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เชา้                       เดนิทางถึงทา่อากาศยานนครศรีธรรมราช  มีบริการรถตูร้อรบัลกูคา้เม่ือเดนิทางมาถึง  ท่า

อากาศยานนครศรีธรรมราช ใหท้า่นไดเ้ลือกอิสระอาหารเชา้ 

09.00 น.  แวะสกัการะศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช เปรียบเสมือนสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิคอยปกปอ้งรกัษา

  บา้นเมืองใหพ้น้จากภัยอนัตรายต่างๆ เราคงเคย

รบัรู ้  ถึงความศกัดิส์ิทธ์ิ ของศาลหลกัเมือง จากค าลือมา 

  หลายตอ่หลายครัง้ ผา่นองคจ์ตคุามรามเทพ เทวดา

  รกัษาเมืองซึ่งอยูบ่นเสาสงูสดุของหลกัเมือง 

  หลากหลายเรื่องราว ท่ีเลา่จากประสบการณท่ี์ 

  ไดพ้บมาของผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการสรา้ง 

  ศาลหลกัเมือง 

11.00 น.  กราบไหว ้ ขอพร ณ พระธาตไุรเ้งา พระบรมธาตเุจดีย ์ เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบทรง

  ระฆงัคว ่า มีจดุเดน่ท่ียอดเจดีย ์ ซึ่งหุม้ดว้ยทองค าแท ้ ดว้ยความมีช่ือเสียงและ ศกัดิส์ิทธ์ิ

  ของพระบรมธาตเุจดียด์งึดดูใหผู้ค้น จากทั่วสารทิศแวะมากราบไหวข้อพร พิธีปฏิบตัอีิก

วนัที่ 1 ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช – ศาลหลกัเมือง – วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร – 

  หมู่บา้นคีรวีง 



  อยา่งหนึ่ง คือ การน าผา้ขึน้ธาต ุตามต านานเช่ือวา่ หากใครไดน้  าผา้ขึน้ธาตแุละบนขอพร

  ใน เรื่องใด จะขอใหห้ายเจ็บหายไข ้ ขอใหไ้ดล้กู ขอเรื่องการงานการเรียน สิ่งนัน้ก็จะเป็น

  จรงิดงัหวงั 

 

 

 

 

12.00 น.  ใหท้า่นไดเ้ลือกอิสระอาหารเท่ียง  

13.40 น. หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่หมูบ่า้นคีรีวง ทศันียภาพแหง่ธรรมชาต ิเพราะคีรีวงตัง้อยู่
ทา่มกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละสายน า้ กิจกรรมท่ีนา่สนใจ ในหมูบ่า้นคีรีวง คือ การพกัในท่ี
พกัแบบโฮมสเตย ์ เพลินตาและเพลินอารมณก์บัทศันียภาพแหง่ ธรรมชาติ ท่ีตัง้อยู่
ทา่มกลางเทือกเขา ป่าไม ้ ป่ันจกัรยานชมวิวสดูอากาศบริสทุธ์ิ ซึ่งสามารถหาเชา่จกัรยาน
เย่ียมชมจดุตา่งๆ รอบหมู่บา้น นอกจากนี ้ อิสระใหทา่นไดล้งเลน่น า้ แชน่  า้เย็นๆท่ีไหลมา
จากธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

พกัท่ี  น าทา่นเขา้พกัท่ี บา้นสวนตาชิต โฮมสเตยใ์กลช้ิดธรรมชาต ิหรือ เทียบเทา่ 

 

 

 

 

เย็น  ใหท้า่นไดเ้ลือกอิสระอาหารเย็น 



 

 

 

07.00 น. ต่ืนเชา้รบัอากาศบรสิทุธ์ิ พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้ 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สู่กลุม่มดัยอ้มสีธรรมชาตบิา้นคีรี

  วง ผลิตภณัฑข์องผา้มดัยอ้มของกลุม่มดัยอ้มคีรี 

  วง โดยทางกลุม่ไดพ้ยายามศกึษา และน าภมูิปัญญา

  มาเพิ่มมลูคา่ มีการทดลองเป็นระยะเวลานานจนได้

สตูรการยอ้ม ท่ีมีคณุภาพตรงกบั   ความตอ้งการของ

ผูซื้อ้ 

12.00 น. ใหท้า่นไดเ้ลือกอิสระอาหารเท่ียง 

14.30 น. น าทา่นแวะสกัการะ ขอพร ตาไขว่ดัเจดีย ์“ไอไ้ข”่ รูปป้ันเด็กอายรุาวๆ 10 ขวบ สวมชุดลายพราง

