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สักการะขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์2 แหง่ วดัเจดยี ์(ไอไ้ข)่ , วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) 
กราบพระธาต ุณ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

อิม่อรอ่ยกบัขนมจนีเมอืงคอนแท้ๆ  , ชมววิบนเนนิเทวดา ณ คาเฟ ่Blue Terrace 
เดนิทางไดต้ัง้แต ่2 ทา่น ขึน้ไป สามารถรบั ไดท้ี ่สนามบนินคร , บขส 

มไีกดท์อ้งถิน่ใหค้ำแนะนำการขอพรและแก้บน ณ วดัเจดยี ์ตลอดการเดนิทาง 
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กำหนดการเดินทาง: มกราคม - ธันวาคม 2564 
วันแรก สนามบินนคร , บขส – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร – วัดยางใหญ่ - Blue Terrace 

Cafe’&Bar 
........ น. เดินทางถึง สนามบินนคร , บขส , มีทีมงานไกด์และรถค่อยให้บริการท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงช้ันเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธ์ิที่เคารพนบั
ถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้ าน
นา ทรงระฆังคว่ำ ปากระฆังติดกับพื้นกำแพงแก้ว  ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ ความมหัศจรรย์องค์พระธาตุจะไม่มีเงา
ทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะสอ่งกระทบไปทางใด เป็น 1 ใน  UNSEEN  THAILAND   และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ พระกจั
จายนะ หรอื พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วน
สมบรูณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา อภินิหารของพระแอดที่เป็นที่ประจักษ์คือ การขอบุตร เช่ือกันว่าท่านมีเมตตาบันดาล
บุตรให้แก่ผู้ที่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรสำเร็จแล้ว พ่อแม่ก็จะนำรูปทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแก้บนและเหมือนเป็นการฝาก
ฝังให้พระแอดช่วยคุ้มครองดูแลให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านขนมจีนเมืองคอน 
 นำท่านกราบไหว้ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองนครที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตราย

ต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธ์ิของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษา
เมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลัง
กลางประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4  
หลัง ถือเป็นบริเวรสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและ
ศาลพรบันดาลเมืองจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนคร นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวัด
ร้างเก่าแก่สมัยโบราณ เดิมช่ือวัดคงคาล้อม ใน
อดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป
คือหลวงพ่อพระประธาน จึงได้ทำการบูรณะวัดจึง
เป็นวัดที่สวยงามดังในปัจจุบัน สำหรับความโด่ง
ดั งของ วัดยางใหญ่ คือ  “ตาพรานบุญ ” สิ่ ง
ศักดิส์ิทธ์ิที่ชาวปักใต้นับถือ เช่ือกันว่าเป็นสุดยอด
ของพรานทั้ง ปวง บูชาแล้วมีโชคลาภ เงินทอง ผู้
คนส่ วนใหญ่ที่ได้มากราบไหว้ขอพร เรื่องความ
ปลอดภัย มีโชคมีลาภ หากใครสมหวังแล้ว ก็มาแก้บนโดยการนำปัจจัยมาช่วยสร้างโบสถ์   
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จากนั้นนำท่านสู่ Blue Terrace Cafe’&Bar คาเฟ่ เปิดใหม่ดี๊ดี มีจุด
ถ่ายรูปเช็คอินชิคๆ เพียบ มองเห็นทะเลกว้างสุดตา ท่ามกลางบรรยากาศ
ธรรมชาติ ร้อนๆ แบบนี้ได้เครื่องดื่มสดช่ืนๆ ซักแก้วพร้อมกับนั่งชมวิว
ถ่ายรูปก็สุดแสนจะคุ้มค่า ร้านมีทั้งโซน indoor และ outdoor แต่จะบอก
ว่าโซน outdoor ก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ 
ด้านหน้ามองออกไปเห็นทะเล๊ทะเล อยู่บนเนินเขาสูง ออกแบบร้าน
กลมกลืนไปกับต้นไม้ ด้านหน้าหันออกทะเล (ไม่รวมเครื่องดื่มและ
อาหาร) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ  
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก เมืองสิชล หรือ ขนอม (โรงแรมสามารถเลือกใช้บริการตามดา้นท้ายได้เลย) 
วันท่ีสอง สะพานไม้อ่าวเตล็ด-แกรนด์แคนยอนขนอม-วัดเขาสุวรรณประดษิฐ์-วัดดอนสัก-นาแม่เฒ่า 
เช้า รับประทานอาหาราเช้าท่ี โรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อ  ที่ท่าเรือข้ึนลงของชาวประมง สามารถชม

วิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันอย่างหนาแน่น 
หลังจากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสุดชิคเช็คอินที่ ขนอมแกรนด์แคนยอน  พื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นลานหินปูนและดินสี
ขาว ที่มีแท่งหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติตั่งตระหง่านข้ึนมาโดดเด่นกลางแอ่งน้ำสีเขียวมรกตกลายเป็น
ภาพที่แปลกตาและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ต้องมาถ่ายรูปสวยๆกันจากนัน้นำท่านเข้าสู่ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สักการะ
พระธาตุบนยอดเขาที่เห็นวิวทะเลได้โดยรอบวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เดิมเรียกว่า “วัดเขาล้าน” ซึ่งอยู่เนินบ้านท้องไม
เป็นเนินโล่งเตียน   จึงเรียกว่า “เขาล้าน” ชาวบ้านมีความเช่ือว่าเป็นที่  สถิตของพ่อท่านยอดเขา ซึ่งเป็นเทพยดารักษา
เขาล้านและดินแดนโดยรอบ ดำเนินการสร้างวัดเขาล้านโดยอาจารย์ทอง ท่านเป็นชาวจังหวัดสงขลาและเป็นเจ้าอาวาส
องค์แรก  ท่านได้มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2500 ต่อมาพระเดชพระคุณพระราชรัตนกวี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้
เปลี่ยนช่ือวัดเป็น “วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์” เพื่อความเป็นสิริมงคล นามเมื่อแปลได้  ความหมายว่า วัดที่อาจารย์ทอง
สร้างขึ้นที่ภูเขา 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  อิสระอาหารเท่ียง 
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดดอนสัก หรือวัดสิงขร เป็นวัดสำคัญในอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดมีจุดเด่นคือมีองค์

เสมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลแห่มาช่ืนชมและทำบุญกัน จากนั้นนำท่าน
เดินทางเข้าสู่ นาแม่เฒ่าขนอม ป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่ในอ.ขนอมที่สวยที่สุดมีจุดถ่ายรูปให้เลือกถ่ายมากมายบรรยากาศทุ่ง
นาข้าว.สวนผักนานาชนิด มีที่จ  อดรถสดวกสะบาย..มีร้านค้าของกินของใช้จากชา  วบ้านให้เลือกช้ือ  เลือกช๊อบกันตา  
มชอบครับ..แถมยังมีcafeขนาดใหญ่ให้ได้น่ังชิวชิวกันอีกด้วยส่วนรสชาติของกาแฟกับเค๊กจะเลือกนั่งชมสวนหรือจะนั่ง
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ในห้องเเอร์ก็มีให้เลือกตามสะบายครับ..ถ้ามาช่วงกลางวันอากาศจะร้อนหน่อยครับ...แต่ก็มีจุดให้นั่งหลบแดดเหมือนกัน
...แต่ผมชอบไปตอนเย็นอากาศเย็นสะบายแสงแดดสวยเหมาะแกการถ่ายรูป 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ  
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก เมืองสิชล หรือ ขนอม (โรงแรมสามารถเลือกใช้บริการตามดา้นท้ายได้เลย) 
วันท่ีสาม วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) – ตลาดตำบลท่าศาลา - สตรีทอาร์ต ท่าศาลา– หมู่บ้านครีีวง – สนามบิน,บขส 
เช้า รับประทานอาหาราเช้าท่ี โรงแรม 
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธ์ิ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้

แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่
เช่ือกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เช่ือกันว่า ขอได้ ไหว้รับ โดยเฉพาะโชคลาภ และการ
ค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขาย
ให้ ได้ตามเป้าหรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธา
นำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น สว่นบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูง
เป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คน
ต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เปน็จำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ 
ตามอัธยาศัย 

 
เท่ียง อิสระอาหารเท่ียง 
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ตลาดที่อยู่ติดกับ

ทะเล ที่รวบรวม กลุ่มแม่ค้าชาวประมงท้องถ่ินที่ออกเรือไปหาผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเลแล้วนำมาแปรรูปเป็นอาหารทะเลตากแห้งต่างๆนาๆ  ช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม
แม่ค้ามรีายได้เพิ่มข้ึน จากนั้นนำท่านไป สตรีทอาร์ต ท่าศาลา ให้ท่านได้ถ่ายรูป
คู่กับรูปต่างๆ บนถนนสายนั้น 

