ขนอม - สุราษฏร์ธานี – ชุมพร
4 วัน 3 คืน
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 (1)
กรุงเทพฯ – ประจวบคีรขี นั ธ์ – ขนอม
05.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปัม๊ ปตท. ถนนวิภาวดีรงั สิต ตรงข ้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ให ้
การต้อนรับและอานวยความสะดวก (ท่านทีอ่ ยู่ฝงั ่ ธนบรุี สามารถขึ้นรถได้ทีห่ ้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาถนนพระราม 2
เวลาประมาณ 05.50 น.) พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดืม่ ก่อนออกเดินทาง
05.30 ออกเดินทางสู่จงั หวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ (LONG BUS) ให ้ท่านรับฟังกาหนดการเดินทางและข ้อมูลอันเป็ น
ประโยชน์จากมัคคุเทศก์ จากนัน้ ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆทีท่ างทีมงานเตรียมให ้กับทุกท่าน พร้อม
บริการอาหารเช้าแบบกล่อง และเครื่องดืม่ บนรถ
09.30 ระหว่างทาง พาท่านแวะสักการะรูปหล่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตักกว้างถึง 11 เมตร สูง 18 เมตร
ซึ่งถือว่าเป็ นรูปหล่อองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โตทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก และด้านหน้าองค์สมเด็จโต มีการเทหล่อรูปเหมือนขนาดบูชา
เท่าองค์จริง ของครูบาอาจารย์หลายรูป อาทิ พระอาจารย์มนั ่ หลวงปู่ทวด หลวงปู่ศุข หลวงปู่สด ณ วัดตาลเจ็ดยอด
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวคุณต้น ทับสะแก
บ่าย เดินทางต่อ
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อ.ขนอม
หลังอาหาร พาคณะเดินทางเขา้ สู่ทพ่ี กั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พกั อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 (2)
ขนอม – สุราษฎร์ธานี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ หอ้ งอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
08.00 ท่องทะเลขนอม ตามหาปลาโลมาสีชมพู (ถ้าโชคดีอาจได้พบเจอ) ชมทัศนียภาพแนวหิน เขาพับผ้า หรือ Pancake
Rock ปรากฏการณ์ธรรมชาติอนั งดงามตลอดแนวชายฝัง่ ทางทะเลของบริเวณอ่าวหลักซอ และชมเกาะถา้ อายุกว่า 260 ล ้านปี
สู่ เกาะนุย้ นอก นาท่าน
นมัสการหลวงปู่ทวดเหยียบนา้ ทะเลจืด พิสูจน์ตานานบ่อนา้ จืดกลางทะเลทีม่ กี ารเล่าขานมาอย่าง
ยาวนานกว่า 400 ปี พบกับความมหัศจรรย์ทธ่ี รรมชาติสร้างมาอย่างลงตัว สมควรแก่เวลา พาคณะเดินทางสู่ สวนตาสรรค์
ปลาตอด
เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วตามธรรมชาติ โดยนักท่องเทีย่ วสามารถนัง่ เล่นให ้ปลาตอดเท ้า ทาความสะอาดเท ้าแบบ
ธรรมชาติ ถือเป็ นการนวดและสปาเท ้าไปในตัว ปลาทีอ่ าศัยอยู่ในลาธารนัน้ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ปลาซิวใบไผ่ ปลาลาย
เสือ ปลาหางแดง และปลาพื้นเมืองอีกหลายชนิด ครัง้ แรกทีเ่ อาเท ้าหย่นลงไปในลาธาร ปลาน้อยใหญ่จะมารุมตอดกัดกันใหญ่
ตอนแรกจะรูส้ กึ เจ็บ จักกะจี
๊ ้ จนต้องเอาเทา้ ขึ้นมา แต่พอผ่านไปซักพักจะเริ่มชินรูส้ กึ เหมือนกับมีอะไรมานวด ปลาทีเ่ ข ้ามาตอด
เทา้ มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะเป็ นการกระตุน้ เส ้นประสาทเส ้นฝาเท ้าจะช่วยกาจัดเซลล์ผวิ หนังทีต่ าย กระตุน้ เซลล์ใหม่ให ้

