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19.30 น. พรอ้มกนัที*่จดุนดัพบ ปัม้น ำ้มนั ปตท วภิำวด ี(ตรงขำ้ม มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้)*โดยมเีจำ้หนำ้ทีอ่ ำนวย

ควำมสะดวกแกทุ่กทำ่น 

20.00 น. ออกเดนิทำงจำกกรุงเทพฯ มุง่หนำ้สู ่ จงัหวดันครศรธีรรมรำช โดยรถบสั V.I.P 
*บรกิำรอำหำรกลอ่งพรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ* 

(กรณีหำกทำ่นมำไมต่รงเวลำนดัหมำย ทำ่นอำจจะตกทรปิ และจะไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยใดๆ ท ัง้ส ิน้)  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

08.15 น. ถงึจงัหวดันครศรธีรรมรำช หลงัรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ยนิดตีอ้นรับทกุทา่นสูเ่มอืงคอน 
 

 
 

วนัแรก        กรุงเทพฯ ● จงัหวดันครศรธีรรมราช         (-/-/เย็น) 
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เชำ้ น ำทำ่น อสิระอำหำรเชำ้ ณ รำ้นกำแฟชือ่ดงั *โกป๊ี* เป็นรา้นกาแฟสไตลโ์บราณ ในเมอืงนครทีม่มีานานกวา่ 70 

ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยก็ว่าได ้แต่ไม่ไดม้ีแต่กาแฟเท่านั้น ยังมีทัง้อาหารคาว-หวาน ใหท้่านไดล้ิม้ลองอีก
มากมาย 

 
 

 
จำกน ัน้  น ำท่ำน

สกักำระ ศำลหลกัเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองทีค่อยปกป้อง

รักษาบา้นเมืองใหพ้น้จากภัยอันตรายต่างๆทุกท่านคงเคยรับรูถ้ ึงความ
ศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมืองจากค าลอืมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพ

เทวดารักษาเมือง ซึง่อยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสขีาวที่
ออกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทั ้งหมด 4 หลังหลังกลาง

ประดษิฐานศาลหลักเมอืง ออกแบบใหม้ลีักษณะคลา้ยศลิปะศรีวชิัย เรียก

ทรงเหมราชลลีา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 หลัง ถือเป็นบริเวณสีท่ศิ เรียกว่า
ศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมือง ศาลพระทรงเมืองศาลพระ

พรหมเมอืงและศาลพรบนัดาลเมอืง 
เทีย่ง           บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัพระมหำธำตุวรมหำวหิำร หรอื ทีช่าวนครเรยีกว่า 
วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สทิธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง 

นครศรธีรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน ทัง้หลาย สญัลักษณ์ของจังหวัด

นครศรีธรรมราชทีรู่จ้ักกันแพร่หลายก็คอื พระบรมธำตุเจดยี  ์ ซึง่ตัง้อยู่
ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรม

สารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ ปัจจบุนักรมศลิปากรไดป้ระกาศ จดทะเบยีนวัด
พระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปชูนียสถาน ทีส่ าคัญทีส่ดุแห่งหนึ่ง

ของภาคใต ้วดัพระมหำธำตุวรมหำวิหำรแห่งนี้ยงัมีส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์

ส ำหรบัผูท้ ีต่อ้งกำรมบีุตร มบีุตรยำก ตอ้งมำกรำบไหวเ้ลยก็คอื หรอื 
พระแอด ประดษิฐานอยูใ่น วหิารพระมหากัจจายนะ เป็นพระพุทธรูปสทีอง

อร่ามลักษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา ผูค้นนิยมมา
กราบไหวข้อพรเรือ่งสขุภาพและความเจ็บป่วยเชือ่กันวา่พระแอดจะชว่ยดล

บันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวด

หลังอกีหนึ่งอภนิิหารของพระแอดทีเ่ป็นทีป่ระจักษ์คอื การขอบุตร เชือ่กัน
วา่ทา่นมเีมตตาบนัดาลบตุรใหแ้กผู่ท้ีม่บีตุรยาก เมือ่มบีตุรส าเร็จแลว้ พ่อแม่