หมายเหตุ :ถ้าลูกค้ากลับไฟล์ดึก จะมีเวลาไปเท่ียวท่ี หมู่บ้านคีรีวง ธรรมชาติที่แสนสงบ 
ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่ายและน่าค้นหา 
เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนน้ีมีช่ือว่า "บ้านขุน
น้ำ" เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นช่ือ "บ้านคีรีวง" 
หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา สะพานข้ามแม่น้ำบ้านคีรีวง 
สะพานข้ามแม่น้ำก่อนเข้าหมู่บ้านคีรีวง  ซึ่งกลายเป็นที่ Check Point  แวะ 
Check In และโพสต์ท่าถ่ายรูป ด้วยทัศนีย์ภาพขุนเขา  สายน้ำ  ไอหมอกฝน  
และสะพานปูนข้ามคลองท่าดี  ซึ่งเป็นจุดที่คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน  คือ  
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คลองปง  คลองท่าหา  และคลองท่าชาย  ภาพตรงหน้าสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายภาพที่ระลึกสัมผัสบรรยากาศ
บริเวณสะพานปูน 

 สมควรแก่เวลา นำท่านเดนิทาง เขา้สูส่นามบินนครนครศรีธรรมราช , บขส 
...... น. ส่ง สนามบินนครศรีธรรมราช , บขส 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลบักันได้ตามความเหมาะสม  
ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชนข์องท่านเป็นสำคัญ** 

อัตราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Room) 
จำนวน ราคา / ท่าน พักเด่ียว 

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.- 1,400.- 

โรงแรมสุภารอยัลบีช  อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Room) 
จำนวน ราคา / ท่าน พักเด่ียว 

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.- 1,400.- 

Grand Fortune Hotel  อ.เมือง  ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Twin Room) 
จำนวน ราคา / ท่าน พักเด่ียว 

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.- 1,400.- 

The Kiriwong Valley Villas  อ.ลานสกา  ระดับ 3 ดาว 
จำนวน ราคา / ท่าน พักเด่ียว 

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.- 1,900.- 
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หมายเหตุ : ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป มีทีมงานไกด์คอยดูแลตลอดการเดินทาง  
ค่าทิปไกด์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ  
วันหยุดนักขัตฤกษ ์กรุณาเช็คราคากับทีมงานอีกคร้ัง 
อัตราค่าบริการรวม 
• ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน  
• ค่าอาหารตามรายการระบ ุ
• ค่ารถรับ-สง่นำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
• ไกดท์ี่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ 
• ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 
• อัตราค่าบริการไม่รวม 
• ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้ันทัศนาจร 
• ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลงิแล้ว และทางบรษัิทขอเก็บเพิ่มในกรณีทีส่าย

การบินมีการปรบั   
o ค่าธรรมเนียมเพิม่ ก่อนการเดินทาง 
o ค่าสัมภาระทีห่นักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 

บาท ข้ึนอยูก่ับอัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินบิาร์ใน

ห้องพกั , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิม่เองตา่งหาก ) 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%   
 

ประสานสขุ วิลลา่ บีช รสีอร์ท อ.สิชล ระดับ 3 ดาว  
(พักห้อง Deluxe Villa /  Garden deluxe) 

จำนวน ราคา / ท่าน พักเด่ียว 
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 6,199.- 2,000.- 
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 4,899.- 2,000.- 

6 ท่าน (ใช้รถตู)้ 4,699.- 2,000.- 
8 ท่าน (ใช้รถตู)้ 4,299.- 2,000.- 

ราชา คีรี รีสอร์ท อ.ขนอม ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Deluxe ) 
จำนวน ราคา / ท่าน พักเด่ียว 

2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 8,199.- 4,000.- 
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 6,899.- 4,000.- 

6 ท่าน (ใช้รถตู)้ 6,599.- 4,000.- 
8 ท่าน (ใช้รถตู)้ 6,299.- 4,000.- 
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• เง่ือนไขในการจอง 
• ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 1,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 3 วันก่อน การเดินทาง 
• หมายเหตุ  
• รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ ทราบลว่งหน้า 
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นในกรณีดังต่อไปนี ้
•  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่

ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

•  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

•  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
•  ตั๋วเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือ

คืนเงินได ้
•  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางออก

นอกประเทศได้ 
 

ขนอมโกลเดน้บีช อ.ขนอม ระดบั 3 ดาว (พกัหอ้ง Superior Twin Room) 

 

 

------------------- 
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โรงแรม สุภารอยลับีช  อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พกัหอ้ง Superior Twin Room) 

 

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

ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอรท์ อ.สิชล ระดับ 3 ดาว (พกัหอ้ง Deluxe Villa) 

 

 

ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอรท์ อ.สิชล ระดับ 3 ดาว (พกัหอ้ง Garden deluxe) 

 

 

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

 

 

 

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

ราชา คีรี รีสอรท์ อ.ขนอม ระดบั 5 ดาว (พกัหอ้ง Deluxe ) 

 

 

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


