

สมุย + ไหว้ไอ้ไข่แบบไพรเวท

โปรแกรมเดินทาง
DAY 1

สนามบินสมุย-ทัวร์รอบเกาะ-รีสอร์ทที่พัก
IBIS SAMUI
DAY 2 1 FULL DAY TRIP Snorkeling Trip
ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน
DAY 3 เกาะเต่า-วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)–Moon Café
DAY 4 บ้านคีรีวง–สะพานบ้านคีรีวง–ชมวิวหนานหินท่าหา
บ้านเล็กกลางหุบเขา–ร้านขายของฝาก–นครศรีธรรมราช
จำนวน

ราคา/ 1 ท่าน

2 ท่าน

7,099

บาท

3-4 ท่าน

6,199

บาท

5-6 ท่าน

5,599

บาท

7-8 ท่าน

5,299

บาท

5,299

ราคาเริ่มต้น/ 7 ท่านขึ้นไป

4วัน 3คืน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท

พัก 2 คืน IBIS SAMUI เกาะสมุย
พัก 1 คืน The Original Orange เมืองนคร
อัตราดังกลาวรวม
1.หองพัก 3 คืน (พัก 2 คืน เกาะสมุย และ พัก 1 คืน ตัวเมืองนคร)
2.อาหารเชา 3 มื้อ
3.อาหารเที่ยง 2 มื้อ
4.รวมทริปดำน้ำตื้นรอบเกาะ

หลงรักทะเลใต พรอมไหวไอไข

เอาใจสา้งยเดียมว!ู

ไปครบจบในครั

SPKTAO-PK003
SPKTAO-PK001

โปรแกรมทองเที่ยว
วันที่ 1 สนามบินสมุย – ทัวรรอบเกาะ – รีสอรทที่พัก IBIS SAMUI

SPKTAO-PK003

.......... น.

ถึงทาเรือหรือสนามบินเกาะสมุย รถรับนำทานเที่ยวชมสถานที่สำคัญตางๆ
รอบเกาะสมุย สักการะพระใหญเกาะฟานเพื่อเปนสิริมงคล ซึ่งตั้งอยูบนแหลม
เห็นทิวทัศนหาด
ตางๆของเกาะสมุยอยางสวยงาม ไดทั้งทำบุญและชมทิวทัศนในเวลาเดียว
กัน จากนั้นนำสูจุดชมวิวที่สามารถชมความสวยงามของหาดเฉวงและ
หาดเฉวงนอย หลังจากจุด
ชมวิว พาชมแทงหินธรรมชาติที่สรางไวอยางพิศดาร หินตา หินยาย ซึ่ง
เปนสถานที่ทองเที่ยวที่นิยมอยางมาก ดวยรูปรางของหินที่แปลกประหลาด
ดูคายกับอวัยวะเพศชาย
และเพศหญิง จากรูปทรงของหินนี้ จะสรางความประหลาดใจใหแกผูพบหิน
อยางแนนอน จากนั้นนำทานไปวัดคุณาราม นมัสการหลวงพอแดงซึ่งแม
จะมรณะภาพไปเปน
เวลานานแลว แตสภาพรางกายไมเนาไมเปอยและทดลองลูบฆองยักษให
เกิดเสียง วากันวาเปนการทดสอบบุญบารมีอีกดวย สมควรแกเวลา นำ
ทานเขาเช็ดอินโรงแรม...
หลังจากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

1 FULL DAY TRIP Snorkeling Trip ทัวรหมูเกาะอางทอง ทะเลใน

06.30 น.
07.30 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
รถรับทานจากโรงแรมเดินทางสูทาเรือหนาทอน
เรือออกเดินทางจากทาเรือหนาทอน สูอุทยานหมูเกาะอางทอง ทะเลใน
( มีบริการ ชา กาแฟ ไมโล ขนม กลวยหอม ไวบริการบนเรือ )

09.50 น.

เดินทางถึงเขตอุทยานหมูเกาะอางทอง ขึ้นชมทะเลใน หุบเขาบนเกาะที่
งดงามแหงหนึ่งของประเทศไทย ที่เกาะแมเกาะ ทะเลสาปซึ่งเกิดจากการ
ยุบตัวของภูเขาหินปูน
จากนั้นเชิญสนุกสนานกับการวายน้ำหรืออาบแดด

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงแบบ Buffet บนเรือ เปนอาหารไทยพรอมผลไม
พรองลองเรือชมบรรยากาศเดินทางไป เกาะวัวตาหลับ

13.00 น.

