
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 20601 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

  
 



DAY 1     (กรงุเทพฯ) ปัม๊ บางจาก (ข้างสมบติัทวัร)์                                                                      (-/-/-) 
20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย ปัม๊น ้ามนับางจาก (ขา้งสมบตัทิวัร ์ตรงขา้มเซน็ทรลัลาดพรา้ว) โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบั
หน้ากากอนามยัแบบผ้า บริการจุดเช็คอุณหภมิูร่างกายก่อนการเดินทาง และมคัคุเทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง (พ่นฆ่าเช้ือ
ยานพาหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิูพนักงานคบขบัรถก่อนการเดินทาง)  

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หากท่านมาไม่ทนั ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

21.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 
เมอืงนครฯ นอกจากจะอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไมแ้ล้ว ที่เมอืงนครฯกย็งัเป็นแหล่งศลิปวฒันธรรม เช่น
หนงัตะลุง มมีรดกทางวฒันธรรมทีไ่ดร้บัการสะสมมาจากประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกว่า 1800 ปี 
 

DAY 2   นครศรีธรรมราช – วดัเจดียไ์อ้ไข่ – วดัยางใหญ่ - วดัธาตนุ้อย – หมู่บ้านคีรีวง – วดัมหาธาต ุ 

(B/L/D) 

 
เช้า  บริการอาหาร ณ ร้านต่ิมซ า 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดียไ์อ้ไข่ อ าเภอสชิล วดัเจดยีน์ัน้เป็นที่เคารพสกัการะของชาวบ้านตัง้แต่ใน
ละแวกใกลไ้ปจนถงึต่างจงัหวดัในแถบภาคใต ้จากศรทัธาทีเ่ชื่อว่า “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภ
และคา้ขาย แต่ทีเ่ป็นทีเ่คารพศรทัธา นบัถอื ของชาวบา้นในละแวกนัน้และผูค้นทัว่สาระทศิ คอื ไอ้ไข่ 
เป็นรปูไมแ้กะสลกัเป็นรปูเดก็อายปุระมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ซึง่มา
จากสิง่ของที่ชาวบ้านที่นับถอืศรทัธาน ามาถวายแก้บน รูปแกะสลกัดว้ยไมด้งักล่าวประดษิฐานอยู่ที่
กุฏ ิมคีนมากราบไหวบ้ชูา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอใหม้โีชคไดล้าภในการเสีย่งดวงเล่นพนันขนัต่อ 
หรอืขอให้ช่วยเรยีกคนให้มาซื้อของหรอืให้ท ายอดให้ได้ตามเป้า หรอืของหายขอให้ช่วยหา หรอื
ขอให้ช่วยปกป้องภยันานา แล้วน าสิง่ของมาแก้บนมไิด้เว้นแต่ละวนั โดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคก็เยอะ
ดว้ย เช่นกนั 



 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัยางใหญ่ เป็นวดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วดัยางใหญ่” แต่ชื่อ 

“วดัคงคาล้อม” ในอดตีชาวบ้านท าไร่ยางขุดเจอชิน้ส่วนพระพุทธรูป คอื หลวงพ่อพระประธาน เลย

บูรณะหลวงพ่อวดัยางใหญ่ และด้วยความโด่งดงัของพรานบุญ ก็ได้มกีารบูรณะวดัอกีจนเป็นวดัที่
สวยงามเหมอืนในปัจจุบนั ไฮไลท์ของวดันี้ ก็คอื “ตาพรานบุญ” สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่ชาวปักษ์ใต้นับถือ 
เชื่อกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานทัง้ปวง บูชาแล้วมโีชคลาภเงนิทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คอื ความ
ปลอดภยั โชคลาภใหม้กีนิมใีชห้ากใครสมหวงั วธิแีก้บนกแ็สนง่ายคอื น าปัจจยัถวายไปช่วยสรา้งวดั
สรา้งโบสถเ์ท่านัน้เอง 

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน เมนูขนมจีนแกงใต้  

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัธาตนุ้อย ตัง้ขึน้โดยความประสงค ์ของพ่อท่านคลา้ย (พระครพูศิษิฐอ์รรถการ) 
พระเกจอิาจารยท์ีช่าวใต้เลื่อมใสศรทัธาอย่างสูงยิง่รปูหนึ่ง ซึง่ศษิยย์านุศษิยแ์ละประชาชน ที่เคารพ