ก็จะน ารูปทารกมาถวาย  
จำกน ัน้ น ำทำ่นสู ่บำ้นหนงัตะลุงสุชำต ิทรพัยส์นิ โดย ลุงสชุาต ิทรัพยส์นิ เป็น

ศิล ปินหนังตะลุงและช่างท ารูป  ห นังตะลุง ฝีมือดีเยี่ยมของเมือง
นครศรธีรรมราช ทีร่เิริม่และสบืทอดวฒันธรรมการ ท าตัว หนังตะลงุ รวมไป

ถงึการเชดิหนังตะลุงจนทีเ่ป็น ทีย่อมรับในระดับชาต ิและนานาชาต ิบา้น

หนังตะลงุสชุาตเิป็นแหลง่ผลติและจ าหน่ายตัวหนังตะลงุและหนังใหญ่ อกี
ทัง้ยัง มกีารแสดงในลักษณะสาธติในบรเิวณบา้นหนังตะลุง นอกจากนี้ยัง

ไดแ้บ่งพื้นทีเ่พื่อจัดเป็นพพิิธภัณฑแ์สดงเครื่องมือเครื่องใชพ้ื้นบา้น และ
พพิธิภัณฑห์นังตะลงุนานาชาต ิ

ค ำ่           บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

  น ำทำ่นเขำ้พกัที ่THE PEAK BOUTIQUE HOTEL หรอืระดบั
เทยีบเทำ่ 

 
 

เชำ้  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของทำงโรงแรม 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัเจดยี ์จากเรื่องราวทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ทีเ่มือ่ขออะไรก็ได ้

สมหวังทุกอย่าง “ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยู่ใน

ศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด าที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณ
ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยู ่ณ วดัแหง่นีจ้ากศรัทธาทีเ่ชือ่กันวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ” โดยเฉพาะโชค

ลาภและการคา้ขาย บนบานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสีย่งดวงเลน่พนัน หรอื
ขอใหช้ว่ยเรียกคนมาซือ้ของหรือท ายอดขายให ้ไดต้ามเป้า หรือของหายใหช้่วยหา 

หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัยภายในวดัเจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธาน ามาแกบ้น 

เชน่ รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ส่วนบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทัดก็มี
เศษประทดักองสงูเป็นเนนิเขายอ่มๆ บง่บอกถงึแรงศรัทธาทีม่ตีอ่ไอไ้ขแ่ละแสดงถงึผลสมัฤทธิ์

 วนัทีส่าม      วดัเจดยี ์(ไอไ้ข)่ ● วดัพระบรมธาตไุชยาวรวหิาร ● แวะซือ้ของฝากสรุาษฎรธ์าน ี  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

วนัสอง          กรงุเทพฯ ● จงัหวดันครศรธีรรมราช ● วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร ● ศาลหลกัเมอืงนคร ● บา้นหนงั ตะลงุสชุาต ิ 
           (-/กลางวนั/เย็น) 



 

TBC-TH10 มหศัจรรยน์ครศรธรรมราช 4D1N_BUS_JUL-DEC20 

 

จากผูท้ีม่าขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข ่ทุกวันผูค้นตา่งหลั่งไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ใหท้ำ่นกรำบขอพร 

ขอโชคลำภ บนบำนศำลกลำ่ว จำกรูปไมส้ลกัไอไ้ข ่ตำมอธัยำศยั 

 
เทีย่ง           บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูขนมจนีเลือ่งชือ่แหง่เมอืงคอน 

 
จำกน ัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัพระบรมธำตไุชยำรำชวรวหิำร ตัง้อยูใ่นอ าเภอไชยา จังหวดัสรุาษฎรธ์านี ภายในวัดแห่งนี้ มี

องคพ์ระเจดยีท์ีส่รา้งขึน้ในสมัยอาณาจักรศรวีชิยัในรูปแบบของลัทธมิหายาน มอีงคพ์ระธาตุทีล่อ้มรอบไปดว้ยเจดยี์

ขนาดเล็ก ๆ วดัแหง่นีม้ตี านานทีเ่ลา่ตอ่ ๆ กนัเรือ่งพีน่อ้งอนิเดยีชือ่ปะหมอกับปะหมัน ทีเ่ดนิทางมายังเมอืงไชยาแหง่นี ้ 
จำกน ัน้           น ำทกุทำ่นซือ้ของฝำกชือ่ดงัเมอืง สรุำษฎรธ์ำน ีอำทเิช่น อำหำรทะเลแหง้ ไขเ่ค็ม และอกีมำกมำย 

