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Celebrate the re-opening of Amazing Thailand  

Reinvent yourself with Thai wisdom & heritage tours 

AMAZING SOUTHERN THAILAND 
(January 25 – 30, 2022) |6 Days / 5 Nights 

กรุงเทพ - ตรัง - พัทลุง – นครศรีธรรมราช – สุราษฎรธ์านี 

SPECIAL VALUE PACKAGE $1099 
Based on double occupancy | Single supplement + $225 

Includes LAND TOUR PACKAGE + Pre-Tour Test & Go + Thailand Pass Service 

LAND TOUR ONLY        $899  
Tours Programs, Admission Fees, Accommodations, Transportations, Domestic Air 

Tickets, Meals, Tour Guide, and Travel insurance 

PRE-TOUR TEST & GO $230  
Includes PCR Test + One night accommodation + Transfer + Thailand Pass service 
Bazaar Hotel or Similar Hotel 

PRE-TOUR TEST & GO   เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู รบัการตรวจ เขา้โรงแรมที่พกัเพ่ือรอผลการตรวจ 
*** หากท่านเดินทางไปไทยล่วงหนา้ที่ผ่านขัน้ตอน Test & Go แลว้ ท่านสามารถเดินทางมา Check in ตอน 13.00 น. ที่โรงแรมและสมทบคณะเพ่ือเดินทางไปงาน Thai 

American Homecoming Welcome Gala Dinner*** 
 

 
 

DAY 1: กรุงเทพฯ เขา้โรงแรมที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั  
ช่วงเย็น ออกเดินทางจากโรงแรมไปชมวิวแม่น า้เจา้พระยายามเย็น จากนัน้เดินทางไปรว่มงานเลีย้งตอ้นรบั Thai American Homecoming 
Welcome Gala Dinner – a night to remember ที่จดัขึน้พิเศษโดย การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อตอ้นรบัคนไทยที่เดินทางมาจาก
ประเทศสหรฐัอเมริกาและแสดงความขอบคณุที่ใหค้วามเชื่อมั่นต่อการมาตรฐานความปลอดภยัในการเปิดรบันกัทอ่งเที่ยวต่างชาติของประเทศ
ไทย ขอเชิญผูเ้ขา้รว่มงานรว่มแต่งกายชดุไทย ผา้ไทย และเพ่ือร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลกึส าหรบัโอกาสพิเศษในครัง้นี ้
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DAY 2: ตรงั - นาหมื่นสี - พทัลงุ - ปากประ 

 

จากทา่อากาศยานจงัหวดัตรงัใชเ้วลาไม่นานนกัเราสามารถเยี่ยมชมกลุ่มสตรีทอผา้นาหมื่นศรีจดัตัง้ขึน้เพื่อสืบสานการทอผา้

พืน้เมืองไมใ่หส้ญูหายไปภมูิปัญญาผา้ทอพืน้บา้นของชาวนาหมื่นศรีท่ีมีมาแต่อดตีสืบทอดกนัมานานกวา่ 400 ปี เป็นผา้ที่ท  า

ขึน้ดว้ยก่ีพืน้เมืองที่เรียกวา่ “หกู” เครื่องมือพืน้บา้นท่ีประดษิฐ์ขึน้มาจากภมูิปัญญาชาวบา้น ผา้ทอนาหมื่นศรี มีลวดลาย

สวยงามมเีอกลกัษณเ์ป็นของตนเองแบบศิลปะทอ้งถิ่นสืบทอดการทอผา้มาอยา่งต่อเนื่องหลายชั่วอายคุน จากนัน้ เดินทางสู่

จงัหวดัพทัลงุโดยเสน้ทางขา้มภเูขาพบัผา้ ทิวเขาบรรทดัที่แบง่ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกและตะวนัตก แวะทานอาหารกลางวนั 

ท่ามกลางทิวทศันข์อง หบุเขาบรรทดั อิ่มอรอ่ยกบัอาหารใต ้จากนัน้ออกเดินทางสู่จงัหวดัพทัลงุ จงัหวดัที่ขึน้ชื่อว่าเป็นครวัของ

ภาคใต ้ใชเ้วลาไม่นานนกั น าทา่นสู่จงัหวดัพทัลงุ ผ่านตวัเมืองที่เงยีบสงบ แต่พรอ้มรบัผูม้าเยือน ตรงเขา้ที่ พกั ณ ศรีปากประรี

สอรท์ รมิทะเลสาปทะเลนอ้ย  ความสงบท่ามกลางธรรมชาต ิ
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DAY 3: พทัลงุ 

