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มหัศจรรย์นครศรีธรรมราช 2D1N 

 
 
 
 
 
 
 
 
04.50 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 2 ขาออก ช ัน้ 3  เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์

NOK AIR (DD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

06.40 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยเทีย่วบนิ DD 7804   

08.15 น. ถงึสนามบนิจงัหวดันครศรธีรรมราช หลงัรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ยนิดตีอ้นรับทกุทา่นสูเ่มอืงคอน 
เชา้ น าทา่น อสิระอาหารเชา้ ณ รา้นกาแฟชือ่ดงั *โกป๊ี* เป็นรา้นกาแฟสไตลโ์บราณ ในเมอืงนครทีม่มีานานกวา่ 70 

ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยก็ว่าได ้แต่ไม่ไดม้ีแต่กาแฟเท่านั้น ยังมีทัง้อาหารคาว-หวาน ใหท้่านไดล้ิม้ลองอกี
มากมาย 

 

วนัแรก     กรงุเทพฯ ● สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) ● จงัหวดันครศรธีรรมราช ● วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร-ศาลหลกัเมอืงนคร ● 

บา้นหนงัตะลงุสชุาต ิ         (-/กลางวนั/เย็น) 
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จากน ัน้  น าทา่นสกัการะ ศาลหลกัเมอืงนคร สิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคู่เมอืงทีค่อย

ปกป้องรักษาบา้นเมอืงใหพ้น้จากภัยอันตรายตา่งๆทกุทา่นคงเคยรับรูถ้งึ
ความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมืองจากค าลอืมากมาย ผ่านองคจ์ตุคาม

รามเทพเทวดารักษาเมอืง ซึง่อยู่บนเสาสงูสดุของศาลหลักเมอืง อาคาร
สขีาวทีอ่อกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลังหลัง

กลางประดษิฐานศาลหลักเมือง ออกแบบใหม้ีลักษณะคลา้ยศลิปะศรี

วชิัย เรียกทรงเหมราชลลีา อาคารหลังเล็กทัง้ 4 หลัง ถอืเป็นบรเิวณสี่

ทศิ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมือง ศาลพระทรง

เมอืงศาลพระพรหมเมอืงและศาลพรบนัดาลเมอืง 
เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร รา้นชาวเรอื 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร หรือ ที่ชาวนคร

เรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิส์ทิธิแ์ละเป็น มิ่งขวัญ
ชาวเมอืง นครศรธีรรมราชตลอดจน พุทธศานกิชน  ทัง้หลาย สญัลักษณ์

ของจังหวดันครศรธีรรมราชทีรู่จ้ักกนัแพร่หลายก็คอื พระบรมธาตุเจดยี ์ 
ซึง่ตัง้อยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร เนื่องจากเป็นทีบ่รรจุ พระ

บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบันกรมศลิปากรไดป้ระกาศ จด
ทะเบยีนวัดพระมหาธาตเุป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ทีส่ าคัญ

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของภาคใต ้วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารแหง่นีย้งัมสี ิง่

ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ส าหรบัผูท้ ีต่อ้งการมบีุตร มบีุตรยาก ตอ้งมากราบไหว้
เลยก็คอื หรอื พระแอด ประดษิฐานอยูใ่น วหิารพระมหากัจจายนะ เป็น

พระพุทธรูปสทีองอร่ามลกัษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มี
เมตตา ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเรื่องสขุภาพและความเจ็บป่วยเชือ่

กันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะ

อาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลังอกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นที่
ประจักษ์คอื การขอบุตร เชือ่กันว่าท่านมเีมตตาบันดาลบุตรใหแ้ก่ผูท้ีม่ ี

บตุรยาก เมือ่มบีตุรส าเร็จแลว้ พ่อแมก็่จะน ารูปทารกมาถวาย  
 

จากน ัน้ น าทา่นสู ่บา้นหนงัตะลุงสุชาต ิทรพัยส์นิ โดย ลงุสชุาต ิทรัพยส์นิ เป็น
ศิลปินหนังตะลุงและช่างท ารูป หนังตะลุง ฝีมือดีเยี่ยมของเมือง

