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สักการะขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ 2 แห่ง วัดเจดีย ์ (ไอ้ไข่) , วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
กราบพระธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
อิ่มอร่อยกับขนมจีนเมืองคอนแท้ๆ , ชมวิวบนเนินเทวดา ณ คาเฟ่ Blue Terrace
เดินทางได้ต้งั แต่ 2 ท่าน ขึ้ นไป สามารถรับ ได้ที่ สนามบินนคร , บขส
มีไกด์ทอ้ งถิ่นให้คาแนะนาการขอพรและแก้บน ณ วัดเจดีย ์ ตลอดการเดินทาง

กาหนดการเดินทาง: มกราคม - ธันวาคม 2564

วันแรก
........... น.

เที่ยง

สนามบินนคร , บขส – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร – วัดยางใหญ่ - Blue
Terrace Cafe’&Bar
เดินทางถึง สนามบินนคร , บขส , มีทีมงานไกด์และรถค่อย
ให้บ ริ ก ารท่ า น จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้น
เอกชนิ ดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของ
ชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็ นที่บ รรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุ ท ธเจ้า เป็ นเจดี ย์ส ถาปั ต ยกรรมแบบล้ านนา
ทรงระฆังควา่ ปากระฆังติ ด กับพื้ นกาแพงแก้ว ยอด
เจดียห์ ุม้ ด้วยทองคาแท้ ความมหัศจรรย์องค์พระธาตุ
จะไม่มีเงาทอดลงพื้ นไม่วา่ แสงอาทิตย์จะส่องกระทบไป
ทางใด เป็ น 1 ใน UNSEEN THAILAND และยังมีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐาน
อยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็ นพระพุทธรูปสีทอง
อร่าม ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบรูณ์ ใบหน้ายิ้ มแย้ม
มี เมตตา อภิ นิ ห ารของพระแอดที่ เป็ นที่ ป ระจัก ษ์ คื อ
การขอบุตร เชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู ้
ที่ มี บุ ต รยาก เมื่ อ มี บุ ต รส าเร็ จ แล้ว พ่ อ แม่ ก็ จ ะน ารู ป
ทารกมาถวาย เพื่อเป็ นการแก้บนและเหมือนเป็ นการ
ฝากฝั งให้พระแอดช่วยคุม้ ครองดูแลให้อยูร่ อดปลอดภัย
จากอันตรายต่าง ๆ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านขนมจีนเมืองคอน
นาท่ านกราบไหว้ ศาลหลัก เมื อ งนคร สิ่งศักดิ์ สิท ธิ์ คู่บา้ นคู่เมื อง
นครที่คอยปกป้ องรักษาบ้านเมืองให้พน้ จากภัยอันตรายต่าง ๆ ทุก
ท่ า นคงเคยรับ รู ้ถึ ง ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องศาลหลัก เมื อ งจากค าลื อ
มากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสา
สู ง สุ ด ของศาลหลั ก เมื อ ง อาคารสี ข าวที่ อ อกแบบอย่ า งงดงาม
ประกอบด้ ว ยอาคารทั้ ง หมด 4 หลั ง ห ลั ง กลางประดิ ษ ฐาน
ศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกทรง
เหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็ นบริเวรสี่ทิศ เรียกว่า
ศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้ อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาล
เมืองจากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองนคร นาท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็ น
วัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ เดิมชื่อวัดคงคาล้อม ในอดีตชาวบ้านทาไร่ยางขุดเจอชิ้ นส่วนพระพุทธรูปคือ
หลวงพ่อพระประธาน จึงได้ทาการบูรณะวัดจึงเป็ นวัดที่
สวยงามดังในปั จจุบัน สาหรับความโด่งดังของวัดยาง
ใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปั กใต้นับถือ
เชื่อกันว่าเป็ นสุดยอดของพรานทั้ง ปวง บูชาแล้วมีโชค
ลาภ เงิน ทอง ผูค้ นส่ วนใหญ่ ที่ ได้ม ากราบไหว้ขอพร
เรื่องความปลอดภัย มีโชคมีลาภ หากใครสมหวังแล้ว
ก็มาแก้บนโดยการนาปั จจัยมาช่วยสร้างโบสถ์ จากนั้น