นับถือ ศรทัธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศกัดิส์ทิธิข์องวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนัน้ ท่าน
มกัจะให้พรกบัทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้ายวาจาสทิธิ ์ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมอืงคอน 
เทพเจา้แห่งแดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสื่อมใสศรทัธาเป็นอยา่งยิง่  

 เดนิทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง หมู่บา้นเลก็ๆในจงัหวดันครศรธีรรมราชทีเ่ตม็ไปด้วยเสน่หท์ีทุ่กคนจะหลง
รกั ท่านจะได้สมัผสักบัความสงบ วถิชีวีติแบบชนบท อิม่เอมไปกบับรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา 
ฟังเสียงน ้ าไหลผ่านแก่งหินต่างๆ หมู่บ้านคีรีวงได้ร ับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเ ที่ยว 
(Thailand Tourism Awards) ประจ าปี 2541 ประเภทเมอืงและชุมชน 

 
 น าท่านชม วดัมหาธาตุ โบราณสถานสถานที่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็น มิง่ขวญัชาวเมอืง นครศรธีรรมราช

ตลอดจน พุทธศานิกชน  ทัง้หลาย สญัลกัษณ์ของจงัหวดันครศรธีรรมราชที่รูจ้กักนัแพร่หลายก็คอื 
พระบรมธาตุเจดยี์  ซึ่งตัง้อยู่ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็น
โบราณสถาน นบัเป็นปชูนียสถาน ทีส่ าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของภาคใต้ 



 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี   โรงแรม At 24 Boutique  หรือโรงแรมระดบัเทียบเท่า  
 
DAY 3   วดัพระบรมธาตไุชยา – ร้านขายของฝาก – กรงุเทพ                                                  (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 เดินทางถึง วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานส าคญัคู่บ้านคู่เมอืง ของจงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารรีกิธาตุของสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ และเป็นพุทธ
สถานเพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทยที่ยงัคงรกัษาความ เป็นเอกลกัษณ์ของช่าง ศลิปกรรมสมยัศรี
วชิยัไวไ้ดส้มบรูณ์  

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านแวะรา้นของฝาก ใหท้่านอสิระซือ้ของฝากก่อนเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ของขึน้ชือ้ เช่น ไข่เคม็
ไชยา น ้าพรกิไตปลาแหง้ ถัว่อลัมอนด ์เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 

22.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพมหานครโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

ร้านอาหาร  รายการอาหารและการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์และเพ่ือความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัท่ีเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 
ท่านละ 

ราคาเสริมเตียง 
พกั 3 คน ท่าน

ละ 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

10 – 12 ตลุาคม 63 4,999 4,999 500 
23 – 25 ตลุาคม 63 4,999 4,999 500 

13 – 15 พฤศจิกายน 63 3,999 3,999 500 
20 – 22 พฤศจิกายน 63 3,999 3,999 500 
27 – 29 พฤศจิกายน 63 3,999 3,999 500 
05 – 07 ธนัวาคม 63 4,999 4,999 500 
10 – 12 ธนัวาคม 63 4,999 4,999 500 
18 – 20 ธนัวาคม 63 3,999 3,999 500 

30 ธนัวาคม 63 – 01 มกราคม 64 5,999 5,999 500 
31 ธนัวาคม 63 – 02 มกราคม 64 5,999 5,999 500 
 

**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 
   
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง 
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  



 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณี

เสยีชวีติ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าทีพ่กัจ านวน 1 คนื ตามโปรแกรม  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 



- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 2,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดั

จ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บั
ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจอง
เขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุก
พเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่

บรษิทัก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ า
ใหท้่านได ้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้า

ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
 
หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นต้น โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ี
ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทั
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของ
สายการบนิ (ถา้ม)ี ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบรษิทั  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน 
บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนั



เดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิ
ส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- -ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและ
เวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ให้
ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้  

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ตอ้งใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์ 
- กรณทีีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่

นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามที่
ระบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณี
ใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและ
จ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรม
อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณทีีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลง

ทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 



 