เดินทางถึงที่ทำการอุทยานหมูเกาะอางทอง " เกาะวัวตาหลับ " จุดนี้
ทานสามารถขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ทานสามารถ
มองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงาม ของหมูเกาะประมาณ 42 เกาะเรียงราย
อยูบนพื้นผิวทองทะเลสีครามหรือชมหินงอกหินยอยใน

15.00 น.

ถ้ำบัวโบกจากนั้นเชิญทานสนุกสนานกับการดำน้ำ วายน้ำ อาบแดด บน
หาดทรายขาวบริสุทธิ บนชายหาด

16.45 น.

ถึงเวลาอำลาหมูเกาะอางทองดวยความประทับใจ ระหวางการเดินทางมี
ชา กาแฟ ไมโล น้ำอัดลมเย็นๆ
ถึงทาเรือหนาทอน รถรับทานสงโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นพักผอน
ตามอัธยาศัย

โปรแกรมทองเที่ยว
วันที่ 3

07.00 น.
08.00 น.
11.00 น.

ที่พัก

เกาะสมุย – วัดเจดีย (ไอไข) – Moon Cafe

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางจากที่พัก เพื่อไปออกจากทาเรือเกาะสมุยสูทาเรือจังหวัดสุราษฎรธานี
อิสระอาหารกลางวัน
นำทานสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองที่คอยปกปองรักษาบานเมือง
ใหพนจากภัยอันตรายตางๆ ทุกทานคงเคยรับรูถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจาก
คำลือมากมาย ผานองคจตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยูบนเสาสูงสุดของศาลหลัก
เมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอยางงดงามประกอบดวยอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลาง
ประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบใหมีลักษณะคลายศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา
อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเปนบริเวณสี่ทิศ เรียกวาศาลจตุโลกเทพ ประกอบดวยพระเสื้อ
เมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง นำทานเดินทางสู วัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่ชาวนครเรียกกันสั้นๆวา “วัดพระธาตุ” เปนโบราณสถานที่มี
ความสำคัญมากของชาวนคร ยอดพระธาตุทำจากทองคำแทๆ ชาวนครยึดถือใหวัดพระธาตุ
เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ เนื่องจากเปนที่บรรจุ พระบรมสารีริก
ธาตุของพระพุทธเจา และที่สำคัญปจจุบันกรมศิลปากรไดประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุ
เปนโบราณสถาน นับเปนปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแหงหนึ่งของภาคใต
นำทานเดินทางสู วัดเจดีย จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ไดสมหวัง
ทุกอยาง “ไอไข” รูปไมแกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยูในศาลาในวัดเจดีย
สวมชุดลายพรางทหารสวมแวนตาดำ ที่เชื่อกันวาเปนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู ณ วัดแหง
นี้จากศรัทธาที่เชื่อกันวา “ขอได ไหวรับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคาขาย บนบานศาลกลาว
ขอใหมีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเลนพนัน หรือขอใหชวยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขาย
ให ไดตามเปา หรือของหายใหชวยหา หรือขอใหชวยปกปองภัย ภายในวัดเจดียเต็มไปดวยสิ่ง
ของที่ผูเลื่อมใส ศรัทธานำมาแกบน เชน รูปไกชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเลนตาง ๆ เปนตน
สวนบริเวณที่ใหจุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเปนเนินเขายอมๆ บงบอกถึงแรงศรัทธาที่มี
ตอไอไข และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผูที่มาขอแลวไดรับจากไอไข ทุกวันผูคนตางหลั่งไหลไป
ขอพรจากไอไขเปนจำนวนมาก ใหทานกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกลาว จากรูปไม
สลักไอไข ตามอัธยาศัย **กาขอพร ไอไข วัดเจดีย ธูป 3 ดอก บูชาบนได ไหวรับ แตเมื่อสำเร็จ
ใหแกบนดวยของที่นำมาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเทานั้น ของที่ชอบ ขนมเปยะ, น้ำแดง,
ชุดทหาร ตำรวจ, ไกปูนปน, หนังสติ๊ก, ประทัด หลังจากขอพรแลว
นำทานแวะดื่มเครื่องดื่ม กับคาเฟบรรยากาศดี Moon Coffee & Roti ที่นี่เปนคาเฟอยูติดทะเล
สามารถเดินลงไปถายรูปได
โรงแรม The Original Orange หรือเทียบเทา 3 ดาว (ในตัวเมือง)

