
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทาง ส.ค. – ต.ค. 63 

  วัดธาตุน้อย   หมู่บ้านคีรีวง   พระมหาธาตุ   ศาลหลกัเมือง 

วัดเจดีย์   แหลมประทับ   ชมโลมา   บ่อน ้าศักด์ิสิทธ์ิ   หินพับผ้า  

                                                                                 @Arcadiacruisecente               Arcadiacruisecenter        0 235 1133 / 06 3635 5987                       



 

วนัแรกของการเดินทาง : สนามบนิดอนเมือง – วดัธาตนุ้อย – ขนมจนีป้าเขียว – หมู่บา้นครีวีง 

 

04.30 น. เชญิทกุท่านพรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์สนามบนิดอนเมอืง        

06.00 น. ออกเดนิทางสู่ จ.นครศรธีรรมราช โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่ DD7804 (ใชเ้วลาบนิ 1 ชม. 10 นาท)ี 

07.10 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนินครศรธีรรมราช  

 เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวก 

 นาํท่านเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถตูป้รบัอากาศ VIP (บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box) 

เชา้ นาํคณะเดินทางสู่ “วดัธาตุน้อย” สกัการะขอพร “พ่อท่านคลา้ยวาจาสทิธ์ิ” ไดช้ื่อว่าเป็นเทวดาเมอืงคอน เทพเจา้แห่งแดนใต ้

 ชาวเมอืงคอนใหค้วามเลือ่มใส และศรทัธาเป็นอย่างยิง่  

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ “หมู่บา้นครีวีง”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ที ่“รา้นขนมจนีป้าเขียว” อ.ลานสกา รา้นขนมจนีชื่อดงัแห่งเมอืงคอนทีต่อ้งไมพ่ลาด 

 

บ่าย นําท่านเดินทางไปยงั “หมู่บา้นคีรีวง” เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ต ัง้รกรากอยู่ที่เชิงเขาหลวงและยงัคงวิถีชีวิตที่เงียบสงบ

 แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบูรณ ์มภีเูขาลอ้มรอบ มลีาํธารธรรมชาตขินาดใหญ่ไหลผ่านกลางหมู่บา้น จนทาํใหห้มู่บา้น

 ไดช้ื่อว่าเป็นหมู่บา้นที่ไดช้ื่อว่าอากาศดีที่สุดในไทย อิสระผ่อนคลายกบัธรรมชาติท่านสามารถเดินเล่นในธารนํา้ที่หนานหิน    

 ท่าหา เป็นลานหนิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมคีวามสวยงาม ลกัษณะเป็นลานหนิแกรนิตบริเวณริมคลองท่าหาเหมาะสาํหรบัการ

 เลน่นํา้และเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจและใชเ้ป็นท่านํา้ขา้ม ไปสวนสมรมที่รายรอบไปดว้ยชุมชน และเชิญท่านเลือกทํา

 กิจกรรมที่สรา้งคุณค่าใหก้บัตวัเอง ใหท่้านไดส้รา้งสรรคผ์ลงานดว้ยฝีมอืของท่าน หรือจะเลอืกซื้อกลบับา้นเพื่อเป็นของฝาก

 ของทีร่ะลกึ 

 (กลุ่มลายเทยีนผา้บาติกสธีรรมชาต ิกลุ่มสมนุไพร กลุ่มผา้มดัยอ้ม กลุ่มลูกไม ้***เลอืกท าได ้1 กจิกรรม) 

 

 

 

  



 

 นาํท่านเดนิทางกลบัสู่อาํเภอเมอืง  

ที่พกั นาํท่านเขา้พกั ณ โรงแรมแกรนดฟ์อรจู์น หรอื โรงแรมระดบัเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ 

 หลงัรบัประทานอาหารคํา่ นาํท่านกลบัโรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

*** อสิระตามอธัยาศยั : พเิศษส าหรบัท่านที่ตอ้งการเพิม่ความหวาน ขอแนะนาํเมนู “น ้ าชา-โรต”ี *** 
 

วนัที่สองของการเดินทาง : พระมหาธาตเุมืองนคร – ศาลหลกัเมือง – วดัเจดีย ์ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 นาํท่านเดนิทางสู่ “พระมหาธาตเุมืองนคร” ทาํจติใจใหส้งบ และเชญิทกุท่านร่วมทาํบุญตามศรทัธา 

 พรอ้มขอพรพระแอดใบหนา้ยิ้มแยม้มเีมตตาเป็นทีเ่คารพศรทัธาของผูค้นมากมาย และนาํท่านสู่ “ศาลหลกัเมือง”      

