
 

  

ขนอม - สรุาษฏรธ์านี – ชมุพร 

4 วนั 3 คนื 
 

วนัองัคารที่ 23 ตลุาคม 2561  (1) 

กรุงเทพฯ – ประจวบครีขีนัธ ์– ขนอม 

05.00 คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  ปัม๊ ปตท. ถนนวภิาวดรีงัสติ ตรงขา้ม มหาวทิยาลยัหอการคา้ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ให ้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก (ทา่นทีอ่ยู่ฝัง่ธนบรุี สามารถขึ้นรถไดท้ีห่า้งสรรพสนิคา้เทสโก ้ โลตสั สาขาถนนพระราม 2 

เวลาประมาณ 05.50 น.) พรอ้มบริการอาหารว่างและเครื่องดืม่ ก่อนออกเดนิทาง 

05.30 ออกเดนิทางสู่จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรถบสัปรบัอากาศ (LONG BUS) ใหท้่านรบัฟงัก าหนดการเดนิทางและขอ้มลูอนัเป็น

ประโยชนจ์ากมคัคุเทศก ์ จากนัน้ใหท้่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมสนัทนาการต่างๆทีท่างทมีงานเตรียมใหก้บัทกุท่าน พรอ้ม

บริการอาหารเชา้แบบกล่อง และเครื่องดืม่บนรถ  

09.30 ระหว่างทาง พาท่านแวะสกัการะรูปหล่อ สมเด็จพระพฒุาจารย ์ (โต พรหมรงัส)ี ขนาดหนา้ตกักวา้งถงึ 11 เมตร สูง 18 เมตร 

ซึ่งถอืว่าเป็นรูปหล่อองคส์มเดจ็พระพฒุาจารยโ์ตทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และดา้นหนา้องคส์มเดจ็โต มกีารเทหล่อรูปเหมอืนขนาดบูชา

เท่าองคจ์ริง ของครูบาอาจารยห์ลายรูป อาท ิพระอาจารยม์ ัน่ หลวงปู่ ทวด หลวงปู่ ศุข หลวงปู่ สด ณ วดัตาลเจด็ยอด  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารครวัคุณตน้ ทบัสะแก   

บ่าย เดนิทางต่อ  

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร อ.ขนอม 

หลงัอาหาร พาคณะเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ที่พกั  อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 
 

วนัพธุ ที่ 24 ตลุาคม 2561  (2) 

ขนอม – สรุาษฎรธ์านี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

08.00 ท่องทะเลขนอม ตามหาปลาโลมาสชีมพ ู(ถา้โชคดอีาจไดพ้บเจอ) ชมทศันียภาพแนวหนิ เขาพบัผา้ หรือ Pancake 

Rock ปรากฏการณ์ธรรมชาตอินังดงามตลอดแนวชายฝัง่ทางทะเลของบริเวณอ่าวหลกัซอ และชมเกาะถ า้อายุกว่า 260 ลา้นปี 

สู่ เกาะนุย้นอก  น าท่าน นมสัการหลวงปู่ ทวดเหยยีบน า้ทะเลจดื พสูิจนต์ านานบ่อน า้จดืกลางทะเลทีม่กีารเล่าขานมาอย่าง

ยาวนานกว่า 400 ปี พบกบัความมหศัจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรา้งมาอย่างลงตวั  สมควรแก่เวลา พาคณะเดนิทางสู่ สวนตาสรรค์

ปลาตอด  เป็นแหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาต ิ โดยนกัท่องเทีย่วสามารถนัง่เล่นใหป้ลาตอดเทา้ ท  าความสะอาดเทา้แบบ

ธรรมชาต ิถอืเป็นการนวดและสปาเทา้ไปในตวั ปลาทีอ่าศยัอยู่ในล าธารนัน้เกิดขึ้นตามธรรมชาต ิ เช่น  ปลาซวิใบไผ่ ปลาลาย

เสอื ปลาหางแดง และปลาพื้นเมอืงอกีหลายชนิด ครัง้แรกทีเ่อาเทา้หย่นลงไปในล าธาร ปลานอ้ยใหญ่จะมารุมตอดกดักนัใหญ่ 

ตอนแรกจะรูส้กึเจบ็ จ ัก๊กะจี้ จนตอ้งเอาเทา้ขึ้นมา แต่พอผ่านไปซกัพกัจะเริ่มชินรูส้กึเหมอืนกบัมอีะไรมานวด ปลาทีเ่ขา้มาตอด

เทา้มปีระโยชนต่์อร่างกาย เพราะเป็นการกระตุน้เสน้ประสาทเสน้ฝาเทา้จะช่วยก าจดัเซลลผ์วิหนงัทีต่าย กระตุน้เซลลใ์หม่ให ้



 

  