คา่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

นาท่านเข้าสู่ Blue Terrace Cafe’&Bar คาเฟ่ เปิ ดใหม่ด๊ ีดี มีจุดถ่ายรูปเช็คอินชิคๆ เพียบ มองเห็นทะเล
กว้างสุดตา ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ร้อนๆ แบบนี้ ได้เครื่องดื่มสดชื่นๆ ซักแก้วพร้อมกับนัง่ ชม
วิวถ่ายรูปก็สุดแสนจะคุม้ ค่า ร้านมีท้ังโซน indoor และ outdoor แต่จะบอกว่าโซน outdoor ก็ร่มรื่นไป
ด้วยต้น ไม้ท่ ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ด้านหน้ ามองออกไปเห็ น ทะเล๊ ท ะเล อยู่บ นเนิ น เขาสู ง
ออกแบบร้านกลมกลืนไปกับต้นไม้ ด้านหน้าหันออกทะเล (ไม่รวมเครื่องดื่มและอาหาร) จากนั้นนา
ท่านเข้าสู่ที่พกั
อิสระอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั เมืองสิชล หรือ ขนอม (โรงแรมสามารถเลือกใช้บริ การตามด้านท้ายได้เลย)
สะพานไม้อ่าวเตล็ด-แกรนด์แคนยอนขนอม-วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์-วัดดอนสัก-นาแม่เฒ่า
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็ นสะพานไม้ที่
สร้า งยื่ น ลงทะเลเพื่ อ ที่ ท่ า เรื อ ขึ้ นลงของชาวประมง
สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงามกลายเป็ น
อีกหนึ่ งจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิ ยมมาถ่ายภาพกัน
อย่ า งหนาแน่ น หลั ง จากนั้ นน าท่ า นไปถ่ า ยรู ป สุ ด ชิ ค
เช็ ค อิ น ที่ ขนอมแกรนด์แ คนยอน พื้ นที่ บ ริ เวณนี้ มี
ลักษณะเป็ นลานหินปูน และดิ นสีขาว ที่มีแท่งหินรูปร่าง
แปลกตาที่ เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ ตัง่ ตระหง่านขึ้ นมา
โดดเด่นกลางแอ่งน้ าสีเขียวมรกตกลายเป็ นภาพที่แปลก
ตาและดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ต ้อ งมาถ่ า ยรู ป สวยๆกัน
จากนั้ นนาท่ านเข้าสู่ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สักการะ
พระธาตุ บ นยอดเขาที่ เห็ น วิ ว ทะเลได้โ ดยรอบวัด เขา
สุ วรรณประดิ ษ ฐ์ เดิ ม เรี ย กว่า “วัดเขาล้าน” ซึ่ งอยู่เนิ น
บ้า นท้อ งไมเป็ นเนิ น โล่ งเตี ย น จึงเรีย กว่า “เขาล้าน”
ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็ นที่ สถิตของพ่อท่านยอดเขา ซึ่ง
เป็ น เท พ ยดารั ก ษ าเขาล้ า น และดิ น แดน โดยรอบ
ดาเนิ นการสร้างวัดเขาล้านโดยอาจารย์ทอง ท่านเป็ นชาว
จั ง หวัด สงขลาและเป็ นเจ้า อาวาสองค์ แ รก ท่ า นได้
มรณภาพเมื่ อปี พ.ศ.2500 ต่อมาพระเดชพระคุ ณ พระ
ราชรัตนกวี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปลี่ยน
ชื่อวัด เป็ น “วัด เขาสุ วรรณประดิ ษ ฐ์” เพื่ อความเป็ นสิ ริ
มงคล นามเมื่อแปลได้ ความหมายว่า วัดที่อาจารย์ทอง
สร้างขึ้ นที่ภูเขา
อิสระอาหารเที่ยง
จากนั้ นนาท่านเข้าสู่ วัดดอนสัก หรือวัดสิงขร เป็ นวัด
สาคัญในอาเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดมีจุดเด่น
คือมีองค์เสมือนหลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็ นจุด
ดึงดูดนั กท่องเที่ยวให้หลัง่ ไหลแห่มาชื่นชมและทาบุญกัน
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ นาแม่ เฒ่ า ขนอม ป็ นที่

คา่
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เช้า

เที่ยง

หมายเหตุ :