 ทีต่ ัง้ประดษิฐส์ถานคู่บา้นคู่เมอืงนครศรธีรรมราชเป็นเวลายาวนาน 

  

 

 

 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย ออกเดนิทางสู่ อาํเภอสชิล 

 แวะสกัการะขอพรที่ “วดัเจดีย”์ ไอไ้ข่ หรือ ตาไข่ ที่ อ. สชิล ที่ขึ้นชื่อเรื่องการขอไดไ้หวร้บั (ยกเวน้เรื่องความรกั) จากความ

 เชื่อและความศรทัธาในแต่ละพื้นทีแ่ต่ละภมูภิาคในประเทศไทยนัน้มมีากมายหลายแบบแตกต่างกนัไป ซึ่งความเชื่อและความ

 ศรทัธา ลว้นแลว้แต่มปีระวตัิความเป็นมาแทบทัง้สิ้น ดงัเช่น วดัเจดียไ์อไ้ข่ อ.สชิล จ.นครศรีธรรมราช จากเรื่องราวเสียงที่ร ํา่

 ลอืถึงความศกัดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอย่าง รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยู่ในศาลาใน     

 วดัเจดยีท์ีเ่ชื่อกนัว่าเป็นวญิญาณศกัดิ์สทิธิ์ทีส่ถติยอ์ยู่ ณ วดัแห่งน้ีเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบา้น ตัง้แต่ในละแวกใกลว้ดัไป

 จนถงึต่างจงัหวดัในแถบภาคใตจ้ากศรทัธาทีเ่ชื่อกนัว่า “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ อาํเภอขนอม 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั นาํท่านเขา้พกั ณ ชลนภา รสีอรท์ หรอื โรงแรมระดบัเทยีบเท่า 

 เชญิท่านพกัผ่อนอสิระตามอธัยาศยั ท่านสามารถว่ายนํา้ในสระหรอืลงเลน่นํา้ทะเลที่ชาดหาดส่วนตวัของรสีอรท์ 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ที่รสีอรท์  

วนัที่สามของการเดินทาง : แหลมประทบั – ชมโลมาสชีมพู – ชมบ่อน ้ าศกัด์ิสทิธ์ิ – หนิพบัผา้ – สนามบนิดอนเมือง 

 

 *** โปรแกรมเสรมิพเิศษส าหรบัท่านที่ตื่นเชา้ *** 

05.30 น. นาํท่านไปตกับาตรและชมตลาดนดัตอนเชา้ (เฉพาะวนัทีม่ตีลาดนดัตอนเชา้) 

 อสิระใหท่้านไดเ้ดนิชมวถิชีวีติชาวบา้น พรอ้มกบัชมิอาหารหรอืขนมทอ้งถิ่น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารรสีอรท์  

 ช่วงเชา้นาํท่านสู่ “แหลมประทบั” นาํท่านล่องเรือหางยาว (เรือนัง่ได ้8-10 ท่าน) ชมความงามของ “หมู่เกาะทะเลใต”้      

 หากจงัหวะดีท่านอาจไดส้มัผสัความน่ารกั ของ “โลมาสชีมพู” หรือที่เรียกกนัว่าโลมาขาวเทา หรือโลมาหลงัโหนก จากนัน้นาํ

 ท่านไปชม “บ่อน ้ าศกัด์ิสทิธ์ิ” ที่เกาะนุย้นอก พื้นทีแ่ห่งน้ี คือสถานทีใ่นตาํนาน “หลวงปู่ทวดเหยยีบน ้ าทะเลจดื” และเมือ่มกีาร

 ปลุกเสกหรือทาํนํา้มนต ์ก็จะนาํนํา้จากที่น่ี ไปใชใ้นพธิีกรรม เรือจะจอดเทยีบเกาะเพื่อใหท่้านไดล้งไปนมสัการรูปปัน้หลวงปู่

 ทวดและไดล้องชิมนํ้าที่บ่อนํ้าศักดิ์ สิทธิ์  ผ่ านชม “เขาหินพ ับผ้า ” หรือที่ ต่ างชาติ เรียกว่ า  “PANCAKEROCK”             

 เป็นปรากฏการณท์างธรณีวทิยามลีกัษณะเหมอืนเป็นแผ่นหนิที่ทบัซอ้นเรียงกนัเป็นช ัน้ๆสูงขึ้นไป  

 
 
 
 

 

 



 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

 นาํท่านเดนิทางไปยงัสนามบนินครศรธีรรมราช  ระหว่างทาง แวะเลอืกซื้อของฝากและของทีร่ะลกึก่อนกลบับา้น 

17.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ จ. นครศรธีรรมราช โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่ DD7815 (ใชเ้วลาบนิ 1 ชม. 10 นาท)ี 

