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รหัสโปรแกรม : 20525 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

นครศรีธรรมราช – ขอพร วัดเจดยี์ไข ่1 วัน 
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วันแรกของการเดินทาง (1)   ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ไหว้พระวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) 
– วัดยางใหญ่ ตาพรานบุญ - หาดสิชล – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  
เช้า   คนขับรถตู้ พร้อมรับลูกค้าตามไฟล์ทบิน ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  
  บริการอาหารว่างเป็นแซนวิส หรือขนมท้องถิ่นพร้อมน ้าดื่ม 

น าท่านไหว้พระ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุ หรือ ที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ 
โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน มีอายุการ
ก่อสร้างเก่าแก่ โดยมีความส าคัญทางศาสนามาแต่โบราณ อีกท้ังมีโบราณสถานที่ส าคัญของประวัติศาสตร์ทาง
โบราณคดีและศาสนา  ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานนับเป็นปูชนีย
สถานที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ 
จากนั้นน าท่านสักการะ ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองของชาวนคร ที่นี่เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอย
ปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆและเป็นต านานของจตุคามรามเทพ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ลูกค้าสั่งและช าระเอง (ร้านอาหารแนะน า : ร้านโกปี๊ หรือ ขนมจีนเมืองคอน) 
บ่าย  ออกเดินทางไปอ าเภอสิชล เพ่ือสักการะขอพร วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ต านานกุมารเทพ เมื่อก่อนนั้นเคยเป็นวัด

ร้าง ว่ากันว่าสร้างมาแล้วกว่า 1,000 ปี เหลือเพียงเจดีย์โบราณ ที่อยู่ตรงบริเวณโบสถ์ในปัจจุบัน  
ปัจจุบัน "ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์  ขึ้นชื่อเรื่องการศรัทธาที่ว่า “ขอได้ ไหว้รับ”  (ยกเว้นเรื่อง
ความรัก) ไอ้ไข่เป็นเทพที่มีความซื่อสัตย์ "ขอให้ไหว้รับ" หากใครที่มาขอแล้วสมหวัง จงอย่าได้ลืมสัญญาที่บนบานไว้
กับไอ้ไข่ 

 จากนั้นน าท่านสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร ไฮไลท์ของวัดนี้คือ “ตาพรานบุญ” สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง จากนั้นน าท่านชม
หาดสิชล ชายหาดที่มีน้ าทะเลใสๆ หาดทรายขาว พร้อมโค้งอ้าวสุดสวย ที่ส าคัญสงบเงียบ 

เย็น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช พร้อมส่งลูกค้าตามไฟล์ทบิน 
  ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
หมายเหตุส้าคัญ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและก าหนดการท่องเที่ยวตามความเหมาะสมโดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจลาจล ภัยจากการก่อการร้าย ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาต ิ 
สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศ ตามความเป็นจริงที่เกิดข้ึนในขณะนั้น โดยจะยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือความปลอดภัย
และประโยชน์ของคณะเดินทางทุกท่านเป็นประการส าคัญ 

ข้อแนะน้าส้าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
*มาตรการการบริการบนรถบริการ สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  
*กรุณาเตรียม เจลแอลกอฮอล์ ผ้าเปียก ไว้ใช้ส่วนตัวระหว่างการเดินทาง 

 

สิ่งท่ีควรน้าติดตัวไปด้วย กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, ยาประจ าตัวและของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 
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อัตราค่าบริการ เดินทางได้ทุกวัน ถึง 30 พ.ย. 63 

 
ราคานี รวม ราคานี ไม่รวม 
1. รถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ตามเส้นทางที่ระบุ 
2. น้ าดื่ม + อาหารว่าง ตามที่ระบุ 
3. ประกันอุบัติเหตุ 
4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

1. ค่าตั๋วโดยสายเครื่องบิน 
2. ค่าอาหารมื้ออ่ืนๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) 
4. ค่ามัคคุเทศน์ และเจ้าหน้าที่บริษัท 

 
วิธีการจอง 
1. กรุณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผู้จองและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล์)  
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพ่ือยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. กรุณาจ่ายยอดเต็มจ านวนหลังจากท่ีจองภายใน 1 วันท าการ 
 
การยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ทางผู้จัดจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ
ค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด 
 
หมายเหตุ  
1. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญ
หายในทรัพย์สินหรืออย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  
2. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัด
ก ากับ  
3. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง  เรือบริการ ผู้เดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไป
แล้ว เป็นต้น    
4. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทาง
อ่ืนๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้
จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธ
ให้บริการ 
 
 

ลูกค้า 1 ท่าน 

ราคาท่านละ(บาท) 

รถยนต์ลีมูซีน  

ลูกค้า 2-3 ท่าน 

ราคาท่านละ(บาท) 

รถยนต์ลีมูซีน   

ลูกค้า 4-5 ท่าน 

ราคาท่านละ(บาท) 

รถตู้ 9 ที่นั่ง  

ลูกค้า 6-7 ท่าน 

ราคาท่านละ(บาท) 
รถตู้ 9 ที่นั่ง 

ลูกค้า 8-9 ท่าน 

ราคาท่านละ(บาท) 
รถตู้ 9 ที่นั่ง 

3,000.- 1,450.- 999.- 799.- 699.- 
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หากใครสนใจจะจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรอืโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

