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หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
อาย ุ2 – 6 ปี 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ ทีน่ ัง่ 

24-26 กรกฎาคม 63 2,999 ไมม่รีาคาเด็ก (อาย ุ0-2 ปี 1,000 
บาท 

1,500 30 

เทีย่วใตอุ้น่ใจ  “เทีย่วไทย หวัใจใหม”่ 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
วนัแรก         จดุนดัหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศว์าน  
 

 

20.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศว์าน เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
ใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิ
ผา้และเจลแอลกอฮอล ์

21.00 น. ออกเดนิทางสู ่จังหวัดนครศรธีรรมราช (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10-11ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่น
บนรถตามอัธยาศัย 
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วนัทีส่อง         นครศรธีรรมราช - รา้นโกป๊ี – วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร - ศาลหลกัเมอืง – วดัธาตนุอ้ย –  
                      บา้นหนงัตะลงุสชุาต ิ– ครีวีง – เมอืงนครศรธีรรมราช 
                       อาหารเชา้,กลางวนั (ขนมจนีเมอืงคอน),เย็น  

 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช แวะจุดพักรถทําธุระส่วนตัวใหเ้รยีบรอ้ย จากนัน้นําท่านสู่ รา้น
โกป๊ี เพืน่ทานอาหารเชา้ รา้นโกป๊ีเป็นรา้นกาแฟสไตลโ์บราณเปิดคูเ่มอืงคอนมามากกวา่ 70 ปี 

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นโกป๊ี (มือ้ที ่1)  
 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร  เดมิเรยีกวา่ วัดพระบรมธาต ุพระอารามหลวงชัน้เอกชนดิ

วรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์ส ิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจน
พุทธศาสนกิชนทัง้หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราชแหง่นี้ทีรู่จ้ักกันแพร่หลายคอื พระบรม
ธาตุเจดยี ์ทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้  เป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆัง
ควํ่า มจีุดเดน่ทีย่อดเจดยีห์ุม้ดว้ยทองคําแท ้ความมหัศจรรยอ์กีอยา่งหนึง่ขององคพ์ระบรมธาตคุอื องค์
พระธาตุจะไม่มเีงาทอดลงพืน้ไม่ว่าแสงอาทติยจ์ะส่องกระทบไปทางใด ซึง่ยังไม่มใีครหาคําตอบได ้
ความมหัศจรรยน์ี้เอง จงึเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ทีห่า้มพลาด นอกจากนี้ยังมสี ิง่ศักดิส์ทิธิ ์
สําหรับผูท้ี่ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คือ  พระกจัจายนะ หรอื พระแอด 
ประดษิฐานอยู่ใน วหิารพระมหากัจจายนะ ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเรือ่งสขุภาพและความเจ็บป่วย 
เชือ่กันวา่พระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวด
หลัง และการขอบุตร เชือ่กันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรใหแ้ก่ผูท้ีม่ ีบุตรยาก (ความเชือ่ส่วนบุคคล) 
จากนั้นนําท่านสู่ ศาลหลกัเมอืงนคร ที่มีชือ่เสยีงและมีคนรูจ้ักมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องดว้ย
ประวัตกิารสรา้งนัน้เกีย่วพันกับสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีไ่ม่เป็นสองรองใครในประเทศนี้คอื “จตคุามรามเทพ” ซึง่
การจัดสรา้งหลักเมอืงเต็มเป่ียมไปดว้ยความเขม้ขลัง ศักดิส์ทิธิใ์นทกุกระบวนการ องคเ์สาหลักเมอืงที่
ทําดว้ยไมต้ะเคยีนทองแกะสลัก จากนัน้นําทา่นสู ่วดัธาตนุอ้ย หรอื วดัพระธาตนุอ้ย ตัง้ขึน้โดยความ
ประสงคข์องพอ่ทา่นคลา้ย (พระครพูศิษิฐอ์รรถการ) พระเกจอิาจารยท์ีช่าวใตเ้ลือ่มใสศรัทธาอยา่งสงูยิง่
รูปหนึ่ง ซึง่ศษิย์ยานุศษิย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ชื่อถือถงึความ
ศักดิส์ทิธิข์องวาจา พูดอยา่งไรเป็นอยา่งนัน้ ทา่นมักจะใหพ้รกับทกุคน ขอให ้เป็นสขุ เป็นสขุ พ่อทา่น
คลา้ย วาจาสทิธิ ์ไดช้ือ่วา่เป็นเทวดาเมอืงคอน เทพเจา้ แหง่แดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสือ่มใส ศรัทธาเป็น
อยา่งยิง่  
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 
เมนูขนมจนีเลือ่งชือ่แหง่เมอืงคอน “รา้นขนมจนีเมอืงคอน”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บา่ย เดนิทางถงึบา้นหนงัตะลุงสุชาต ิ อยู่ทีบ่า้นเลขที ่10/18 ถนนศรธีรรมโศก3 โดย ลุงสุชาต ิทรัพยส์นิ 