 18.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความสุข ความประทบัใจ 

 

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

 

  



 

 

*** หมายเหต ุ***: ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออ านวยหรอืไม่สามารถนัง่เรอืออกไปชมธรรมชาตไิด ้ 

ทางบรษิทัฯ ขออนุญาตปรบัโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม ดงัน้ี :  

เชา้ นาํท่านสู่ “สวนตาสรรค”์ เป็นแหลง่ท่องเทีย่วตามธรรมชาติสาํหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ ทีเ่ปิดใหบ้ริการเล่นนํา้และทาํฟิชสปา 

 หรอื ปลาตอดเทา้ โดยนกัท่องเทีย่วสามารถนัง่เลน่ใหป้ลาตอดเทา้ ทาํความสะอาดเทา้แบบธรรมชาตแิบบสนุกสนาน

 เพลดิเพลนิไปกบัฝูงปลาทีม่ารุมตอดเทา้ ถอืเป็นการนวดและสปาเทา้ไปในตวัพื้นทีด่งักลา่วมลีาํธารตามธรรมชาตไิหลผ่าน

 ท่ามกลางตน้ไมน้อ้ยใหญ่ขึ้นปกคลุมทาํใหร่้มรื่นเยน็สบายมฝูีงปลาในลาํธารแหวกว่ายจาํนวนมาก เรยีกว่ายงัคงความเป็น

 ธรรมชาตแิบบเดมิไวอ้ย่างครบถว้น 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย นาํท่านเชค็อนิทีร่า้น “คาเฟ่ Moon Coffee & Roti at Sichon”  

 คาเฟ่สุดชิลลร์ิมทะเลสิชล  ในคอนเซปของรา้น "ราคาหลกัรอ้ยกบัวิวหลกัลา้น" คาเฟ่แห่งน้ีใหบ้ริการเครื่องดื่ม โรต ี       

 ของหวาน สเตก็และอาหารอกี หลากหลายเมนู ที่น ัง่มที ัง้โซนในหอ้งแอรแ์ละโซนรบัลมดา้นนอก บรรยากาศตกแต่งไปดว้ย

 ชิงชา้เปลตาข่ายใหท่้านไดน้ัง่เล่นรวมถงึสะพานไมท้อดยาวที่ทางรา้นออกแบบใหเ้ป็นทางเดินไปยงัโซนต่างๆและสามารถเดิน

 เลน่ลงมาทีโ่ขดหนิรมิทะเลไดเ้ลย 

  

17.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ จ. นครศรธีรรมราช โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่ DD7815 (ใชเ้วลาบนิ 1 ชม. 10 นาท)ี  

 

 18.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความสุข ความประทบัใจ 

 

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



 

อตัราค่าบริการ 

วนัทีเ่ดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผู้เดินทาง 6 ท่าน   ผู้เดินทาง 8 ท่าน 
สิงหาคม 2563 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 9,500.-  8,500.- 
กนัยายน 2563 4-6, 11-13, 18-20 9,500.-  8,500.- 
ตุลาคม 2563 2-4, 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 9,500.-  8,500.- 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 2,000.- 
 

สิง่ที่ควรจดัเตรียม เพือ่ความพรอ้ม และสะดวกในการเดินทาง 

 เสื้อผา้ทีส่วมใส่สบายๆ , ชดุสุภาพสาํหรบัเขา้วดั 

 ของใชส้่วนตวัทีจ่าํเป็น อาท ิ หมวกกนัแดด  แว่นตากนัแดด  กลอ้งถ่าย ฯลฯ 

 ยาประจาํตวั   

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ  VIP 9 ทีน่ ัง่ พรอ้มนํา้มนัและคนขบันาํเที่ยวตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทีพ่กัตามรายการ 2 คืน (หอ้งละ 2 ท่าน)  

 อาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ    

 ค่าทปิคนขบัรถ  

 ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าประกนัภยัอบุตัเิหตุการเดนิทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลงในกรมธรรม ์

 มคัคุเทศกท์ีค่อยใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเรอืหางยาวไปชมโลมาสชีมพ ู
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิ ดอนเมอืง – นครศรธีรรมราช – ดอนเมอืง  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น  ค่าโทรศพัท ์ ซกัรดี มนิิบาร ์ และอื่น ๆ ทีผู่เ้ดนิทางส ัง่เอง 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% 

เงือ่นไขการจองและส ารองที่นัง่ 

1. เมื่อทาํการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิ    

ของท่าน  

2. ชาํระมดัจาํท่านละ 4,000 บาท ภายใน 3วนัหลงัการจอง เพื่อเป็นการยนืยนัการจอง ถือว่าท่านไดท้าํการสาํรองที่น ัง่เสร็จสมบูรณ ์     

โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด 

3. การชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 45 วนั หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาที่บริษทักาํหนด      

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทาง และขอสงวนสทิธิ์ไมส่ามารถคืนเงนิมดัจาํใหท่้านไดไ้มว่่ากรณีใดก็ตาม 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต่ 45 - 31 วนั  ทางบรษิทัฯ จะคืนเงนิมดัจาํ ท่านละ 4,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 - 16 วนั   ทางบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ 75% ของท ัง้หมด 

3. แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์คืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมดทุกกรณี 

 

หมายเหต ุ:  



 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีร่้วมเดนิทางไมถ่งึตามทีก่าํหนดไว ้

2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่านํา้มนัขึ้นก่อนการเดนิทาง หรือมกีารปรบัราคาค่านํา้มนัและภาษี

นํา้มนั 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามความ

เหมาะสมของสถานที่และเวลา ท ัง้น้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสิ่งสาํคญั หรือเกิดเหตุสุดวิสยั        

จนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

มคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , ภยัธรรมชาติ, การยกเลกิเที่ยวบนิ, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, 

การก่อจราจล ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้ น หากสิ่งของที่มีค่าเกิดการสูญหาย อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผูเ้ดินทาง ,            

เกดิการโจรกรรม, อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางไปพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์     

ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

7. เมือ่ท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือชาํระค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไข และ

ขอ้ตกลงของหมายเหตทุ ัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19 : 

1. ผูร่้วมเดนิทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

2. ก่อนขึ้นรถทกุคร ัง้ ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไขแ้ละลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอล ์

 

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

เลขที่บญัชีส าหรบัช าระค่าบรกิาร 

ช่ือบญัชี : บรษิทั ไทยภมูิสกายไลท ์จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

  
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) สาขา : สุรวงศ์ 2 
เลขท่ีบญัชี : 064 – 2 – 23836 – 0 (ออมทรัพย)์ 



 

  โรงแรมแกรนดฟ์อรจู์น นครศรธีรรมราช 

ที่อยู่ : 359 ถนนพฒันาการ-คูขวาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000  

โทรศพัท ์:  (+66) 075 841 888  อเีมล : info@fortunehotelgroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 โรงแรมแกรนด์ฟอร ์จูน นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่พกัอนัลงตัวส าหร ับนักท่องเที่ยวที่ตอ้งการด่ืมด ่ากบัสีสนัของ

นครศรธีรรมราชอย่างเตม็ที่ ท่านสามารถเดินทางไปยงัที่พกัระดบั 3.5 ดาวแห่งน้ีไดอ้ย่างงา่ยดาย เพราะอยู่ห่างจากสนามบินเพยีง 21 Km 

ดว้ยโลเคชัน่ที่ยอดเยี่ยม ผูเ้ขา้พกัจะเดินทางไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆ ของเมืองไดอ้ย่างสะดวกงา่ยดาย 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

 ชลนภารีสอรท์ 

ที่อยู่ : 34/3 หมู่ที่ 2 ถนนชายทะเล-หาดคอเขา อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 80210 

โทรศพัท ์:  (+66) 83 393 0222  อเีมล : chonnapharesort@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชลนภา รสีอรท์ ต ัง้อยู่ในรมิน ้ า และเป็นที่พกัเหมาะส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการเที่ยวชมขนอม (นครศรีธรรมราช) และแหล่งท่องเที่ยวใน

บรเิวณใกลเ้คยีง ดว้ยท าเลที่ต ัง้ซึ่งอยู่ห่างจากกลางใจเมืองเพยีง 3.0 km ผูเ้ขา้พกัจงึเดินทางไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองไดอ้ย่าง

รวดเร็วและง่ายดาย ที่พกัแห่งน้ียงัมีเสน่หเ์ป็นพเิศษ ดว้ยสภาพแวดลอ้มที่สะอาดเรียบรอ้ย ใกลก้บัหาดคอเขา, หาดหวัถนน, อทุยาน

แห่งชาตหิาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้

 ผูเ้ขา้พกัสามารถเพลิดเพลินกบับริการและสิ่งอ านวยความสะดวกเหนือระดบัได ้ณ ที่พกัในขนอม (นครศรีธรรมราช)แห่งน้ี ณ  

ที่พกัเป่ียมคุณภาพแห่งน้ี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัฟรี Wi-Fi ทุกหอ้ง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ, รูมเซอรว์ิส, บริการรถรบั-ส่ง

ถงึสนามบนิ 

 
 