17.00น.        บรกิำรอำหำรเย็น 
18.00 น.  ออกเดนิทำงกลบักรุงเทพฯ 

 

 
04.00 น.  เดนิทำงถงึ(กรุงเทพฯ) โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

........................................................................................................... 
อตัรำคำ่บรกิำรและเงือ่นไขรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

เร ิม่เดนิทำง กลบัจำกเดนิทำง จ ำนวน รถ เวลำเดนิทำง 
รำคำตอ่ทำ่น/ไมม่รีำคำ

เด็ก 
พกัเดีย่ว 

11 ส.ค. 63 14 ส.ค. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

18.00น. - 04.00น. 
3,999 900 

28 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

04 ก.ย. 63 07 ก.ย. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

11 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

18 ก.ย. 63 21 ก.ย.63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

25 ก.ย. 63 28 ก.ย. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

02 ต.ค. 63 05 ต.ค. 63 30+1 บสั VIP 

20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 18.00น. - 04.00น. 

09 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

16 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

23 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

30 ต.ค. 63 02 พ.ย. 63 30+1 บสั VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

 วนัทีส่ ี ่         สรุาษฎรธ์าน ี● เดนิทางถงึ(กรงุเทพฯ)         
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อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดแ์ละหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซักรดี ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 
คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของ, อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ
ความควบคมุของบรษัิทฯ 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 300 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่และกำรยกเลกิทวัร ์
กำรจองทวัร ์:กรุณำจองทวัรล์ว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงและช ำระคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวน 

กรณียกเลกิ : แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทำง 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง: หกัคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้ อำท ิคำ่มดัจ ำรถบสัปรบั

อำกำศ , รถตู ้VIP, คำ่โรงแรมทีพ่กั ,คำ่อำหำร , คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว , คำ่บรกิำร     
 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั: ยดึเงนิคำ่ทวัร ์50% และ หกัคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ อำท ิ ค่ำมดั

จ ำต ัว๋เครือ่งบนิ , รถตู ้VIP, รถบสั, คำ่วซีำ่ , คำ่โรงแรมทีพ่กั, คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว, คำ่บรกิำร 

หมำยเหต ุ: หำกทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงแตส่ำมำรถหำผูโ้ดยสำยมำส ำรองแทนทีไ่ด ้หรอืทำงทวัรเ์ปิดขำยและมกีำร
ส ำรองทีน่ ัง่แทนได ้ ท ัง้นีท้ำงบรษิทัฯจะคนืเงนิคำ่ทวัรใ์หเ้ต็มจ ำนวน   

 ในกรณีช ำระคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บ

เงนิคำ่ทวัรท์ ัง้หมดโดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆท ัง้ส ิน้   

เง ือ่นไขกำรยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตำมมำตรำ 28 ของพระรำชบญัญตัธิุรกจิน ำเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
กรณีจองทวัรว์นัหยดุเทศกำล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยุดยำวตอ่เนือ่ง และไดม้กีำรแจง้ยกเลกิทวัร ์ทำงบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิเ์ก็บคำ่ทวัรท์ ัง้หมด โดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

กรณีเจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บรษิทัฯ จะท ำกำรเลือ่น            

กำรเดนิทำงของทำ่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำง

ไดต้ำมควำมเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนำ้เพยีง 7 วนัท ำกำร ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทุกกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ : บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม
จ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(25 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน 

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 พาหนะ , ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิ 
ทางเป็นส าคญั 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง
มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนในประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง 

 ขอ้แนะน าส าหรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควดิ 19 
1).ตอ้งสวมหนา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

2).ตอ้งลา้งมอืบอ่ยๆ และหลกีเลีย่งในพืน้ทีแ่ออดั  
3).ตอ้งปฎบิตัติามกฎ และค าแนะน าของแตล่ะพืน่ทีท่อ่งเทีย่วอยา่งเคร่งครัด 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอำ่นเงือ่นไขกำรเดนิทำงอยำ่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ ำเพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง* 

 


