
 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
เชา้                       เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  มีบริการรถตูร้อรับลูกคา้เม่ือ

เดินทางมาถึง  ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  นาํท่านเดินทางสู่ วดั
ธาตุนอ้ย (ระยะทางประมาณ 63 กม)ร่วมสักการะขอพร พ่อท่านคลา้ย 
วาจาสิทธ์ พระเกจิอาจารยท่ี์ชาวใตเ้ล่ือมใสศรัทธาอย่างสูง เพ่ือความ
เป็นศิริมงคลแก่ชีวติท่านและครอบครัว 

 ได้เวลาอันสมควร  นําท่านเดินทางต่อสู่  ศาลหลักเมือง
นครศรีธรรมราช (ระยะทางประมาณ 56 กม)เปรียบเสมือนส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิคอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พน้จากภยัอนัตราย
ต่างๆ เราคงเคยรับรู้ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ของศาลหลกัเมือง  

 จากคาํลือมาหลายต่อหลายคร้ัง ผา่นองคจ์ตุคามรามเทพ เทวดา
รักษาเมืองซ่ึงอยู่บนเสาสูงสุดของหลักเมืองหลากหลาย
เ ร่ืองราว  ท่ี เ ล่าจากประสบการณ์ท่ีได้พบมาของผู ้ท่ี มี ส่วนเก่ียวข้องกับการสร้าง
ศาลหลกัเมือง 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั (โดยมีเจ้าหน้าทีช่่วยแนะนําร้านให้) 
บ่าย  กราบไหว ้ขอพร ณ พระธาตุไร้เงา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ระยะทางประมาณ 

2.3 กม)หรือ ท่ีชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถานสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็น ม่ิง
ขวญัชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลกัษณ์ของจงัหวดั
นครศรีธรรมราชท่ีรู้จกั กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซ่ึงตั้ งอยู่ภายในวดัพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร เน่ืองจากเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบนั
กรมศิลปากรไดป้ระกาศจดทะเบียนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นบัเป็นปูชนียสถาน  
ท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของภาคใต ้ซ่ึงพระบรมธาตุเจดีย ์เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบทรง
 ระฆงัคว ํ่า มีจุดเด่นท่ียอดเจดีย ์ซ่ึงหุ้มดว้ยทองคาํแท ้ดว้ยความมีช่ือเสียงและ ศกัด์ิสิทธ์ิ
 ของพระบรมธาตุเจดียดึ์งดูดให้ผูค้น จากทัว่สารทิศแวะมากราบไหวข้อพร พิธีปฏิบติัอีก
 อยา่งหน่ึง คือ การนาํผา้ข้ึนธาตุ ตามตาํนานเช่ือวา่ หากใครไดน้าํผา้ข้ึนธาตุและบนขอพร 

วนัที ่1  ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – กราบนมสัการพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธ์ิ –          
                      ศาลหลกัเมือง – วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 



 

 

 
 
 ใน เร่ืองใด จะขอให้หายเจ็บหายไข ้ขอให้ไดลู้ก ขอเร่ืองการงานการเรียน ส่ิงนั้นก็จะเป็น

 จริงดงัหวงั 
 
    
 
 
 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั (ระยะทางประมาณ 4.7 กม) 

 Pura Nakhon Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 
เยน็                  อสิระอาหารเยน็ (โดยมีเจ้าหน้าทีช่่วยแนะนําร้านให้) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
เช้า  ต่ืนเช้ารับอากาศบริสุทธ์ิ พร้อมรับประทานอาหาร 
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่กลุ่มมดัยอ้มสีธรรมชาติบา้นคีรี

วง (ระยะทางประมาณ 26 กม)ผลิตภณัฑข์องผา้มดั
ยอ้มของกลุ่มมดัยอ้มคีรีวง โดยทางกลุ่มไดพ้ยายาม
ศึกษา และนาํภูมิปัญญามาเพ่ิมมูลค่า มีการทดลอง
เป็นระยะเวลานานจนไดสู้ตรการยอ้ม ท่ีมีคุณภาพ
ตรงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านแวะสักการะ ขอพร ตา
ไข่วดัเจดีย ์“ไอไ้ข่” รูปป้ันเด็กอายุราวๆ 10 ขวบ 
สวมชุดลายพรางทหาร สวมแวน่ตาดาํ ชาวบา้นจะ
เรียกวา่ “ไอไ้ข่” หรือ “ตาไข่” มีคนมากราบไหว้
บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคไดล้าภ
ในการเส่ียงดวงเล่นพนันขนัต่อ หรือขอให้ช่วย
เรียกคนให้มาซ้ือของ หรือให้ทาํยอดให้ได้ตาม
เป้า หรือของหายขอให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วย
ปกป้องภยันานา แลว้นาํส่ิงของมาแกบ้นมิไดเ้วน้
แต่ละ ในวดัเจดีย ์เต็มไปดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใส
ศรัทธาเอามาแก้บน  เช่น  รูปไก่ชน  ชุดทหาร 
หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆเป็นตน้ ส่วนบริเวณท่ีให้
จุดประทดักมี็เศษประทดักองสูงเป็นเนินเขายอ่มๆ 
บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอ้
ไข่ 
การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือสําเร็จให้แก้บนด้วยของที่

นํามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่าน้ัน ของที่ชอบ ขนมเป๊ียะ นํ้าแดง ชุดทหาร ตํารวจ ไก่

ปูนป้ัน หนังสติก๊ ของเล่น ประทดั 

วนัที ่2     หมู่บ้านครีีวง – วดัเจดย์ี – วดัยางใหญ่ ตาพรานบุญ – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 



 

 

 

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนั (บริเวณในวดัมีซุ้มขายอาหาร) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่วัดยางใหญ่ วัดร้างเก่าแก่ในสมัย
โบราณ  ไฮไลท์ของวัดน้ี  ก็คือ  “ตาพรานบุญ” ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักษใ์ตน้บัถือ เช่ือกนัวา่เป็นสุดยอดของ
พรานทั้งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คน
นิยมขอ คือ ความปลอดภัย โชคลาภให้มีกินมีใช้ หาก
ใครสมหวงั วิธีแก้บนก็ง่ายน๊ิดดดดเดียวแค่นําปัจจัย
ถวายไปช่วยสร้างวดัสร้างโบสถเ์ท่านั้นเอง 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

 
 

หมายเหตุ :  รายการตา่งๆ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า โดยบริษัทจะคํานงึถงึความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง ราคา 

เลือกเดินทางไดทุ้กวนั 

ออกเดินทาง 4 ทา่นข้ึนไป 

รถตูร้บัสง่ท่ีสนามบินนครศรีธรรมราช 

2,999.- 

ทปิคนขับไกด์และคนขับรถ 300 บาท /ท่าน 

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมตามสภาวะอากาศ  

อตัราค่าบรกิารรวม  

 คา่รถนําเท่ียวตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่บริการรถรับสง่ 
 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
 โรงแรมท่ีพกั 1 คืน 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่ารถเดินทางมายงัท่าเรือ ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด 

ค่ามินิบารใ์นหอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 300 บาท / ทา่น 

 เดินทางข้ึนตํา่ 4 ท่าน หากตํา่กว่ากาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ

ชาํระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้าน

ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัท

ฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 

 ค่าโดยสารตัว๋เคร่ืองบิน และค่าตัว๋รถดดยสาร ไป-กลบั นครศรีธรรมราช 

 

 



 

 

 
 

 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน   

 มัดจาํท่านละ 1,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนั

เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

× หากไม่ชาํระมดัจาํตามท่ีกาํหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่

× หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงื่ อนไข 

× เม่ือท่านชาํระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทาง

แฟกซ ์

เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

เม่ือจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง 

หรือไมเ่ดินทาง ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาํการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกัน

ระหว่างทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณี การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยั

ธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

2. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

3. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกั

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

 

 

 



 

 

 

 

 

5. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูสู้บ

บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

6. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้

7. มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน 

8. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจทําให้

เวลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถใน

การบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตาม

โปรแกรม 

 

ขอ้แนะนําสาํหรบัการเดินทาง  ในช่วงการระบาดของไวรสัโควทิ 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

- สมาชกิตอ้งใส่หนา้กากตลอดการเดนิทาง  

- ก่อนขึ้น-ลงรถทกุคร ัง้  ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอร ์

- บนรถ สมาชกิตอ้งนัง่เวน้ระยะ โดยนัง่ตวัเวน้ตวั และงดใชห้อ้งนํา้บนรถตลอดการเดนิทาง  

- ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดยีว 

- กรุณากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  เมื่อท่านกรอกแลว้กรุณาสง่คนืให ้ จนท.บริการบนรถ

บริการ)  

- ทางบรษิทัขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยู่บนรถ   

 

 

 

 



 

 

 