วันที่ 4

บานคีรีวง - สะพานบานคีรีวง – ชมวิวหนานหินทาหา –
บานเล็กกลางหุบเขา – รานขายของฝาก – สนามบินนครศรีธรรมราช

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นำทานเดินทางเขาสู หมูบานคีรีวง ทัศนียภาพแหงธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูทามกลาง
เทือกเขา ปาไมและสายน้ำ ใหทาถายรูปซึ่งถือวาเปนแลนดมารกของหมูบาน เชน สะพานบาน
คีรีวง เปนจุดแลนดมารกสำคัญที่ไมวาใครก็ตองมาถายรูป ชมวิวหนานหินทาหา บนสะพาน
แขวน –ทาหา เปนสะพานแขวนเล็ก ๆ ลอมรอบดวยวิวปาเขาตลาดบานคีรีวง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ขนมจีนเสนสด เมืองนคร
นำทานแวะดื่มเครื่องดื่ม ณ บานเล็กกลางหุบเขา คาเฟสุดชิลล นอนเปล ชมวิวหลัก 1,000,000
กับบรรยากาศแบบใกลชิดธรรมชาติ ตั้งอยูที่อำเภอลานสกา ตัวรานออกแบบสไตลลอฟท
ตกแตงดวยอิฐแดง ดานหลังจะเปนวิวภูเขา ตนไม และลำธาร ไฮไลทของที่นี่ก็ คือ เปลตาขาย
ที่ยื่นออกมานอกตัวราน ดวยความสูงกวา 15 เมตร นำทานแวะซื้อของฝากของที่ระลึกติดไม
ติดมือกลับไปฝากคนที่ทานรัก เชน เครื่องเงิน เครื่องถมเมืองนคร มีชื่อเสียงเปนที่รูจักแพร
หลายมาตั้งแตอดีตและนับเปนหนึ่งในบรรดาศิลปาชีพชั้นสูง ผลิตภัณฑเครื่องถมนครไดรับ
ความนิยมจนปจจุบัน , มังคุดเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สมโอทับทิมสยาม อิสระเลือก
ซื้อของฝากตามอัธยาศัย
จนถึงเวลาอันสมควรนำทานเดินทางสูสนามบินเมืองนครศรีธรรมราช

16.00 น.

SPKTAO-PK003

***หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินกอนขึ้นเครื่องประมาณ 1-2 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถาน
การณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เชน สภาพการจราจรที่คับคั่ง, สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,หัวหนาทัวร,
คนขับรถ) เปนผูพิจารณาและบริหารเวลาอยางเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกคาไมสามารถขึ้นเครื่อง
กลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่จองตั๋วเครื่องบินไว

อัตราดังกลาวรวม

1.หองพัก 3 คืน (พัก 2 คืน เกาะสมุย และ พัก 1 คืน ตัวเมืองนคร)
2.อาหารเชา 3 มื้อ
3.อาหารเที่ยง 2 มื้อ
4.รวมทริปดำน้ำตื้นรอบเกาะ

อัตราดังกลาวไมรวม

1.อัตรานี้ไมรวมคาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ –เกาะสมุย นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ
2.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตองการใบกำกับภาษีเทานั้น)
(กรณีตองการ รบกวนแจงกอนทำการชำระเงิน)

เงื่อนไขการจองและเขาพัก

1.กรุณาจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 14 วัน
2.ราคานี้ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆได

การจอง

1. กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล, ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจอง สำหรับออกใบแจงหนี้และ
ใบรับเงินของทาน
2. ชำระเงิน เพื่อเปนการยืนยันการจองจึงจะถือวาไดทำการจองเสร็จสมบูรณ โดยการโอนเงิน
เขาทางธนาคารของบริษัทฯ
3. กรุณาสงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ ของผูเดิน
ทางทุกทาน หลังจากทำการโอนเงิน เพื่อใชสำหรับการทำจองในระบบ

การยกเลิกการเดินทาง

1.เมื่อทานตกลงชำระกับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวาทานรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและ
ขอตกลงทั้งหมดทุกขอแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี

SPKTAO-PK003

ประเภทหองพัก

IBIS SAMUI
Standard

SPKTAO-PK003

ประเภทหองพัก

The Original Orange
Standard

SPKTAO-PK003

บรรยากาศ

SPKTAO-PK003
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