
                             

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 20095 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

CODE: ITH111 เมอืงคอน สายมตูอ้งมา ขอพรไอไ้ข ่นครศรธีรรมราช 3วนั 1คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊มCaltexงามวงศว์าน เวลา 20.00น. – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดั
นครศรธีรรมราช เวลา 21.00 น. 

2 นครศรธีรรมราช - รา้นโกป๊ี – วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร - ศาลหลกัเมอืง – วดัธาตนุอ้ย – บา้น
หนงัตะลุงสุชาต ิ– หมูบ่า้นครีวีง  เชา้,เทีย่ง(ขนมจนีเมอืงคอน),เย็น 

3  วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– วดันางพระยา – รา้นของฝาก – กรงุเทพฯ   
อาหารเชา้ ,เทีย่ง  

 



                             

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 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก         จดุนดัหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศว์าน  

 
 

20.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศว์าน เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

ใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิ

ผา้และเจลแอลกอฮอล ์

21.00 น. ออกเดนิทางสู ่จังหวัดนครศรธีรรมราช (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10-11ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อน

บนรถตามอธัยาศัย 

วนัทีส่อง         นครศรธีรรมราช - รา้นโกป๊ี – วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร - ศาลหลกัเมอืง – วดัธาตนุอ้ย –  

                      บา้นหนงัตะลงุสชุาต ิ– ครีวีง – เมอืงนครศรธีรรมราช 

                       อาหารเชา้,เทีย่ง (ขนมจนีเมอืงคอน),เย็น  
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช แวะจุดพักรถท าธุระส่วนตัวใหเ้รยีบรอ้ย จากนัน้น าท่านสู ่รา้น
โกป๊ี เพืน่ทานอาหารเชา้ รา้นโกป๊ีเป็นรา้นกาแฟสไตลโ์บราณเปิดคูเ่มอืงคอนมามากกวา่ 70 ปี 

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นโกป๊ี (มือ้ที ่1)  
 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร  เดมิเรยีกวา่ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชัน้เอกชนดิ

วรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์ส ิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจน
พทุธศาสนกิชนทัง้หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราชแห่งนี้ทีรู่จั้กกันแพร่หลายคอื พระบรม
ธาตุเจดยี ์ทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้  เป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆัง
คว ่า มจีดุเดน่ทีย่อดเจดยีห์ุม้ดว้ยทองค าแท ้ความมหัศจรรยอ์กีอยา่งหนึง่ขององคพ์ระบรมธาตุคอื องค์
พระธาตุจะไม่มเีงาทอดลงพืน้ไม่ว่าแสงอาทติยจ์ะส่องกระทบไปทางใด ซึง่ยังไม่มใีครหาค าตอบได ้
ความมหัศจรรยน์ีเ้อง จงึเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ทีห่า้มพลาด นอกจากนี้ยังมสี ิง่ศักดิส์ทิธิ ์
ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คือ  พระกจัจายนะ หรอื พระแอด 
ประดษิฐานอยูใ่น วหิารพระมหากัจจายนะ ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเรือ่งสุขภาพและความเจ็บป่วย 
เชือ่กนัวา่พระแอดจะชว่ยดลบนัดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวด
หลัง และการขอบุตร เชือ่กันว่าท่านมเีมตตาบันดาลบุตรใหแ้ก่ผูท้ีม่บีุตรยาก (ความเชือ่ส่วนบุคคล) 
จากนัน้น าท่านสู่ ศาลหลกัเมอืงนคร ที่มชี ือ่เสยีงและมคีนรูจั้กมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องดว้ย



                             

ประวัตกิารสรา้งนัน้เกีย่วพันกับสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีไ่มเ่ป็นสองรองใครในประเทศนี้คอื “จตุคามรามเทพ” ซึง่
การจัดสรา้งหลักเมอืงเต็มเป่ียมไปดว้ยความเขม้ขลัง ศักดิส์ทิธิใ์นทุกกระบวนการ องคเ์สาหลักเมอืงที่
ท าดว้ยไมต้ะเคยีนทองแกะสลัก จากนัน้น าทา่นสู ่วดัธาตนุอ้ย หรอื วดัพระธาตนุอ้ย ตัง้ขึน้โดยความ
ประสงคข์องพอ่ทา่นคลา้ย (พระครพูศิษิฐอ์รรถการ) พระเกจอิาจารยท์ีช่าวใตเ้ลือ่มใสศรัทธาอยา่งสงูยิง่
รูปหนึ่ง ซึง่ศษิย์ยานุศษิย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ชือ่ถือถงึความ
ศักดิส์ทิธิข์องวาจา พดูอยา่งไรเป็นอยา่งนัน้ ท่านมักจะใหพ้รกับทุกคน ขอให ้เป็นสขุ เป็นสขุ พ่อท่าน
คลา้ย วาจาสทิธิ ์ไดช้ือ่วา่เป็นเทวดาเมอืงคอน เทพเจา้ แหง่แดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสือ่มใส ศรัทธาเป็น
อยา่งยิง่  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 
เมนขูนมจนีเลือ่งชือ่แหง่เมอืงคอน “รา้นขนมจนีเมอืงคอน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย เดนิทางถงึบา้นหนงัตะลุงสุชาต ิ อยูท่ีบ่า้นเลขที ่10/18 ถนนศรธีรรมโศก3 โดย ลุงสชุาต ิทรัพยส์นิ 

เป็นศลิปินหนังตะลุงและชา่งท ารูปหนังตะลุงฝีมอืดเียีย่มของเมอืงนครศรธีรรมราช ทีร่เิร ิม่และสบืทอด

วัฒนธรรมการท าตัวหนังตะลงุ รวมไปถงึการเชดิหนังตะลงุจน ทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

