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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัแรก สนำมบนิดอนเมอืง(กรุงเทพฯ) – จงัหวดันครศรธีรรมรำช – วดัพระมหำธำตุวรมหำวหิำร – ศำลหลกัเมอืงนคร – 

พพิธิภณัฑเ์มอืงนครศรธีรรมรำช 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชัน้ 3 อาคาร 2 ประต ู14 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนินก

แอร(์DD) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระกอ่นการเดนิทาง 

06.10 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดันครศรีธรรมรำช โดยสำยกำรบินนกแอร์ เที่ยวบินที ่
DD7804  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม.) 

07.10 น. ถงึสนำมบนิจงัหวดันครศรธีรรมรำช หลังรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ ยนิดตีอ้นรับทุก
ทา่นสูเ่มอืงคอน  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระมหำธำตุวรมหำวหิำร  เดมิเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระ

อารามหลวงชัน้เอกชนดิวรมหาวหิาร โบราณสถานศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่คารพนับถอืของชาวเมอืง
นครศรีธ รรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั ้งหลาย สัญลักษณ์ของ จังหวัด

นครศรีธรรมราชแห่งนี้ที่รูจ้ักกันแพร่หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย์ ที่บรรจุพระบรม
สารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้  เป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆังคว ่า ปาก

ระฆังตดิกับพื้นก าแพงแกว้  มจีุดเด่นทีย่อดเจดยี์หุม้ดว้ยทองค าแท ้ความมหัศจรรย์อกี
อยา่งหนึง่ขององคพ์ระบรมธาตคุอื องคพ์ระธาตจุะไม่มเีงาทอดลงพืน้ไม่วา่แสงอาทติยจ์ะ

ส่องกระทบไปทางใด ซึง่ยังไม่มีใครหาค าตอบได ้ความมหัศจรรย์นี้เอง จึงเป็น 1 ใน 

UNSEEN  THAILAND  ทีห่า้มพลาดในการมากราบสักการะนอกจากพระบรมธาตุ
ศกัดิส์ทิธิแ์ลว้ วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิารแหง่นียั้งมสี ิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ส าหรับผูท้ีต่อ้งการมบีตุร 

มบีุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คอื  พระกจัจำยนะ หรอื พระแอด ประดษิฐานอยู่ใน 
วหิารพระมหากัจจายนะ เป็นพระพุทธรูปสทีองอร่าม ลักษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ 

ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเรือ่งสขุภาพและความเจ็บป่วย เชือ่กัน

วา่พระแอดจะชว่ยดลบนัดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว 
ปวดหลัง อกีหนึง่อภนิิหารของพระแอดทีเ่ป็นทีป่ระจักษ์คอื กำรขอบุตร เชือ่กันวา่ทา่นมี

เมตตาบนัดาลบตุรใหแ้กผู่ท้ ีม่บีตุรยาก เมือ่มบีตุรส าเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะน ารูปทารกมาถวาย 
เพื่อเป็นการแกบ้นและเหมือนเป็นการฝากฝังใหพ้ระแอดช่วยคุม้ครองดูแลใหอ้ยู่รอด

ปลอดภัยจากอนัตรายตา่ง ๆ  
**TIP ไหวข้อลูกกบัพระกจัจำยนะ  “ขออ านาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ จง

บนัดาลความคดิของขา้ฯ มชีือ่วา่…. บัดนี้ ขา้ฯ ตอ้งการมลีกู เทพเทวาใดจะมาเกดิกับขา้ฯ 

หรอืเทพเทวาใดจะชว่ยหาเทวดามาเกดิกับขา้ฯ ขา้ฯ จะท าบญุอทุศิให ้เตรยีมรับบญุจากขา้ได”้ 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูขนมจนีเลือ่งชือ่แหง่เมอืงคอน 

 น าท่านสักการะ ศำลหลกัเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิ์คู่บา้นคู่เมืองทีค่อยปกป้องรักษา
บา้นเมืองใหพ้น้จากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรูถ้ ึงความศักดิ์สทิธิ์ของ