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

เช้า
06.00
09.00
เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

เกิด เมือ่ นัง่ ให้ปลาตอดเทา้ ประมาณ 15 นาทีข้นึ ไป มันก็ค่อยๆ จะทยอยจากไป เพราะมันได้กาจัดแบคทีเรียทีเ่ ท ้าทัง้ หน้าเท ้า
หลังเท้า ซอกนิ้ว ง่ามเท้า หน้าแขง้ ตาตุ่ม ไปจนเกือบจะหมด
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทางสู่ วัดเจดีย ์ เมือ่ ก่อนได้มหี ลวงปู่ทวดซึ่งเป็ นเกจิอาจารย์ดงั สายปักษ์ใต้ได้มาปักกลด เดินธุดงค์อยู่บริเวณนัน้ ส่วน ไอ้ไข่
นัน้ เชื่อว่าเป็ นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบ เป็ นลูกศิษย์ซ่งึ ติดตามหลวงปู่ทวด เมือ่ หลวงปู่ทวดมาถึงสถานทีด่ งั กล่าว
กลับพบว่ามีทรัพย์สมบัตแิ ละศาสนสถานทีส่ าคัญเป็ นจานวนมาก ซึ่งได้ใหไ้ อ้ไข่ สิงสถิตเฝ้ าทรัพย์สมบัตดิ งั กล่าว วิญญาณดวงนี้
เฝ้ าดูแลปกปักษ์รกั ษาทรัพย์สนิ ของแผ่นดินอยู่ทว่ี ดั แห่งนี้ตงั้ แต่นนั้ มา “ไอ้ไข่” เป็ นรูปไม้แกะสลัก เป็ นรูปเด็กอายุประมาณ 9 –
10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดา ซึ่งมาจากสิง่ ของทีช่ าวบ ้านทีน่ บั ถือศรัทธานามาถวายแก้บน สมควรแก่เวลา พา
คณะเดินทางเขา้ สู่โรงแรมทีพ่ กั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่ กั พร้อมชมการแสดงต้อนรับนักท่องเทีย่ วทีส่ วยงาม ตระการตา (ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จาก ททท.ภูมภิ าคภาคใต้)
ที่พกั โรงแรม เคปาร์ค แกรนด์ จ.สุราษฎร์ธานี
วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 (3)
สุราษฎร์ธานี
บริการอาหารเช้า ณ หอ้ งอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
ร่วมชักพุม่ ผ้าป่ าหน้าบ้านหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ชมขบวนแห่เรือ พนมพระทางบกและเรือพนมพระทางนา้ พร้อมทัง้ ร่วมทาบุญร้อยวัด มหัศจรรย์เมืองคนดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
พาท่านนัง่ เรือลอดอุโมงค์ตน้ จาก ทีโ่ ค้งมาชนกันสวยงาม ณ ชุมชนบางใบไม้ ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็ น “คลองร้อยสาย”
เพราะมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมต่อกัน
แม่นา้ ทุกสายจะไหลไปบรรจบกับแม่นา้ สายหลักคือแม่นา้ บางตาปี
นอกจากนี้นกั ท่องเทีย่ วยังจะได้ชมการสาธิตการทาหัตถกรรมกะลามะพร้าว หัตถกรรมจักสานผักตบชวา เขียนผ้าบาติก
วิธกี ารทานา้ สม้ จาก ทานา้ มันมะพร้าวสกัดเย็น นมัสการหลวงพ่อข ้าวสุก และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา พาคณะเดินทางสู่ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักรสานกระจูด บ้านห้วยลึก กระจูดเป็ นพืชในท ้องถิ่นของ
ภาคใต้ บรรพบุรุษในท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากกระจูดทีต่ ากแห ้งแล ้วเพือ่ จักสานเป็ นเสือ่ กระบุ ง กระสอบ สมุก ตะกร้า ฯ เพือ่
ใช้ใส่สง่ิ ของต่างๆตามวิถชี ีวติ ความรูท้ ส่ี ะสมและถ่ายทอดมายาวนานเกิดเป็ นงานหัตถกรรม และภูมปิ ญั ญาทีม่ คี ุณค่าถึง
ปัจจุบนั จากภูมปิ ญั ญาทีไ่ ด้สะสมและสืบทอดมา ทาให ้ผลิตภัณฑ์มเี อกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดสรร
เป็ นสินค้าหัตถกรรมคุณภาพ และได้รบั มาตรฐานสินค้า OTOP ระดับประเทศ จนปัจจุบนั กลุ่มฯ ได้พัฒนารูปแบบของ
สินค้าหัตถกรรมให้มคี วามหลากหลายและทันสมัยโดยใช้การจักสานและตัดเย็บ เช่นกระเป๋ าเดินทางแบบมีล ้อ แฟ้ ม ปกเมนู
ปกเมนู รา้ นอาหาร กระเป๋ าเอกสาร บรรจุภณั ฑ์ บรรจุภณั ฑ์ข ้าวสารจากวัสดุธรรมชาติ เป็ นต้น เพือ่ ให ้สินค้าหัตถกรรมตรง
ความต้องการของลูกค้ามากทีส่ ุด ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัรฑ์จากกระจูดได้ตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ที่พกั โรงแรม เคปาร์ค แกรนด์ จ.สุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 (4)
สุราษฏร์ธานี - ชุมพร - ประจวบคีรขี นั ธ์ – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ หอ้ งอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
08.00 เดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสาคัญคู่บ ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็ นสถานทีบ่ รรจุพระ
บรม สารีรกิ ธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็ นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยทีย่ งั คงรักษาความเป็ น
เอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวชิ ยั ไว้ได้สมบูรณ์ พาคณะห่มผ้าพระธาตุ เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคลแก่ชีวติ
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จ.ชุมพร
บ่าย
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดาริ สร้างขึ้นตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพือ่ เป็ น
แก้มลิงธรรมชาติทส่ี มบูรณ์แบบ ป้ องกันอุทกภัยในพื้นทีจ่ งั หวัดชุมพรและจังหวัดใกล ้เคียง และเป็ นแหล่งนา้ สารองเพือ่
การเกษตร เยี่ยมชม “สะพานไม้เคี่ยม” ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของสมาคมท่องเทีย่ ว หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน พร้อมใจกันสร้างให้เสร็จภายในวันเดียว (21 กรกฎาคม 2561) เดินทางกลับ ระหว่างทาง พาท่านแวะไหว้ ศาล
พ่อตาหินช้าง หรือเรียกอีกชื่อว่า “ศาลพ่อศรีหริมงคล” เป็ นศาลทีป่ ระดิษฐานเทวรูปอันศักดิ์สทิ ธิ์ เป็ นหินทีม่ รี ูปร่างเหมือน
ช้าง มี 11 เศียร พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก อาทิ กล ้วยเล็บมือนาง สตอ ผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
23.00 (โดยประมาณ) กลับถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจตลอดการเดินทาง
******************************************************************************************************************

