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รหสัโปรแกรม : 20576 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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นครศรธีรรมราช – สดูโอโซน ณ หมูบ่า้นครีวีง –  

ขอพร วดัเจดยีไ์ข ่2 วนั 1 คนื 

วนัแรกของการเดนิทาง (1)   ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช – หมูบ่า้นครีวีง - ไหวพ้ระวดั

มหาธาตวุรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืง – พกัเมอืงนครศรธีรรมราช 1 คนื 

เชา้   คนขับรถตู ้พรอ้มรับลกูคา้ตามไฟลท์บนิ ณ ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช  

  บรกิารอาหารวา่งหรอืขนมทอ้งถิน่พรอ้มน า้ดืม่  

 

 

 

 

 

 

น าคณะเดนิทางสู ่ “หมูบ่า้นครีวีง”หมูบ่า้นเล็กๆ ทีย่ังคงวถิชีวีติทีเ่งยีบสงบแวดลอ้ม

ไปดว้ยธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ มภีูเขาลอ้มรอบมลี าธารธรรมชาตขินาดใหญไ่หลผา่น

กลางหมูบ่า้น จงีเป็นหมูบ่า้นทีไ่ดช้ ือ่วา่อากาศดทีีส่ดุในไทยจากนัน้น าทา่นผอ่นคลาย

ทีร่า้นกาแฟรมิหนานหนิทา่หาณรา้น GOOD TIMECAFÉทา่มกลางภเูขาและธารน ้า

ของครีวีง(ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่และขนม) 

  

เทีย่งรับประทานอาหารเทีย่ง ลกูคา้สัง่และช าระเอง (รา้นอาหารแนะน า : รา้นขนมจนี    ป้าเขยีว) 

 
 
 
 
 
 
บา่ย  น าทา่นไหวพ้ระ ณ วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิารเดมิเรยีกวา่วดัพระบรมธาต ุหรอื ที่

ชาวนครเรยีกวา่วดัพระธาต ุ โบราณสถานสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ และเป็นมิง่ขวัญชาวเมอืง

นครศรธีรรมราชตลอดจนพทุธศานกิชนมอีายกุารกอ่สรา้งเกา่แก่โดยมคีวามส าคัญ

ทางศาสนามาแตโ่บราณอกีทัง้มโีบราณสถานทีส่ าคัญของประวตัศิาสตรท์าง

โบราณคดแีละศาสนาปัจจบุันกรมศลิปากรไดป้ระกาศจดทะเบยีนวดัพระมหาธาตเุป็น

โบราณสถานนับเป็นปูชนยีสถานทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของภาคใต ้

จากนัน้น าทา่นสกัการะศาลหลกัเมอืง ศาลหลักเมอืงคูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวนครทีน่ี่

เปรยีบเสมอืนสิง่ศักดิส์ทิธิค์อยปกป้องรักษาบา้นเมอืงใหพ้น้จากภัยอันตรายตา่งๆและ

เป็นต านานของจตคุามรามเทพ  
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เย็นรับประทานอาหารค ่า ลกูคา้สัง่และช าระเอง (รา้นอาหารแนะน า : รา้นโกป๊ี หรอื ขนมจนีเมอืง

คอน) 

น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรมแกรนด ์ฟอรจ์ูน, โรงแรมปุระนคร, โรงแรมเมอืงลกิอร ์ จ.

นครศรธีรรมราช (ระดบั 4ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง (2)   วดัเจดยี ์(ไอไ้ข่) – วดัยางใหญ ่ตาพรานบุญ - หาดสชิล – 

ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก และคนืหอ้งพัก  

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดนิทางไปอ าเภอสชิล เพือ่สกัการะขอพร วดัเจดยี ์ ไอไ้ข ่ หรอื ตาไข ่ ต านาน

กมุารเทพเมือ่กอ่นนัน้เคยเป็นวดัรา้งวา่กันวา่สรา้งมาแลว้กวา่ 1,000 ปี เหลอืเพยีง

เจดยีโ์บราณ ทีอ่ยูต่รงบรเิวณโบสถใ์นปัจจบุัน  

ปัจจบุัน "ไอไ้ข ่ เด็กวดัเจดยี"์อภนิหิารความศักดิส์ทิธิข์ ึน้ชือ่เรือ่งการศรัทธาทีว่า่ “ขอ

ได ้ไหวร้ับ” (ยกเวน้เรือ่งความรัก) ไอไ้ขเ่ป็นเทพทีม่คีวามซือ่สตัย ์"ขอใหไ้หวร้ับ"หาก

ใครทีม่าขอแลว้สมหวงัจงอยา่ไดล้มืสญัญาทีบ่นบานไวก้ับไอไ้ข ่

ต านานไอไ้ขว่ดัเจดยี ์หรอื ตาไขว่ดัเจดยี ์คอืรปูไมแ้กะสลักของเด็กชายอายปุระมาณ 9 -10 

ขวบ ตัง้อยูใ่นศาลาในวดัเจดยีเ์ชือ่กันวา่เป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ีส่ถติยอ์ยู ่ณ วดัแหง่นี้เป็นทีเ่คารพ

สกัการะของชาวบา้นตัง้แตใ่นละแวกใกลว้ดัไปจนถงึตา่งจังหวดัในแถบภาคใตจ้ากศรัทธาทีเ่ชือ่กัน

วา่ “ขอไดไ้หวร้ับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 

เคล็ดลบัการบูชาไอไ้ข ่ ธปู 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวร้ับ แต่เมือ่ส าเร็จให ้แกบ้นดว้ยของทีน่ ามาบน

และจดุธปูเพยีง 1 ดอกเทา่นัน้ 

ของทีค่วรถวายอะไรบา้ง : ขนมเป๊ียะ / น ้าแดง / ชดุทหาร ต ารวจ / ไกป่นูปั้น / หนังสติ๊ก / ประทัด 