 

 

วนันีต้อ้งตื่นเชา้ เพ่ือรอชมแสงแรกแห่งวนั กลางทะเลสาบ โดยมีภาพกิจกรรมวิถีชีวิต ชาวบา้น ที่ยกยอยามเชา้ ดว้ยความที่ทะเลสาบน า้จืดแห่งนี ้

ตัง้อยู่ติดกบั “พรุควนขีเ้สีย้น” (ในเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลนอ้ย) ซึ่งเป็นพืน้ที่ชุ่มน า้ที่มีความส าคญัระหว่างประเทศ หรือ “แรมซาร ์ไซด”์ (Ramsar 

Site) แห่งแรกในเมืองไทย (13 ก.ย. 2541) ท าใหท้ะเลนอ้ยมีความหลากหลายทางชีวภาพสงู อดุมสมบรูณไ์ปดว้ยพชืพนัธุ ์สตัวป่์า และนกน า้นานา

ชนิด อีกทัง้ยงัเป็นทะเลสาบน า้จดืที่มีความสวยงามติดอนัดบัตน้ ๆ ของเมืองไทย  

ส าหรบัผูม้าเยือนทะเลนอ้ยมีไฮไลทไ์ม่ควรพลาด 3 สิ่ง ใหไ้ดอ้อกท่องทศันาท ากิจกรรมกนั เริ่มกนัดว้ยไฮไลทแ์รกคือ “ชมนก” ทะเลนอ้ยไดช้ื่อว่าเป็น

ถิ่นอาศยัส าคญัของนกน า้ในบา้นเรา นกน า้ที่ทะเลนอ้ยมีไม่ต ่ากว่า 150 ชนิด โดยรวมแลว้มีปริมาณนบัเป็นแสนตวั ทัง้นกประจ าถิ่น นกอพยพ นก

หายาก และนกใกลส้ญูพนัธุ ์

มาถึงไฮไลทล์ าดบัที่สองคือ “ชมบวั” ทะเลนอ้ยมีพนัธุบ์วัหลกั ๆ อยู่ 4 ชนิด ไดแ้ก่ บวัหลวง บวัเผื่อน บวับา และ “บวัสาย” ที่เป็นสายพนัธุบ์วัที่มีมาก

ที่สดุในทะเลสาบแห่งนี ้(บวัสายหลาย ๆ คน นิยมเรียกกนัว่า“บวัแดง”) มาถึงไฮไลทล์ าดบัที่ 3 ของทะเลนอ้ย สิ่งนีแ้มว้่าจะมาทีหลงัแต่วา่ก็มาแรง

มาก จนกลายเป็นจดุขายอนัสดุอเมซิ่งของทะเลนอ้ยกบั “ควายน า้” อนัแสนนา่รกัน่าชม กลบัเขา้ที่พกั รบัประทานอาหารเชา้ เตรียมพรอ้ม ก่อน

ออกไปศกึษาวิถีชีวิต ชาวพทัลงุ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที ไปชมงานฝี มือที่ Varni Craft (Varni Southern Wickery วิสาหกิจชมุชน

หตัถกรรมกระจดูวรรณี(Varni) ก่อตัง้ขึน้โดย นางวรรณี เซ่ง ฮวด ภายใตก้ารส่งเสริมของส านกังานเกษตรอ าเภอควนขนนุและส านกังานเกษตร

จงัหวดั พทัลงุ ไดส้รา้งความโดดเด่นใหก้บัผลติภณัฑจ์ากกระจดู ผ่านแนวคดิเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ทีผ่สมผสานกนัระหว่างภมิูปัญญาบรรพบรุุษ 

เทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมถึงการน าวสัดอ่ืุน ๆ จนไดผ้ลิตภณัฑท์ี่สวยงาม แปลกใหม่ และมีคณุภาพ และมีโฮมสเตย ์ที่สามารถ ถ่ายทอดเรื่องราว วิถี

ชีวิตของคนในชมุชน ผ่านงานหตัถกรรมกระจดู สามารถเรียนรู ้วิธีการท าหตัถกรรมกระจดู และสนบัสนนุสนิคา้ของชาวบา้นไดอี้กดว้ย รบัประทาน

อาหารกลางวนั ที่รา้นบ่าววี อาหารพืน้เมืองรสเด็ด  บ่ายคลอ้ยแวะนาโปแก อ.ควนขนนุ แหล่งเรียนรูว้ิถีชีวิตชาวพทัลงุแบบดัง้เดิม ขนานแท ้ที่มาของ 