ทัง้ยังท านุบ ารุงความเป็น ไทยคงใชเ้ครื่องดนตรีไทยทีเ่ป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของ ชาตไิทย โดย

ไดรั้บคัดเลอืกใหเ้ป็นศลิปินทอ้งถิน่ผูซ้ ึง่ไดรั้บรางวัลยอดเยีย่มอตุสาหกรรม ประจ าปี 2539 รางวัลดเีด่น



                             

ประเภท วัฒนธรรมและโบราณสถาน บา้นหนังตะลุงสชุาตเิป็นแหล่งผลติและจ าหน่ายตัวหนังตะลุงและ 

หนังใหญ ่อกีทัง้ยัง มกีารแสดงในลักษณะสาธติในบรเิวณบา้นหนังตะลุง นอกจากนี้ยังไดแ้บง่พืน้ทีเ่พือ่

จัดเป็นพพิธิภัณฑแ์สดง เครือ่งมอืเครือ่งใชพ้ืน้บา้น และพพิธิภัณฑห์นังตะลุงนานาชาต ิจากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ หมูบ่า้นครีวีง ตัง้อยู่ที ่อ าเภอลานสกา เป็นชมุชนเก่าแก่ทีอ่พยพไปอาศัยอยู่เชงิเขาหลวง 

ต าบลก าโลน อนัเป็นเสน้ทางเดนิขึน้สูย่อดเขาหลวง ชาวบา้นมวีถิชีวีติทีส่งบสงัคมแบบเครอืญาต ิอาชพี

หลัก คือการท าสวนผลไมผ้สม เรยีกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ใหท้่านไดช้ม

ธรรมชาตสิวยงามและสัมผัสกับวถิชีวีติของชาวบา้น ไดรั้บการจัดใหเ้ป็นแหล่งอากาศดทีีส่ดุในประเทศ

ไทย จดุเดน่ของหมูบ่า้นครีวีง ก็คอื ทศันยีภาพแหง่ธรรมชาต ิเพราะครีวีงตัง้อยูท่า่มกลางเทอืกเขา 

ป่าไมแ้ละสายน ้า จดุถา่ยรปูโดดเดน่คอื "สะพานบา้นครีวีง" เป็นจดุแลนดม์ารก์ส าคัญทีไ่มว่า่ใครก็ตอ้งมา

ถ่ายรูป เหมอืนกับว่าถา้ใครไม่ไดม้าถ่ายรูปกับสะพานนี้ก็เหมอืนมาไมถ่งึบา้นครีวีง สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  
 หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: เมอืงนครศรธีรรมราช 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง        วดัเจดยีไ์อไ้ข ่- วดันางพระยา - รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ  

                      เชา้, เทีย่ง 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่4) 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยีไ์อไ้ข ่(ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร ่าลือถงึความศักดิส์ทิธิ ์ที่เมือ่ขออะไรก็ได ้

สมหวังทกุอยา่ง “ไอไ้ข”่ รปูไมแ้กะสลักของเด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยูใ่นศาลาในวัดเจดยี ์

สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ที่เชือ่กันว่าเป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ี่สถติอยู่ ณ วัดแห่งนี้จาก

ศรัทธาทีเ่ชือ่กนัวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมี

ลาภในการเสีย่งดวงเลน่พนัน หรอืขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของ หรอืท ายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรอืของ

หายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธาน ามาแก ้

บน เชน่ รูปไกช่น ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ สว่นบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัด

กองสูงเป็นเนนิเขาย่อมๆ บ่งบอกถงึแรงศรัทธาทีม่ตี่อไอไ้ข่ และแสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้

ไดรั้บจากไอไ้ข ่ทุกวันผูค้นต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจ านวนมาก ใหท้่านกราบขอพร ขอโชค

ลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรปูไมส้ลักไอไ้ข ่ตามอธัยาศัย ( ความเชือ่สว่นบคุคล )   

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวรั้บ แต่เมือ่ส าเร็จใหแ้กบ้น

ดว้ยของทีน่ ามาบนและจดุธปูเพยีง 1 ดอกเท่านัน้    ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชดุทหาร ต ารวจ, 

ไกป่นูปัน้, หนังสติ๊ก, ประทัด 

น าท่านเดนิทางสู ่วดันางพระยา ตัง้อยูท่ีต่ าบลปากนคร อ าเภอเมอืง จังหวัดนครศรธีรรมราช มปีระวัติ

ความเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปี ตัววัดตั ้งอยู่ร ิมแม่น ้ าปากนคร ที่ต่อเชื่อมระหว่างทะเลกับเมือง

นครศรีธรรมราช เป็นแม่น ้ าสายส าคัญทั ้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประวัติศาสตร์

นครศรธีรรมราช สกัการะเทพพระราหทูรงครฑุ หนึง่เดยีวในภาคใต ้

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5)  

บา่ย น าท่าน แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลับไปฝากคนทีท่่านรัก เชน่ เครือ่งเงนิ เครือ่งถม

เมืองนคร มีชื่อเสียงเป็นที่รู จั้กแพร่หลายมาตั ้งแต่อดีตและนับเป็นหนึ่งในบรรดาศิลปาชีพชัน้สูง 

ผลติภัณฑเ์ครือ่งถมนครไดรั้บความนยิมจนปัจจุบัน , มังคุดเมอืงนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สม้โอ

ทับทมิสยาม  อสิระเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทาง เดนิทางกลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 10-12 ชัว่โมง)  

*********************** 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่
ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

ผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิ ** 
 
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 
 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 
 คา่ทีพ่ัก 1คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือ่ยจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
  

เงือ่นไขการจอง 
ช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 
 
 



                             

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่น 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่
ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

 



                             

 