นครศรธีรรมราช ทีร่เิริม่และสบืทอดวฒันธรรมการ ท าตวั หนังตะลงุ รวมไป

ถงึการเชดิหนังตะลุงจนทีเ่ป็น ทีย่อมรับในระดับชาต ิและนานาชาต ิบา้น
หนังตะลงุสชุาตเิป็นแหลง่ผลติและจ าหน่ายตัวหนังตะลงุและหนังใหญ่ อกี

ทัง้ยัง มกีารแสดงในลักษณะสาธติในบรเิวณบา้นหนังตะลุง นอกจากนี้ยัง
ไดแ้บ่งพื้นทีเ่พื่อจัดเป็นพพิธิภัณฑแ์สดงเครื่องมือเครื่องใชพ้ื้นบา้น และ

พพิธิภัณฑห์นังตะลงุนานาชาต ิ

ค า่           บรกิารอาหารเย็น  
จากน ัน้  น าทา่นเขา้พกัที ่The Peak Boutique Hotelหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

 

เชา้  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจดยี ์จากเรือ่งราวทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ทีเ่มือ่ขออะไร

ก็ไดส้มหวงัทกุอยา่ง “ไอไ้ข”่ รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ 
ตัง้อยู่ในศาลาในวัดเจดยี ์สวมชดุลายพรางทหารสวมแว่นตาด าทีเ่ชือ่กันว่าเป็น

วญิญาณศักดิส์ทิธิท์ ีส่ถติอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันว่า “ขอได ้ไหวรั้บ” 
โดยเฉพาะโชคลาภและการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหม้โีชคมลีาภในการ

เสีย่งดวงเล่นพนัน หรือขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของหรือท ายอดขายให ้ไดต้าม

เป้า หรือของหายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัยภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ย
สิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธาน ามาแกบ้น เชน่ รูปไกช่น ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเลน่

ตา่ง ๆ เป็นตน้สว่นบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัดกองสงูเป็นเนนิเขาย่อมๆ 
บง่บอกถงึแรงศรัทธาทีม่ตีอ่ไอไ้ขแ่ละแสดงถงึผลสมัฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดรั้บ

จากไอไ้ข่ ทุกวันผูค้นต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ใหท้่าน

กราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข ่ตามอธัยาศยั 
 

 
 

 
 

 

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูขนมจนีเลือ่งชือ่แหง่เมอืงคอน 

 วนัทีส่อง       วดัเจดยี ์(ไอไ้ข)่ ● ชอ้ปป้ิงของฝาก ● สนามบนินครศรธีรรมราช ● สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ)   

            (เชา้/กลางวนั/-) 
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จากน ัน้ น าทา่นแวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลับไปฝากคนทีท่า่น

รัก เชน่ เครื่องเงนิ เครื่องถมเมอืงนคร มีชือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กแพร่หลายมา
ตัง้แต่อดตีและนับเป็นหนึ่งในบรรดาศลิปาชพีชัน้สงู ผลติภัณฑเ์ครื่องถม

นครไดรั้บความนยิมจนปัจจุบัน  มงัคุดเมอืงนคร , ขนมลา , แกงไต
ปลา , สม้โอทบัทมิสยาม อสิระเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั จนถงึ

เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงนครศรธีรรมราช 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่ง
ประมาณ 1-2 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

เช่นสภาพการจราจรทีค่บัค ัง่,สภาพอากาศและอืน่ๆโดยมตีวัแทน
บรษิทั(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิาร

เวลาอยา่งเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลบัตามวนัและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทวัร ์
17.40 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7815/DD7819 

18.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง(กรุงเทพฯ) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
**เวลาและไฟลท์บนิขากลบั บางพเีรยีดอาจจะไมต่รงกนั รบกวนตรวจสอบ เวลา/ไฟลท์บนิตามตารางทา้ยโปรแกรมคะ่** 

........................................................................................................... 
 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน เวลาเดนิทาง ราคาตอ่ทา่น/ไมม่รีาคาเด็ก พกัเดีย่ว 

(ส) 26 ก.ย. 63 27 ก.ย. 63 12+1 
DD7804 06:40น.  - 07:05น. 