ศาลหลกัเมอืงจากค าลอืมากมาย ผ่านองคจ์ตคุามรามเทพเทวดารักษาเมอืง ซึง่อยู่บน

เสาสงูสดุของศาลหลักเมอืง อาคารสขีาวทีอ่อกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคาร
ทัง้หมด 4 หลงั หลงักลางประดษิฐานศาลหลกัเมอืง ออกแบบใหม้ลีักษณะคลา้ยศลิปะ

ศรวีชิยั เรยีกทรงเหมราชลลีา อาคารหลงัเล็กทัง้ 4  หลงั ถอืเป็นบรเิวณสีท่ศิ เรยีกวา่ 
ศาลจตโุลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมอืง ศาลพระทรงเมอืง ศาลพระพรหมเมอืงและ

ศาลพรบนัดาลเมอืง 

  น าท่านสู ่พพิธิภณัฑเ์มอืงนครศรธีรรมรำช เขา้ชมนิทรรศการการจัดแสดงเรื่องราวประวัตศิาสตร์เกีย่วกับเมอืงคอน อาท ิ
ประวัตชิมุชนเมอืง ตรา 12 นักษัตร  โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เหตกุารณ์ส าคัญของบา้นเมอืง 

วาตภัยแหลมตะลมุพุก เป็นนทิรรศกาลหมนุเวยีนน าเสนอผา่นสือ่ผสมผสานดว้ยวทิยาการอนัทนัสมัย 
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 *อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั   แนะน ำ ... โรตเีลือ่งชือ่แหง่เมอืงคอน 
   น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั SP&K HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

  (หมำยเหต ุ: โรงแรมไมม่บีรกิำรหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น จงึแนะน ำใหล้กูคำ้ทำ่นที ่3 ซือ้พกัเดีย่วเพิม่ ) 

วนัทีส่อง วดัเจดยี ์(ไอไ้ข)่ – ชอ้ปป้ิงของฝำก – สนำมบนินครศรธีรรมรำช – สนำมบนิดอนเมอืง(กรุงเทพฯ) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจดยี ์จากเรือ่งราวทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ทีเ่มือ่ขออะไรก็ไดส้มหวังทุก
อย่าง “ไอไ้ข”่ รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชำยอำยุประมำณ 9-10 ขวบ ต ัง้อยูใ่นศำลำในวดั

เจดยี ์สวมชุดลำยพรำงทหำรสวมแวน่ตำด ำ ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยู่ ณ 
วดัแหง่นีจ้ากศรัทธาทีเ่ชือ่กันวา่ “ขอได ้ไหวร้บั”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบาน

ศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสีย่งดวงเลน่พนัน หรอืขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของ หรอืท า

ยอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรอืของหายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวัดเจดยีเ์ต็ม
ไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธาน ามาแกบ้น เชน่ รูปไก่ชน ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเลน่ต่าง ๆ 

เป็นตน้ สว่นบรเิวณทีใ่หจ้ดุประทัดก็มเีศษประทัดกองสงูเป็นเนนิเขาย่อมๆ บง่บอกถงึแรงศรัทธา
ทีม่ตีอ่ไอไ้ข่ และแสดงถงึผลสมัฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข ่ทุกวันผูค้นต่างหลั่งไหล

ไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ใหท้ำ่นกรำบขอพร ขอโชคลำภ บนบำนศำลกลำ่ว จำก
รูปไมส้ลกัไอไ้ข ่ตามอธัยาศยั    

**TIP  กำรบูชำไอไ้ข ่วดัเจดยี:์ธูป 3 ดอก บูชำบนได ้ไหวร้บั แตเ่มือ่ส ำเร็จใหแ้กบ้นดว้ยของที่

น ำมำบนและจดุธูปเพยีง1 ดอกเทำ่น ัน้ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น ำ้แดง, ชุดทหำร ต ำรวจ, ไกปู่น

ปัน้, หนงัสติก๊, ประทดั 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   เมนูซฟีู๊ ดและอำหำรเลศิรสแหง่เมอืงคอน 

 น าท่านแวะซือ้ของฝำกของทีร่ะลกึตดิไมต้ดิมอืกลับไปฝากคนทีท่า่นรัก เชน่ เครือ่งเงนิ เครื่องถมเมอืงนคร มชีือ่เสยีงเป็นที่
รูจั้กแพร่หลายมาตัง้แตอ่ดตีและนับเป็นหนึง่ในบรรดาศลิปาชพีชัน้สงู ผลติภัณฑเ์ครือ่งถมนครไดรั้บความนยิมจนปัจจุบัน , มังคดุ

เมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สม้โอทับทมิสยาม  อสิระเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควรน าท่าน
เดนิทางสูส่นามบนิเมอืงนครศรธีรรมราช 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 1-2 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคัง่,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและ
บรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลบัตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุ

ในรายการทวัร.์ 
17.40/19.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7815/ DD7819 

18.50/20.45 น. เดนิทางถงึสนำมบนิดอนเมอืง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ........... 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ ไซสก์รุป๊ สำยกำรบนิ 

29 – 30 สงิหำคม 2563        4,555 +600 20 DD 

19– 20 กนัยำยน 2563 4,555 +600 20 DD 

26 – 27 กนัยำยน 2563  4,555 +600 20 DD 

10 – 11 ตลุำคม 2563 4,999 +600 20 DD 

24 – 25 ตลุำคม 2563 4,999 +600 20 DD 

14 – 15 พฤศจกิำยน 2563 4,999 +600 20 DD 

28 – 29 พฤศจกิำยน 2563 4,999 +600 20 DD 

12 – 13 ธนัวำคม 2563 4,999 +600 20 DD 

19 – 20 ธนัวำคม 2563 4,999 +600 20 DD 

16 – 17 มกรำคม 2564 4,999 +600 20 DD 

23 – 24 มกรำคม 2564 4,999 +600 20 DD 

13 – 14 กมุภำพนัธ ์2564 4,999 +600 20 DD 

20 – 21 กมุภำพนัธ ์2564 4,999 +600 20 DD 

13 – 14 มนีำคม 2564 4,999 +600 20 DD 

20 – 21 มนีำคม 2564 4,999 +600 20 DD 

17 – 18 เมษำยน 2564 4,999 +600 20 DD 

24 – 25 เมษำยน 2564 4,999 +600 20 DD 

 

*คำ่บรกิำรขำ้งตน้เฉพำะนกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเทำ่น ัน้  คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถทำ่นละ500บำท/ตลอดกำรเดนิทำง/ตอ่ทำ่น   

ช ำระทีส่นำมบนิกอ่นออกเดนิทำง* 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมอตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการทีร่ะบ ุ (ทา่นสามารถน าสมัภาระ ขึน้เครือ่งได ้7 กก.)    

 คา่ภาษีสนามบนิ  

 คา่รถรับ-สง่ น าเทีย่วตามรายการ 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ไม ่รวม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

      คา่มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

 คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ทำ่นละ 500  บำท/ตลอดกำรเดนิทำง/ตอ่ทำ่น  

 กรณีทีลู่กคำ้เป็นชำวตำ่งชำต ิ ตอ้งช ำระเพิม่ ทำ่นละ 500 บำท 

 กรณีเด็กทีม่อีำยุ 0 - 2 ปี(Infant) ช ำระคำ่ทวัร ์50 % จำกรำคำทวัรข์องผูใ้หญ ่แตไ่มเ่ก็บคำ่ทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ  

 คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของทำ่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
ในการจองทัวรก์รุณา ช ำระคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวน พรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร ์3 วนั  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด 

ขออนุญาตตดัทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่งอยูโ่ดยอตัโนมัต ิ เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไข
และขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

กำรยกเลกิ 

** เนือ่งจำกรำคำทวัรน์ีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ต ัว๋เครือ่งบนิกำรนัตกีำรจำ่ยเงนิลว่งหนำ้เต็ม 100%  เมือ่จองและช าระเงนิแลว้  ไม่
สามารถยกเลกิ,เลือ่น,เปลีย่นผูเ้ดนิทาง,ขอคนืเงนิทกุกรณี  และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืไม่วา่กรณีใดทัง้ส ิน้.  
หมำยเหตุ 

1.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน เทีย่วบนิ,ราคาและรายการอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2.บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3.รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพั่ก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
4.บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเชน่ พายุไตฝุ้่ น ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจาก
อบุตัเิหตตุา่งๆ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที่

ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

6.หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่ี
การคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7.ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์

ดงักลา่ว 
8.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ

คา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
9.ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของตัว

นักทอ่งเทีย่วเอง 

10.เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋ว
เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

11.มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

12.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้
แลว้ทัง้หมด 

 