เกิด เมือ่นัง่ใหป้ลาตอดเทา้ประมาณ 15 นาทขีึ้นไป มนัก็ค่อยๆ จะทยอยจากไป เพราะมนัไดก้ าจดัแบคทเีรียทีเ่ทา้ท ัง้หนา้เทา้

หลงัเทา้ ซอกน้ิว งา่มเทา้ หนา้แขง้ ตาตุ่ม ไปจนเกือบจะหมด  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  เดนิทางสู่ วดัเจดีย ์ เมือ่ก่อนไดม้หีลวงปู่ ทวดซึ่งเป็นเกจอิาจารยด์งัสายปกัษใ์ตไ้ดม้าปกักลด เดนิธุดงคอ์ยู่บริเวณนัน้ ส่วน ไอไ้ข่ 

นัน้เชื่อว่าเป็นวญิญาณเดก็อายุประมาณ 9 – 10 ขวบ เป็นลูกศิษยซ์ึ่งตดิตามหลวงปู่ ทวด เมือ่หลวงปู่ ทวดมาถงึสถานทีด่งักล่าว

กลบัพบว่ามทีรพัยส์มบตัแิละศาสนสถานทีส่  าคญัเป็นจ านวนมาก ซึ่งไดใ้หไ้อไ้ข่ สงิสถติเฝ้าทรพัยส์มบตัดิงักล่าว วญิญาณดวงน้ี

เฝ้าดูแลปกปกัษร์กัษาทรพัยส์นิของแผ่นดนิอยู่ทีว่ดัแห่งนี้ต ัง้แต่นัน้มา “ไอไ้ข่” เป็นรูปไมแ้กะสลกั เป็นรูปเดก็อายุประมาณ 9 – 

10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ซึ่งมาจากสิง่ของทีช่าวบา้นทีน่บัถอืศรทัธาน ามาถวายแกบ้น  สมควรแก่เวลา พา

คณะเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรมทีพ่กั พรอ้มชมการแสดงตอ้นรบันกัท่องเทีย่วทีส่วยงาม ตระการตา (ไดร้บังบประมาณสนบัสนุน

จาก ททท.ภมูภิาคภาคใต)้   
 ที่พกั  โรงแรม เคปารค์ แกรนด ์จ.สรุาษฎรธ์านี 

  

วนัพฤหสับดี ที่ 25 ตลุาคม 2561  (3) 

สรุาษฎรธ์านี  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

06.00 ร่วมชกัพุม่ผา้ป่าหนา้บา้นหน่ึงเดียวในประเทศไทย 

09.00  ชมขบวนแหเ่รอื พนมพระทางบกและเรือพนมพระทางน า้ พรอ้มท ัง้ร่วมท าบญุรอ้ยวดั มหศัจรรยเ์มอืงคนด ี

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บ่าย พาท่านนัง่เรือลอดอโุมงคต์น้จาก ทีโ่คง้มาชนกนัสวยงาม  ณ ชุมชนบางใบไม ้ ซึ่งชุมชนแห่งนี้ ไดช้ื่อว่าเป็น “คลองรอ้ยสาย” 

เพราะมคีลองเลก็คลองนอ้ยนบัรอ้ยสายเชื่อมต่อกนั แม่น า้ทกุสายจะไหลไปบรรจบกบัแม่น า้สายหลกัคอืแม่น า้บางตาปี 

นอกจากน้ีนกัท่องเทีย่วยงัจะไดช้มการสาธติการท าหตัถกรรมกะลามะพรา้ว หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวา เขยีนผา้บาตกิ 

วธิกีารท  าน า้สม้จาก ท  าน า้มนัมะพรา้วสกดัเยน็ นมสัการหลวงพ่อขา้วสุก และเลอืกซื้อผลติภณัฑ ์ OTOP ไดต้ามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา พาคณะเดนิทางสู่ วสิาหกจิชุมชนหตัถกรรมจกัรสานกระจูด บา้นหว้ยลกึ กระจูดเป็นพชืในทอ้งถิ่นของ

ภาคใต ้บรรพบรุุษในทอ้งถิ่นใชป้ระโยชนจ์ากกระจูดทีต่ากแหง้แลว้เพือ่จกัสานเป็นเสือ่ กระบุง กระสอบ สมกุ ตะกรา้ ฯ เพือ่

ใชใ้ส่สิง่ของต่างๆตามวถิชีีวติ ความรูท้ีส่ะสมและถ่ายทอดมายาวนานเกิดเป็นงานหตัถกรรม และภมูปิญัญาทีม่คุีณค่าถงึ

ปจัจบุนั  จากภมูปิญัญาทีไ่ดส้ะสมและสบืทอดมา ท  าใหผ้ลติภณัฑม์เีอกลกัษณ์เฉพาะของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ไดร้บัคดัสรร

เป็นสนิคา้หตัถกรรมคุณภาพ และไดร้บัมาตรฐานสนิคา้ OTOP ระดบัประเทศ จนปจัจบุนักลุ่มฯ ไดพ้ฒันารูปแบบของ