4,999 700 
DD7815 17:40น. – 18:50น. 

(ส) 03 ต.ค. 63 04 ต.ค. 63 12+1 
DD7804 06:40น.  - 07:05น. 

5,899 700 
DD7815 17:40 น. – 18:50น. 

(ส) 10 ต.ค. 63 11 ต.ค. 63 12+1 
DD7804 06:40น.  - 07:05น. 

6,499 700 
DD7815 17:40น. – 18:50น. 

(ส) 17 ต.ค. 63 18 ต.ค. 63 12+1 
DD7804 06:40น.  - 07:05น. 

5,799 700 
DD7815 17:40น. – 18:50น. 

(ส) 24 ต.ค. 63 25 ต.ค. 63 12+1 
DD7804 06:40น.  - 07:05น. 

5,999 700 
DD7819 19:20น. – 20:45น. 

(ส) 31 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63 12+1 
DD7804 06:40น.  - 07:05น. 

5,899 700 
DD7819 19:20น. – 20:45น. 

(ส) 07 พ.ย. 63 08 พ.ย. 63 12+1 
DD7804 06:40น.  - 07:05น. 

5,999 700 
DD7819 19:20น. – 20:45น. 

(ส) 14 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63 12+1 
DD7804 06:40น.  - 07:05น. 

6,099 700 
DD7819 19:20น. – 20:45น. 

(ส) 21 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63 12+1 
DD7804 06:40น.  - 07:05น. 

5,899 700 
DD7819 19:20น. – 20:45น. 

อตัราคา่บรกิารรวม 
อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดแ์ละหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการ
เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศัพท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซักรดี ทีไ่ม่ไดร้ะบไุว ้

ในรายการ 
คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของ, อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความควบคมุของบรษัิทฯ 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 300 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของ ประเทศ) 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์:กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 
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กรณียกเลกิ :  

 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวันเดนิทาง 30 วัน กอ่นการเดนิทาง:หักค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ อาทคิ่ามัดจ ารถบัสปรับอากาศ , รถตู ้

VIP, คา่โรงแรมทีพั่ก ,คา่อาหาร, คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร     
 แจง้ยกเลกิหรือเลือ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน: ยดึเงนิค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทคิ่ามัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ , รถตู ้VIP, รถบสั,คา่วซีา่,คา่โรงแรมทีพั่ก,คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว, คา่บรกิาร 

หมายเหต ุ: หากทา่นยกเลกิการเดนิทางแตส่ามารถหาผูโ้ดยสายมาส ารองแทนทีไ่ด ้หรอืทางทัวรเ์ปิดขายและมกีารส ารองที่
น่ังแทนได ้ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ทวัรใ์หเ้ต็มจ านวน   

 ในกรณีช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์

ทัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆทัง้ส ิน้   

เง ือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
กรณีจองทวัรว์นัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยุดยาวตอ่เนือ่ง และไดม้กีารแจง้ยกเลกิทวัร ์ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมด โดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลือ่น            

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้าม
ความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ
ตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 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 ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท

ทวัร)์ 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง

มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง 
 ขอ้แนะน าส าหรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควดิ 19 

1).ตอ้งสวมหนา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 
2).ตอ้งลา้งมอืบอ่ยๆ และหลกีเลีย่งในพืน้ทีแ่ออดั 

3).ตอ้งปฎบิตัติามกฎ และค าแนะน าของแตล่ะพืน่ทีท่อ่งเทีย่ว 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง* 
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