ชื่อ “นาโปแก” มาจากค าว่า นา คือ ทุ่งนา และโปแกเป็นส าเนียงภาคใต ้คือ ปู่  แก ซึ่ง ส าเนียงคนพทัลงุ จะออกส าเนียงเป็น โปแก หรือพ่อแก่นั่นเอง 

ที่นี่เกิดขึน้จากการนาพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลที่ 9 มาปรบัใชใ้นการสรา้งงาน สรา้ง อาชีพ โดยเฉพาะการนอ้มน าหลกั

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัใชเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือการเรียนรู ้สมัผสัวิถีชีวิตทอ้งทุ่ง การท านา ปลกูขา้วแบบดัง้เดิม เมืองพทัลงุเป็นเมือง

เก่าแก่แดนอู่ขา้วใหญ่ภาคใตข้องไทยเป็นพืน้ที่ราบลุ่ม ดินฟ้าอากาศและแหลง่น า้ที่อดุมสมบรูณเ์หมาะส าหรบัการปลกูขา้ว ขา้วสงัขห์ยดเป็นขา้วเจา้

พนัธุพ์ืน้เมืองพนัธุเ์บา ปลกูกนัมานานมากกว่า 100 ปี เดินทางกลบัที่พกั ณ ศรีปากประ 
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DAY 4: พทัลงุ – นครศรีธรรมราช 

 

 

ออกจากที่พกั สู่นครศรีธรรมราชใชเ้วลาเดินทางประมาณ หน่ึงชั่วโมง สามสิบนาที ชมุชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี ต.น า้ตก อ.

ทุ่งสง มีกจิกรรมมากมาย เช่น ชมน า้ตกธาร ทิพย ์ล่องเรือลอดถ า้น า้ลอด ผลิตภณัฑท์อ้งถิ่น ฯลฯ ออกจากที่พกั เยี่ยมชม กลุ่ม

ใบไมบ้า้นคีรวีง ใหค้วามส าคญักบัการยอ้มผา้มดัยอ้มสีธรรมชาติ เนน้การใชพ้ืชในชมุชนมาเป็นสียอ้มผา้ เช่น มังคดุ ,สะตอ, 

ลกูเนียง เป็นตน้ และน ามาบรูณาการกบัวชิาการตา่ง ๆ ใหม้ากขึน้เป็นการสรา้งอาชีพทางเลือกใหก้บัชาวบา้นและสมาชกิ 

เรียนรูแ้ละทดลองท าผา้มดัยอ้ม หลงัจากมือ้กลางวนั  หลงัจากมือ้กลางวนัเดินทางสูว่ดัพระมหาธาตนุครศรีธรรมราช เป็นปู

ชณียสถานท่ี ส าคญัที่สดุแห่งหน่ึงของภาคใตแ้ละประเทศไทย ท่ีมหีวัใจส าคญัคอืองคพ์ระบรมธาตุ เจดยีท์ี่มีส่วนยอดเจดียเ์ป็น

ทองค าซึ่งพระบรมธาตอุงคน์ีส้รา้งขึน้มาเพื่อประดษิฐานพระบรมสารีรกิธาต ุ(พระทนัตธาตหุรือพระเขีย้วแกว้เบือ้งซา้ย) อนัเป็น

ที่สกัการะบชูาของ ชาวเมืองนครฯ จากนัน้เดินทางสู่ ท่ีพกัอ าเภอขนอม  ผ่านวดัเจดีย ์(วดัไอไ้ข่) กบัสโลแกน ขอได ้- ไหวร้บั 

จดุหมายในใจบนเสน้ทางนี ้“ไอไ้ข่” เชื่อกนัว่าเป็นวิญญาณเด็กวดั (ลกูศิษยว์ดัเจดีย)์ ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิชื่อดงัแห่งวดัเจดยี ์อ.สิชล จ.

นครศรีธรรมราช ท่ีหลายคนมากราบไหวข้อพรในเรื่องโชคลาภ การงาน คา้ขาย ความร ่ารวย เรื่องที่ขอตอ้งไม่ผิดศีลธรรม หลาย

คนสมหวงัก็จะกลบัมาไหวแ้กบ้นกนัเป็นจ านวนมาก จนมีคนตัง้ฉายาใหว้า่ “ไอไ้ข่ ขอได-้ไหวร้บั” แลว้น าท่านเขา้พกัที่ ชายหาด

ขนอมหรือ สิชล 
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DAY 5: สิชล – อ่าวขนอม – สรุาษฏรธ์านี 

 

