
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 20264 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.50 น.  พร้อมกนัที่ สนามบนิดอนเมืองอาคาร 2 ขาออก ชั้น 3  เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์

NOK AIR (DD) โดยมีเจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.40 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยเทีย่วบนิ DD 7804   

08.15 น. ถงึสนามบนิจงัหวดันครศรีธรรมราช หลังรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกทา่นสู่เมืองคอน 

เชา้ น าท่าน อิสระอาหารเชา้ ณ รา้นกาแฟชื่อดงั *โกป๊ี* เป็นร้านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที่มีมานาน

กว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยกว่็าได้ แต่ไม่ได้มีแต่กาแฟเท่าน้ัน ยังมีทั้งอาหารคาว-หวาน ให้ท่าน

ได้ล้ิมลองอกีมากมาย 

 
จากนั้น  น าท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษา

บ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆทุก

ท่านคงเคยรับ รู้ถึ งความศัก ด์ิสิทธิ์ ของ

ศาลหลักเมืองจากค าลือมากมาย ผ่านองค์

จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซ่ึงอยู่บน

เสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่

ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคาร

ทั้ งหมด 4 หลังห ลังกลางประดิษฐาน

ศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้าย

ศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเลก็ทั้ง 4 หลัง ถือเป็นบริเวณสี่ทศิ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ 

ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมืองศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง 

 

 

 

วนัแรก        กรุงเทพฯ ● สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) ● จังหวดันครศรีธรรมราช ● วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  

                 ศาลหลกัเมืองนคร ● บา้นหนงัตะลุงสุชาติ          (-/กลางวนั/เย็น) 

 



 
 
 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร รา้นชาวเรือ 

บ่าย น า ท่ าน เดิ นทาง สู่  วัดพระมหาธา ตุ

วรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัด

พระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักด์ิสิทธิ์และ

เป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราช

ตลอดจน  พุ ท ธศ า นิ ก ชน   ทั้ ง ห ล า ย 

สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่

รู้จักกันแพร่หลายกค็ือ พระบรมธาตุเจดีย ์ 

ซ่ึงตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

เน่ืองจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ

ของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปู

ชนียสถาน ที่ส าคัญที่สดุแห่งหน่ึงของภาคใต้ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้ ยงัมีสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ ส าหรบั

ผูที้่ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คือ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระ

มหากัจจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่ามลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบรูณ์ ใบหน้าย้ิมแย้มมีเมตตา ผู้คน

นิยมมากราบไหว้ขอพรเร่ืองสขุภาพและความเจบ็ป่วยเช่ือกนัว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความ

เจบ็ไข้ โดยเฉพาะอาการปวดเม่ือย ปวดเอว ปวดหลังอกีหน่ึงอภินิหารของพระแอดที่เป็นที่ประจักษ์คือ การ

ขอบุตร เช่ือกนัว่าทา่นมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู้ที่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรส าเรจ็แล้ว พ่อแม่กจ็ะน ารูปทารก

มาถวาย  

 



 
 
 

จากนั้น น าท่านสู่ บา้นหนงัตะลุงสุชาติ ทรพัยสิ์น 

โดย ลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นศิลปินหนัง

ตะลุงและช่างท ารูป หนังตะลุงฝีมือดีเย่ียม

ของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ริเร่ิมและสืบ

ทอดวัฒนธรรมการ ท าตัว หนังตะลุง รวม

ไปถึงการเชิดหนังตะลุงจนที่เป็น ที่ยอมรับ

ในระดับชาติ และนานาชาติ บ้านหนังตะลุง

สุชาติเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายตัวหนัง

ตะลุงและหนังใหญ่ อีกทั้งยัง มีการแสดงใน

ลักษณะสาธิตในบริเวณบ้านหนังตะลุง นอกจากน้ียังได้แบ่งพ้ืนที่เพ่ือจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้พ้ืนบ้าน และพิพิธภัณฑห์นังตะลุงนานาชาติ 

ค า่           บริการอาหารเย็น  

จากนั้น  น าท่านเขา้พกัที ่The Peak Boutique Hotelหรือระดบัเทียบเท่า 
 

 
 