สนิคา้หตัถกรรมใหม้คีวามหลากหลายและทนัสมยัโดยใชก้ารจกัสานและตดัเยบ็ เช่นกระเป๋าเดนิทางแบบมลีอ้ แฟ้ม ปกเมนู 

ปกเมนูรา้นอาหาร กระเป๋าเอกสาร บรรจภุณัฑ ์ บรรจภุณัฑข์า้วสารจากวสัดุธรรมชาต ิ เป็นตน้ เพือ่ใหส้นิคา้หตัถกรรมตรง

ความตอ้งการของลูกคา้มากทีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื้อผลติภรัฑจ์ากกระจูดไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

 ที่พกั  โรงแรม เคปารค์ แกรนด ์จ.สรุาษฎรธ์านี 



 

  

 

วนัศกุร ์ที่ 26 ตลุาคม 2561 (4) 

สรุาษฏรธ์านี - ชุมพร -  ประจวบครีขีนัธ ์– กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

08.00 เดนิทางสู่ วดัพระบรมธาตไุชยาราชวรวหิาร ปูชนียสถานส าคญัคู่บา้นคู่เมอืง ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  เป็นสถานทีบ่รรจพุระ

บรม สารีรกิธาตขุองสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ และเป็นพทุธสถานเพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทยทีย่งัคงรกัษาความเป็น

เอกลกัษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมยัศรีวชิยัไวไ้ดส้มบูรณ์ พาคณะหม่ผา้พระธาต ุเพือ่ความเป็นสริมิงคลแก่ชีวติ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร จ.ชุมพร 

บ่าย โครงการพฒันาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชด าร ิ สรา้งขึ้นตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เพือ่เป็น

แกม้ลงิธรรมชาตทิีส่มบูรณแ์บบ ป้องกนัอทุกภยัในพื้นทีจ่งัหวดัชุมพรและจงัหวดัใกลเ้คยีง และเป็นแหล่งน า้ส  ารองเพือ่

การเกษตร เยี่ยมชม “สะพานไมเ้คี่ยม” ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของสมาคมท่องเทีย่ว หน่วยงานภาครฐั และ

ภาคเอกชน พรอ้มใจกนัสรา้งใหเ้สร็จภายในวนัเดยีว (21 กรกฎาคม 2561)  เดนิทางกลบั  ระหว่างทาง พาท่านแวะไหว ้ศาล

พอ่ตาหนิชา้ง หรือเรียกอกีชื่อว่า “ศาลพ่อศรีหริมงคล” เป็นศาลทีป่ระดษิฐานเทวรูปอนัศกัดิ์สทิธิ์ เป็นหนิทีม่รูีปร่างเหมอืน

ชา้ง ม ี11 เศียร พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝาก อาท ิกลว้ยเลบ็มอืนาง สตอ ผลไมต้ามฤดูกาลต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร  

23.00 (โดยประมาณ)   กลบัถงึจดุหมายโดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจตลอดการเดนิทาง 

****************************************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

อตัราค่าบรกิาร  

ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน) ราคาท่านละ    6,988 บาท 

เดก็อายุ 3 – 12 ปี  (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสริม)  6,988 บาท 

เดก็อายุ 3 – 12 ปี  (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสริม) 3,988 บาท 

พกัเดีย่วจ่ายเพิม่      1,988 บาท 

อตัราค่าบรกิารรวม 
 ค่ารถบสัปรบัอากาศชัน้เดยีว (LONG BUS) ท่องเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าทีพ่กัจ านวน  3  คนื (พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน) ทีร่ะบตุามรายการ หรือเทยีบเท่า 

 ค่าเรือล่องเรือ ท่องทะเลขนอม  / ล่องชุมชนบางใบไม ้

 ค่าอาหาร ทีร่ะบตุามรายการ  

 ค่าอาหารว่าง เครื่องดืม่ ผา้เยน็   วนัละ 2 มื้อ (เชา้ / บ่าย) 

 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 

 ค่ามคัคุเทศกพ์รอ้มผูช่้วยคอยอ านวยความสะดวก  

 ค่าประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ ท่านละ  1,000,000  บาท  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (เง ือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าอาหารและเครื่องดืม่พเิศษนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

 ค่าภาษ ี7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย  (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี 

สิง่ที่ควรเตรยีม   กลอ้งถ่ายรูป / หมวก / ร่ม / แว่นกนัแดด / รองเทา้สวมใส่สบาย / ยาประจ าตวั ฯลฯ 
หมายเหตุ  โปรแกรมสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อนัเนื่องมาจากการจราจร ภยั

ธรรมชาต ิสถานการณ์ทางการเมอืง ฯลฯ ท ัง้น้ีค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส  าคญั 