หาดสิชล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อมานานของอ าเภอสิชล บรเิวณชายหาดเป็นแนวหินไปจนจดหาดทรายโคง้ เป็นบรเิวณที่

เล่นน า้ได ้บนหาดมีที่พกัและรา้นอาหารส าหรบั นกัท่องเที่ยว หรือที่ชาวบา้นเรยีกกนัว่า หวัหินสิชล นัน้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่

มีชื่อเสียงอีกแหง่หน่ึงของ อ าเภอสิชล โดยบรเิวณชายหาดเป็นทรายขาว มีความลาดเอียงไปในทะเลที่สามารถเล่นน า้ได ้จาก

หาดขนอม สามารถไปเที่ยวต่อยงัที่ท่องเที่ยวตา่งๆเช่น อา่วทอ้งหยี อ่าวทอ้งชงิ ลงเรือท่ีบา้นแหลมประทบั หรือที่อ่าวแขวงเภา

ไปดปูลาโลมาสีชมพ ูและเกาะแก่งตา่งๆ เช่นเกาะนุย้นอก  เกาะเล็กกลางทะเลในอ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช แต่มี

ส่ิงที่มหศัจรรยบ์นเกาะ ท าใหเ้กาะแห่งนีก้ลายเป็นสถานท่ี Unseen เนื่องจากบนเกาะนีม้ีบ่อน า้จืดที่มีรูปรา่งคลา้ยกบั

รอยเทา้ขนาดกวา้งประมาณ 30 นิว้ สามารถมองเห็นไดใ้นตอนท่ีน า้ทะเลลดลง ถา้เป็นชว่งที่น า้ขึน้ บ่อน า้นีก้็จะถกูน า้ทะเล

ท่วมหมด เชื่อกนัว่า พืน้ท่ีแหง่นีค้อืบรเิวณที่เกิดต านาน “หลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด”  ตามความเชื่อหรือเรื่องเล่านัน้ เชื่อว่า

บ่อน า้นีเ้กดิจากรอยเทา้ของหลวงปู่ ทวด ท่ีเชื่อวา่สามารถเหยียบน า้ทะเลจดืได ้

หลงัม้ือกลางวนัใชเ้วลา ไม่นานน าท่านสู่จงัหวดัสุราษฎร์  

15.00 น.เดินทางสู่ฟารม์หอยสเตย ์เป็นสถานท่ีเพาะเลีย้งหอยตามธรรมชาติ และยงัมีการพฒันากลายเป็นสถานท่ีพกัผ่อนแห่ง

ใหม่ ส าหรบันกัท่องเที่ยว ท่ีอยากแวะมาชม หรือสนใจจะคา้งคืน ศกึษาวิถีชีวติ แสวงหารูปแบบ การท่องเที่ยวแบบใหม่ สมัผสั

กบัวิถีชาวบา้น เนื่องจากบรเิวณปากอ่าวบา้นดอนเหมาะแก่การท าประมงน า้กรอ่ย จึงท าใหห้อยของที่นี่จึงมีขนาดใหญ่และ

สมบรูณก์ว่าที่อื่น ชาวบา้นจงึไดส้รา้งขน าไวค้อยเฝา้ดแูลอยูก่ลางทะเล ซึ่งเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะจนก่อก าเนิดกจิกรรมทางการ

ท่องเที่ยว ท่ีเรียกว่า ฟารม์สเตย ์รบัประทานอาหารค ่ากลางทะเลที่อ่าวบา้นดอน 

กลบัสู่ที่พกั 
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DAY 6: คลองแม่น า้รอ้ยสาย, สรุาษฎรธ์านี – กรุงเทพ 

 

 

 

 

“คลองรอ้ยสาย” เป็นชื่อเรียกของล าน า้เล็กๆ ที่แตกแขนงมาจากแม่น า้ตาปีซึง่มีคลองเล็กคลองนอ้ยนบัรอ้ยคลอง คลองรอ้ย

สายประกอบไปดว้ยพืน้ท่ี 6 ต าบลของอ าเภอเมืองสรุาษฎรธ์านี ไดแ้ก่ บางใบไม ้บางชนะ คลองฉนาก บางไทร คลองนอ้ย และ

บางโพธ์ิ ชมุชนเหล่านีเ้ป็นชมุชนชนบทท่ีแฝงอยูใ่นอ าเภอเมืองท่ีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและท าสวน 

ทานมือ้กลางวนัก่อนเดินทางไปสนามบินสรุาษฎร ์เพื่อขึน้เครื่องกลบักรุงเทพ 

 

 