ท่องเที่ยวอีกที่ในอ.ขนอมที่ สวยที่สุดมีจุดถ่ายรูปให้เลือกถ่ายมากมายบรรยากาศทุ่งนาข้าว.สวนผัก
นานาชนิ ด มีที่จ อดรถสดวกสะบาย..มีรา้ นค้าของกินของใช้จากชา วบ้านให้เลือกชื้ อ เลือกช๊อบกัน
ตา มชอบครับ..แถมยังมีcafeขนาดใหญ่ให้ได้นัง่ ชิวชิวกันอี กด้วยส่วนรสชาติของกาแฟกับเค๊กจะเลือก
นั ง่ ชมสวนหรือจะนั ง่ ในห้องเเอร์ก็ มีให้เลือกตามสะบายครับ..ถ้ามาช่วงกลางวันอากาศจะร้อนหน่ อย
ครับ...แต่ ก็มีจุด ให้นั่งหลบแดดเหมือนกัน...แต่ ผมชอบไปตอนเย็นอากาศเย็นสะบายแสงแดดสวย
เหมาะแกการถ่ายรูป
อิสระอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั เมืองสิชล หรือ ขนอม (โรงแรมสามารถเลือกใช้บริ การตามด้านท้ายได้เลย)
วัดเจดีย(์ ไอ้ไข่) – ตลาดตาบลท่าศาลา - สตรีทอาร์ต ท่าศาลา– หมู่บา้ นคีรีวง – สนามบิน,บขส
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้ นนาท่านเข้าสู่ วัดเจดีย ์ จากเรื่องราวที่รา่ ลือถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้
แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ใน
ศาลาในวัดเจดีย ์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดา ที่
เชื่อกันว่าเป็ นวิญ ญาณศัก ดิ์ สิท ธิ์ ที่ สถิ ต อยู่ ณ วัดแห่งนี้ จาก
ศรัทธาที่เชื่อกันว่า ขอได้ ไหว้รบั โดยเฉพาะโชคลาภ และ
การค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยง
ดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้ อของ หรือทายอดขายให้ ได้ตาม
เป้ า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้ องภัย ภายในวัดเจดียเ์ ต็มไป
ด้ว ยสิ่ ง ของที่ ผู ้ เ ลื่ อ มใสศรั ท ธาน ามาแก้บ น เช่ น รู ป ไก่ ช น ชุ ด ทหาร
หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็ นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัด
กองสูงเป็ นเนิ นเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่ มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์จากผูท้ ี่มาขอแล้วได้รบั จากไอ้ไข่ ทุกวันผูค้ นต่างหลัง่ ไหลไปขอพร
จากไอ้ไข่เป็ นจานวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาล
กล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารเที่ยง
จากนั้ นนาท่านเข้าสู่ ตลาดองค์การบริหารส่วนตาบลท่า ศาลา
ตลาดที่อยู่ติดกับทะเล ที่รวบรวม กลุ่มแม่คา้ ชาวประมงท้องถิ่ นที่
ออกเรื อ ไปหาผลิ ต ภัณ ฑ์ท างทะเลแล้วน ามาแปรรูป เป็ นอาหาร
ทะเลตากแห้งต่างๆนาๆ ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มแม่คา้ มีรายได้เพิ่มขึ้ น
จากนั้นนาท่านไป สตรีทอาร์ต ท่าศาลา ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กบั รูป
ต่างๆ บนถนนสายนั้น
ถ้าลูกค้ากลับไฟล์ดึก จะมีเวลาไปเที่ยวที่ หมู่บา้ นคีรีวง
ธรรมชาติ ที่ แ สนสงบ ท่ า มกลางขุ น เขาโอบล้อ ม สัม ผั ส
เสน่ หว์ ิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่ายและน่ าค้นหา เป็ นชุมชน
เก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยูเ่ ชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนี้ มีชื่อว่า
"บ้า นขุ น น้ า " เพราะตั้ง อยู่ ใ กล้ต ้น น้ า จากยอดเขาหลวง
ต่อมาเปลี่ยนเป็ นชื่อ "บ้านคีรีวง" หมายถึง หมู่ บา้ นซึ่งอยู่
ภายในวงล้อ มของภู เขา สะพานข้า มแม่ น้ าบ้า นคี รี ว ง
สะพานข้ามแม่น้ าก่อนเข้าหมู่บา้ นคี รีวง ซึ่งกลายเป็ นที่ Check Point แวะ Check In และโพสต์ท่า

...... น.