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 3 – 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุ 3 – 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม)
พักเดีย่ วจ่ายเพิม่

6,988
6,988
3,988
1,988

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริการรวม
 ค่ารถบัสปรับอากาศชัน้ เดียว (LONG BUS) ท่องเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าทีพ่ กั จานวน 3 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) ทีร่ ะบุตามรายการ หรือเทียบเท่า
 ค่าเรือล่องเรือ ท่องทะเลขนอม / ล่องชุมชนบางใบไม้
 ค่าอาหาร ทีร่ ะบุตามรายการ
 ค่าอาหารว่าง เครื่องดืม่ ผ้าเย็น วันละ 2 มื้อ (เช้า / บ่าย)
 ค่าธรรมเนียมการเข ้าชมสถานทีต่ ่างๆ
 ค่ามัคคุเทศก์พร้อมผูช้ ่วยคอยอานวยความสะดวก
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ พิเศษนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่าภาษี 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี)
สิง่ ที่ควรเตรียม กล้องถ่ายรูป / หมวก / ร่ม / แว่นกันแดด / รองเท ้าสวมใส่สบาย / ยาประจาตัว ฯลฯ
หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากการจราจร ภัย
ธรรมชาติ สถานการณ์ทางการเมือง ฯลฯ ทัง้ นี้คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