/ ของเลน่ส าหรับเด็กผูช้าย 

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) วดัสชีมพแูหง่เมอืงนคร ไฮไลทข์อง

วดันีค้อื “ตาพรานบญุ” สิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวปักษ์ใตนั้บถอื เชือ่กันวา่เป็นสดุยอดของ

พรานทัง้ปวง บชูาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ลกูคา้สัง่และช าระเอง (รา้นอาหารแนะน า: รา้นสชิล ซฟีู้ด) 
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บา่ย  จากนัน้น าทา่นชมหาดสชิล ชายหาดทีม่นี ้าทะเลใสๆ หาดทรายขาว พรอ้มโคง้อา้ว

สดุสวย ทีส่ าคัญสงบเงยีบ 

 น าทา่นน่ังเล่นดืม่กาแฟ ณ รา้น Blue Surf Café’ รา้นคาเฟ่เด็ดสดุฮติรมิทะเล (ไม่

รวมคา่เครือ่งดืม่และขนม) 

เย็น  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช พรอ้มสง่ลกูคา้ตามไฟลท์บนิ 

  ลกูคา้เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ.  

-------------------------------------------------------------- 

หมายเหตสุ าคญั 

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมและก าหนดการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม

โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หากกรณีเกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การจลาจล ภัยจากการกอ่

การรา้ยภัยทางการเมอืง ภัยธรรมชาต ิ สภาพการจราจรและสภาพภมูอิากาศ ตามความเป็นจรงิที่

เกดิขึน้ในขณะนัน้ โดยจะยดึหลักจรรยาบรรณวชิาชพี เพือ่ความปลอดภัยและประโยชน์ของคณะ

เดนิทางทกุทา่นเป็นประการส าคัญ 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 

*มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  
*กรณุาเตรยีม เจลแอลกอฮอล ์ผา้เปียก ไวใ้ชส้ว่นตัวระหวา่งการเดนิทาง 

 

อตัราคา่คา่บรกิาร เดนิทางไดทุ้กวนั ถงึ 30 พ.ย. 63 

หมายเหต:ุ กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 11ปี พกักบัผูใ้หญ ่แบบ 3 ทา่น หากตอ้งการเตยีงเสรมิ 
คดิราคาเทา่ผูใ้หญ ่หากไมต่อ้งการเตยีงเสรมิ ลดจากราคาผูใ้หญ ่300 บาท 
 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวัไปดว้ย กลอ้งถา่ยรปู, อปุกรณ์กันแดด, รม่, รองเทา้สวมใสส่บาย, ยาประจ าตัว
และของใชส้ว่นตัวทีจ่ าเป็น 

 

 
 
 
 

 ลกูคา้ 4-5 ทา่น 

ราคาทา่นละ(บาท) /  

นอน 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 

ลกูคา้ 6-7 ทา่น 

ราคาทา่นละ(บาท) /  

นอน 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 

ลกูคา้ 8-9 ทา่น 

ราคาทา่นละ(บาท) /  

นอน 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

2,499.- 1,999.- 1,699.- 600 
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ราคานีร้วม ราคานีไ้มร่วม 

1. รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ตาม
เสน้ทางทีร่ะบ ุ
2. คา่ทีพั่ก พรอ้มอาหารเชา้ 1 คนื 

3. น ้าดืม่ + อาหารวา่ง ตามทีร่ะบุ 
4. ประกันอบุัตเิหต ุ

5. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

1. คา่ตั๋วโดยสายเครือ่งบนิ 
2. คา่อาหารมือ้อืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนโปรแกรม 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุ

อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

4. คา่มัคคเุทศน ์และเจา้หนา้ทีบ่รษัิท 

 
วธิกีารจอง 

1. กรณุาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชือ่ผูจ้องและชอ่งทางตดิตอ่ (เบอรม์อืถอื/ไลนไ์อด/ีอเีมล)์  
2. เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดร้ับขอ้มลูแลว้ จะตดิตอ่กลับ เพือ่ยนืยันการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3. กรณุาจา่ยยอดเต็มจ านวนหลังจากทีจ่องภายใน 1 วนัท าการ 
 
การยกเลกิการเดนิทาง เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง 

ทางผูจั้ดจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดใด 
 

หมายเหต ุ 
1.ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิกับชวีติ รา่งกาย การเจ็บป่วย การถกูท า
รา้ย ความตาย อบุัตเิหตตุา่งๆ  สญูหายในทรัพยส์นิหรอือยา่งอืน่ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการ

กอ่จลาจล การปฎวิตั ิ และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  
2.พนักงานและตัวแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับ  
3.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนจนมกีารยกเลกิลา่ชา้เปลีย่นแปลงการบรกิารจากบรษัิท
ขนสง่ เรอืบรกิาร ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ทัง้ค่าเสยีเวลา

คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้    
4.ขอความรว่มมอืในเรือ่งความประพฤตขิองคนเดนิทางหากผูจั้ดเห็นวา่ผูเ้ดนิทางประพฤตตินที่

อาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายตอ่ผูเ้ดนิทางอืน่ๆ หรอืทรัพยส์นิ หรอืขัดขวางการปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ที่
(ตัวแทน)หรอืไมป่ฏบิัตติามค าชีแ้จงของเจา้หนา้ที(่ตัวแทน)ทางผูจั้ดอาจใชม้าตรการตามที่

เห็นสมควรเพือ่ป้องกันไมใ่หค้วามประพฤตดิังกลา่วด าเนนิตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึการยับยัง้ และปฏเิสธ
ใหบ้รกิาร 
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หากใครสนใจจะจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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