  ทหาร สวมแว่นตาด า ชาวบา้นจะเรียกว่า “ไอ้

  ไข”่ หรือ “ตาไข”่ มีคนมากราบไหว้

  บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคได้

  ลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนนัขนัตอ่ หรือขอให้

  ช่วยเรียกคนใหม้าซือ้ของ หรือใหท้  ายอดใหไ้ด้

  ตามเปา้ หรือของหายขอใหช้ว่ยหา หรือ 

  ขอใหช้่วยปกปอ้งภัยนานา แลว้น าสิ่งของมา

  แก้บนมิไดเ้วน้แต่ละ ในวัดเจดีย ์เต็มไปดว้ย

  สิ่งของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรทัธาเอามาแกบ้น เช่น รูป

  ไก่ชน ชดุทหาร หนงัสติก๊ ของเลน่ตา่ง ๆ  

  เป็นตน้ สว่นบรเิวณท่ีใหจ้ดุประทดัก็มีเศษ 

  ประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึง

  แรงศรทัธาท่ีมีตอ่ไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสมัฤทธ์ิ

  จากผูท่ี้มาขอแลว้ไดร้บัจากไอไ้ข่ 

วนัที่ 2 หมู่บา้นคีรวีง – กลุ่มมดัยอ้มสธีรรมชาตบิา้นคีรวีง – วดัเจดีย ์ไอไ้ข่ – ถนนเลียบ 

  ชายทะเล เสน้เขาพลายด า – ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช 

https://www.sanook.com/horoscope/


16.10 น. แวะถ่ายรูป จดุชมวิวเพื่อใหผู้ใ้ชเ้สน้ทางไดแ้วะชมทิวทศัน์ และถ่ายภาพสวย ๆไดต้ามความตอ้งการ

  ตลอดเสน้ทาง พรอ้มทัง้จะมีการก่อสรา้งอนสุรณ ์ สถาน “พลายจ าเริญ” ซึ่งเป็นรูปป้ัน

  ช้างพลายจ าเริญ ช้างคู่บารมีของเจ้าพระยา

  นคร ชา้งคูเ่มือง นครศรีธรรมราช พรอ้มใหท้่าน

  ไดเ้ลือกอิสระอาหาร ก่อนเดนิทางกลบั 

 

 

 

18.20 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานนครศรีธรรมราช 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคา 

เลือกเดินทางไดทุ้กวนั 

ออกเดินทาง 4 ท่านข้ึนไป 

รถตูร้บัสง่ที่สนามบินนครศรธีรรมราช 

2,999.- 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมตามสภาวะอากาศ  

อตัราค่าบริการรวม  

 คา่เขา้อทุยานและคา่รถน าเท่ียวตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่บรกิารรถรบัสง่ 
 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
 โรงแรมท่ีพกั 1 คืน 

 คา่จกัรยาน 

 กิจกรรมผา้เช็ดหนา้มดัยอ้ม 

 

 



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่ารถเดินทางมายงัท่าเรือ ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 

ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 เดินทางข้ึนต า่ 4 ท่าน หากต า่กวา่ก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่าน

ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทาง

ตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทาง

ไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 

 ค่าโดยสารตัว๋เคร่ืองบิน และค่าตัว๋รถดดยสาร ไป-กลบั นครศรีธรรมราช 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน   

 มดัจ าท่านละ 1,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจอง

ก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

× หากไม่ช  าระมดัจ  าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

× หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มี

เง่ือนไข 

× เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่ อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขาย

มาทางแฟกซ ์

เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ

รายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน 

ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และบริษทั 

1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณี การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 



2. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

3. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารอง

โรงแรมท่ีพกัเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุ

ในโปรแกรม  

5. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พัก  โดยมีหอ้งพัก

ส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

6. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้

7. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

8. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด 

อาจท าให้เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของ

มคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ี

ตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

 



 