เป็นศลิปินหนังตะลุงและชา่งทํารูปหนังตะลุงฝีมอืดเียีย่มของเมอืงนครศรธีรรมราช ทีร่เิร ิม่และสบืทอด
วัฒนธรรมการทําตัวหนังตะลงุ รวมไปถงึการเชดิหนังตะลงุจน ทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
ทัง้ยังทํานุบํารุงความเป็น ไทยคงใชเ้ครื่องดนตรีไทยทีเ่ป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของ ชาตไิทย โดย
ไดร้ับคัดเลอืกใหเ้ป็นศลิปินทอ้งถิน่ผูซ้ ึง่ไดร้ับรางวัลยอดเยีย่มอุตสาหกรรม ประจําปี 2539 รางวัลดเีดน่
ประเภท วัฒนธรรมและโบราณสถาน บา้นหนังตะลงุสชุาตเิป็นแหลง่ผลติและจําหน่ายตัวหนังตะลุงและ 
หนังใหญ่ อกีทัง้ยัง มกีารแสดงในลักษณะสาธติในบรเิวณบา้นหนังตะลงุ นอกจากนี้ยังไดแ้บง่พืน้ทีเ่พือ่
จัดเป็นพพิธิภัณฑแ์สดง เครือ่งมอืเครือ่งใชพ้ืน้บา้น และพพิธิภัณฑห์นังตะลุงนานาชาต ิจากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู่ หมูบ่า้นครีวีง ตัง้อยู่ที ่อําเภอลานสกา เป็นชมุชนเก่าแก่ทีอ่พยพไปอาศัยอยู่เชงิเขาหลวง 
ตําบลกําโลน อันเป็นเสน้ทางเดนิขึน้สูย่อดเขาหลวง ชาวบา้นมวีถิชีวีติทีส่งบสงัคมแบบเครอืญาต ิอาชพี
หลัก คือการทําสวนผลไมผ้สม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ใหท้่านไดช้ม
ธรรมชาตสิวยงามและสัมผัสกับวถิชีวีติของชาวบา้น ไดร้ับการจัดใหเ้ป็นแหล่งอากาศดทีีส่ดุในประเทศ
ไทย จดุเดน่ของหมูบ่า้นครีวีง ก็คอื ทศันยีภาพแหง่ธรรมชาต ิเพราะครีวีงตัง้อยูท่า่มกลางเทอืกเขา 
ป่าไมแ้ละสายน้ํา จดุถา่ยรปูโดดเดน่คอื "สะพานบา้นครีวีง" เป็นจดุแลนดม์ารก์สําคัญทีไ่มว่า่ใครก็ตอ้งมา
ถ่ายรูป เหมอืนกับว่าถา้ใครไม่ไดม้าถ่ายรูปกับสะพานนี้ก็เหมอืนมาไม่ถงึบา้นครีวีง สมควรแกเ่วลานํา
ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงนคร 
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เย็น    รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  
 หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: เมอืงนครศรธีรรมราช 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง        วดัเจดยีไ์อไ้ข ่- วดันางพระยา - รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ  
                      เชา้, กลางวนั 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่4) 
 นําท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยีไ์อไ้ข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวที่รํ่าลือถงึความศักดิส์ทิธิ ์ที่เมื่อขออะไรก็ได ้

สมหวังทกุอยา่ง “ไอไ้ข”่ รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยูใ่นศาลาในวัดเจดยี ์
สวมชดุลายพรางทหารสวมแวน่ตาดํา ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยู ่ณ วัดแหง่นีจ้ากศรัทธา
ทีเ่ชือ่กนัวา่ “ขอได ้ไหวร้ับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมลีาภใน
การเสีย่งดวงเลน่พนัน หรอืขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของ หรอืทํายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรอืของหายให ้
ชว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธานํามาแกบ้น เชน่ 
รูปไกช่น ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเลน่ตา่ง ๆ เป็นตน้ สว่นบรเิวณทีใ่หจ้ดุประทัดก็มเีศษประทัดกองสงูเป็น
เนนิเขาย่อมๆ บ่งบอกถงึแรงศรัทธาทีม่ตี่อไอไ้ข ่และแสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดร้ับจากไอ ้
ไข ่ทกุวันผูค้นตา่งหลั่งไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจํานวนมาก ใหท้า่นกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบาน
ศาลกลา่ว จากรปูไมส้ลักไอไ้ข ่ตามอัธยาศัย ( ความเชือ่สว่นบคุคล )   

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธปู 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวร้ับ แตเ่มือ่สําเร็จใหแ้กบ้น
ดว้ยของทีนํ่ามาบนและจุดธปูเพยีง 1 ดอกเทา่นัน้    ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น้ําแดง, ชดุทหาร ตํารวจ, 
ไกป่นูป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทัด 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดันางพระยา ตัง้อยู่ทีตํ่าบลปากนคร อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรธีรรมราช มปีระวัติ
ความเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปี ตัววัดตั ้งอยู่ร ิมแม่น้ําปากนคร ที่ต่อเชื่อมระหว่างทะเลกับเมือง
นครศรีธรรมราช เป็นแม่ น้ําสายสําคัญทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประวัติศาสตร์
นครศรธีรรมราช สกัการะเทพพระราหทูรงครฑุ หนึง่เดยีวในภาคใต ้
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5)  
บา่ย นําท่าน แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลับไปฝากคนทีท่่านรัก เชน่ เครือ่งเงนิ เครือ่งถม

เมืองนคร มีชื่อเสียงเป็นที่รูจ้ักแพร่หลายมาตั ้งแต่อดีตและนับเป็นหนึ่งในบรรดาศิลปาชีพชัน้สูง 
ผลติภัณฑเ์ครื่องถมนครไดร้ับความนิยมจนปัจจุบัน , มังคุดเมอืงนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สม้โอ
ทับทมิสยาม  อสิระเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทาง เดนิทางกลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 10-12 ชัว่โมง)  
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หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่
ตามลําดบัการจองพรอ้มชําระเงนิ 

 
ผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
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เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

สําเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิ ** 
 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 
• คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น้ํามัน 
• คา่ทีพ่ัก 1คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสํุาหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิททําไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือ่ยจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริตั ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 
ชําระคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 
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หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 
 