เชา้  บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย ์จากเร่ืองราวที่ร ่ าลือถึง

ความศักด์ิสิทธิ์ ที่เม่ือขออะไรกไ็ด้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้

ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 

ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหาร

สวมแว่นตาด าที่เช่ือกันว่าเป็นวิญญาณศักด์ิสิทธิ์ที่สถิต

อยู่ ณ วัดแห่งน้ีจากศรัทธาที่เช่ือกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” 

โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว 

ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้

ช่วยเรียกคนมาซ้ือของหรือท ายอดขายให้ ได้ตามเป้า 

หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย

ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ ผู้เล่ือมใสศรัทธา

น ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่น

ต่าง ๆ เป็นต้นส่วนบริเวณที่ให้จุดประทดักมี็เศษประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มี

ต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหล่ังไหลไปขอพรจากไอ้ไข่

เป็นจ านวนมาก ใหท่้านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 วนัท่ีสอง       วดัเจดีย ์(ไอไ้ข่) ● ชอ้ปป้ิงของฝาก ● สนามบินนครศรีธรรมราช ● สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 

              (เชา้/กลางวนั/-) 

 



 
 
 

 
เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูขนมจีนเลือ่ง

ชื่อแห่งเมืองคอน 

จากนั้น น าท่านแวะซ้ือของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝาก

คนที่ท่านรัก เช่น เคร่ืองเงิน เคร่ืองถมเมืองนคร มีช่ือเสียง

เป็นที่ รู้ จักแพร่หลายมาต้ังแต่อดีตและนับเป็นหน่ึงใน

บรรดาศิลปาชีพช้ันสูง ผลิตภัณฑ์เคร่ืองถมนครได้รับความ

นิยมจนปัจจุบัน  มงัคุดเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , 

สม้โอทบัทิมสยาม อิสระเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศัย 

จนถงึเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบนิเมืองนครศรีธรรมราช 

หมายเหตุ  คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนข้ึนเครื่องประมาณ 1-2 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยง

สถานการณฉุ์กเฉินที่อาจเกิดข้ึน เช่นสภาพการจราจรที่คบัคัง่,สภาพอากาศและอื่นๆโดยมีตวัแทน

บริษทั(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสมบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถข้ึนเครือ่งกลบัตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทวัร ์

17.40 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7815/DD7819 

18.50 น.  เดินทางถงึสนามบนิดอนเมือง(กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**เวลาและไฟลท์บินขากลบั บางพีเรียดอาจจะไม่ตรงกนั รบกวนตรวจสอบ เวลา/ไฟลท์บิน 

ตามตารางทา้ยโปรแกรมค่ะ** 

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



 
 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน เวลาเดินทาง ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก พกัเดี่ยว 

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

4,999 700 
DD7815 17:40 น. – 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 17:40 น. – 18:50น. 

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

5,799 700 
DD7815 17:40 น. – 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. 

 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 
  
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่าไกด์และหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิ่มพเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
 ประเทศ) 
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 
 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน 

กรณยีกเลกิ :  
 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ อาท ิค่ามัดจ ารถบัสปรับ 

           อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมทีพ่กั ,ค่าอาหาร , 
           ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว , ค่าบริการ     

 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั  : ยดึเงินค่าทวัร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง อาทิ  
           ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่า
           โรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเทีย่ว , 
           ค่าบริการ 



 
 
 

หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาส ารองแทนที่ได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและมีการ
ส ารองทีน่ั่งแทนได้  ทั้งนีท้างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทวัร์ให้เต็มจ านวน   

 ในกรณชี าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็
เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   
 

เง่ือนไขการยกเลกิทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 
  

กรณจีองทัวร์วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์,วนัหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิ
ทัวร์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่ริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
  
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน 

ทางเป็นส าคัญ 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่
เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 



 
 
 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควดิ 19 
1).ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
2).ต้องล้างมือบ่อยๆ และหลกีเลีย่งในพืน้ทีแ่ออดั 
3).ต้องปฎบิัติตามกฎ และค าแนะน าของแต่ละพ่ืนทีท่่องเทีย่ว 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจ าเพื่อประโยชน์ของ
ท่านเอง* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


