นําทา่นเขา้พัก ตาลคูบ่ชี รสีอรท์ หรอืเที�ยบเทา่ อสิระเลน่นํ�า

ทะเลหนา้รสีอรท์ตามอัธยาศัย 

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น(4) ณ รา้นอาหาร จากนั�นเชญิทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัที�สาม ขนอม – โลมาชมพ ู– หนิพบัผา้ – เกาะนุย้นอก – พพิธิภณัฑห์นงัตะลงุ - กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

08.30 น. ถงึท่าเรือแหลมประทับ นําลงเรอืหางยาว เพื�อชมปลาโลมาสชีมพู หรอื ที�เรยีกกันว่าโลมาขาวเทา 

หรอื โลมาหลังโหนก ถอืเป็นประสบการณ์หาที�อื�นไมไ่ดใ้นประเทศไทย โดยเฉพาะที�หาดขนอมนี� มอียู่

ประมาณ 50 ตัว  อาศัยอยู่เฉพาะบรเิวณปากแม่นํ�าที�มคีวามอุดมสมบูรณ์ อย่างเชน่ บรเิวณแหลม

ประทับและอ่าวแขวงเภา หาดขนอม จากนั�น ชม หนิพบัผา้ นี�เป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวทิยามี

ลักษณะเหมอืนเป็นแผน่หนิที�ทับซอ้นเรยีงกันเป็นชั �นๆสงูขึ�นไป เกาะนุย้นอก  เกาะเล็กกลางทะเลใน

อําเภอขนอม จังหวัดนครศรธีรรมราช แต่มสี ิ�งที�มหัศจรรยบ์นเกาะ ทําใหเ้กาะแห่งนี�กลายเป็นสถานที� 

Unseen เนื�องจากบนเกาะนี�มบีอ่นํ�าจดืที�มรีูปร่างคลา้ยกับรอยเทา้ขนาดกวา้งประมาณ 30 นิ�ว สามารถ

มองเห็นไดใ้นตอนที�นํ�าทะเลลดลง ถา้เป็นช่วงที�นํ�าขึ�น บ่อนํ�านี�ก็จะถูกนํ�าทะเลท่วมหมด เชื�อกันว่า 

พื�นที�แหง่นี�คอืบรเิวณที�เกดิตํานาน “หลวงปู่ ทวดเหยยีบนํ�าทะเลจดื”   

 

 

 

 

 

 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 

14.00น. นําชม พพิธิภณัฑห์นงัตะลงุ ณ.บา้นหนงัตะลงุสชุาต ิทรพัยส์นิ เป็นอาคารขนาดใหญส่องชั �น จัด

แสดงตัวหนังตะลงุในอาคาร มทัี�งเทวดายักษ์เจา้เมอืงตัวพระตัวนางผรีวมไปถงึตัวเอยีดซึ�งเป็น ตัวตลก

หญงิ นอกจากนี�ยังมตีัวหนังจากแหลง่ตา่งๆ ทั�งในประเทศและตา่งประเทศในแตล่ะ ยคุสมัย เชน่ ตัว

หนังในชว่งสงคราม โลกครั�งที� 2 ตัวหนังของภาคกลาง ตัวหนังมสุลมิ (วายังดเูละ) ตัวหนัง ประโมทัย 

(หนังตะลงุอสีาน) ตัวหนังนานาชาต ิเชน่ อนิเดยี อนิโดจนี ตรุก ีอกีทั �งยังมตีวัหนังตลกอาย ุ50-100 ปี 

อยา่งหนูนุย้เทง่ แกว้ สะหมอ้ สายนุย้ หลังขวญัเมอืง เป็นตน้ และยังมกีารจัด แสดงเครื�องดนตรทีี� ใช ้

ในการเชดิหนังตะลงุอกีดว้ย และ พาทา่นแวะซื�อของฝาก เชน่ เครื�องเงนิ หลงัจากน ั�นเดนิทางสู่

สนามบนิ (อสิระอาหารเย็น) 

19.30 น. เหริฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� DD7819  

20.45 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพและประทับใจ 

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



 
ส ิ�งที�ควรนําตดิตวัไปดว้ย  ยาประจําตัวทา่น  ชดุลงเลน่นํ�าทะเล (ควรเป็นเสื�อยดืแขนยาวไมอ่มนํ�า เพื�อป้องกันแดด)   
รองเทา้สวมสบาย รองเทา้แตะ ครมีกันแดด โลชั�นทาผวิ  กลอ้งถา่ยรปู และของใชจํ้าเป็นอื�น 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

                                    

*** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์ เพิ�มทา่นละ 2,000  บาท*** 

 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม - คา่ตั�วเครื�องบนิไปกลับ กรงุเทพฯ – นครศรธีรรมราช – กรงุเทพฯ   

- คา่รถตูป้รับอากาศ     - คา่ที�พัก 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น )  
 - คา่อาหารตามโปรแกรม    - คา่เรอืนําเที�ยวดโูลมา   
 - คา่มัคคเุทศก ์    - คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆตามรายกา  

- คา่ธรรมเนยีมสมัภาระที�ฝากขึ�นเครื�องทา่นละ 1 ชิ�นที�นํ�าหนักไมเ่กนิ 15 กก. 
- คา่ประกันการเดนิทางในวงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

  - คา่ภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที�จา่ย   

- คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ทา่นเรยีกสั�งเป็นพเิศษ  

- คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นโปรแกรม 

 

เง ื�อนไขการจอง - มดัจํา 5,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้ 

 ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั�งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทัวรร์ายการนี�เป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนืเงนิ

 ที�ลกูคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ทั�งหมด 

 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับ 

   ประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ  

 

                                    *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 

วนัที� 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 

วนัที� 5-7 / 26-28 เม.ย.63 

วนัที� 10-12 / 24-26 พ.ค.63 

9,999 1,800 