ถ่ายรูป ด้วยทัศนี ยภ์ าพขุนเขา สายน้ า ไอหมอกฝน และสะพานปูนข้ามคลองท่าดี ซึ่งเป็ นจุดที่
คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ คลองปง คลองท่าหา และคลองท่าชาย ภาพตรงหน้าสุด
แสนโรแมนติก นาท่านถ่ายภาพที่ระลึกสัมผัสบรรยากาศบริเวณสะพานปูน
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง เข้าสู่สนามบินนครนครศรีธรรมราช , บขส
ส่ง สนามบินนครศรีธรรมราช , บขส

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ**

อัตราค่าบริการ
ขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Room)
จานวน
ราคา / ท่าน
พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris)
5,499.1,400.1,400.4 ท่าน (ใช้รถ Altis)
4,199.1,400.6 ท่าน (ใช้รถตู)้
3,999.1,400.8 ท่าน (ใช้รถตู)้
3,699.โรงแรมสุภารอยัลบีช อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Room)
จานวน
ราคา / ท่าน
พักเดี่ยว
1,400.2 ท่าน (ใช้รถ Yaris)
5,499.1,400.4 ท่าน (ใช้รถ Altis)
4,199.1,400.6 ท่าน (ใช้รถตู)้
3,999.1,400.8 ท่าน (ใช้รถตู)้
3,699.Grand Fortune Hotel อ.เมือง ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Twin Room)
จานวน
ราคา / ท่าน
พักเดี่ยว
1,400.2 ท่าน (ใช้รถ Yaris)
5,499.1,400.4 ท่าน (ใช้รถ Altis)
4,199.1,400.6 ท่าน (ใช้รถตู)้
3,999.1,400.8 ท่าน (ใช้รถตู)้
3,699.The Kiriwong Valley Villas อ.ลานสกา ระดับ 3 ดาว
จานวน
ราคา / ท่าน
พักเดี่ยว
1,900.2 ท่าน (ใช้รถ Yaris)
5,899.1,900.4 ท่าน (ใช้รถ Altis)
4,599.1,900.6 ท่าน (ใช้รถตู)้
4,399.1,900.8 ท่าน (ใช้รถตู)้
3,999.-

ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล ระดับ 3 ดาว
(พักห้อง Deluxe Villa / Garden deluxe)
จานวน
ราคา / ท่าน
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris)
6,199.4 ท่าน (ใช้รถ Altis)
4,899.6 ท่าน (ใช้รถตู)้
4,699.8 ท่าน (ใช้รถตู)้
4,299.-

พักเดี่ยว
2,000.2,000.2,000.2,000.-

ราชา คีรี รีสอร์ท อ.ขนอม ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Deluxe )
จานวน
ราคา / ท่าน
พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris)
8,199.4,000.4,000.4 ท่าน (ใช้รถ Altis)
6,899.4,000.6 ท่าน (ใช้รถตู)้
6,599.4,000.8 ท่าน (ใช้รถตู)้
6,299.หมายเหตุ : ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้ นไป มีทีมงานไกด์คอยดูแลตลอดการเดินทาง

ค่าทิปไกด์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คราคากับทีมงานอีกครั้ง

อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ
✓ ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ไกด์ที่ชานาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
✓ ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิม่ เองต่างหาก )
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขในการจอง
• ชาระมัดจาในวันที่จองที่นัง่ ละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่างน้อย 3 วันก่อน การเดินทาง
หมายเหตุ
➢ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนั ดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่ เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามา
เลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนั งสือเดินทางต้องมีอายุเหลื อใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิ ดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

ขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Twin Room)

-------------------

โรงแรม สุภารอยัลบีช อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Twin Room)

-----------------------------------

ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Deluxe Villa)

ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Garden deluxe)

------------------------------------------------

Grand Fortune Hotel อ.เมืองนครศรีธรรมราช ระดับ 3 ดาว ( Superior Twin Room)

------------------------------------------------

ราชา คีรี รีสอร์ท อ.ขนอม ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Deluxe )

