
 

 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 20732 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

วันหยุดยาว (ไม่ต้องลางาน) 
วันที่ 5 – 7 ธ.ค. 63 (วันพ่อ)   

วันที่ 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64 (วันปีใหม่) 



 

 

วันแรก  สนามบินดอนเมื อง - นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิห าร  
ศาลหลักเมือง -  สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช – ตลาดหน้าพระธาตุ (ถนนคนเดิน
เมืองคอน) 

ช 

 

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาเตอร์ สายการบิน นกแอร ์( DD ) 
ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
บริการ SNACK BOX ( 1 ) 

06.00 น. เดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช โดยเท่ียวบิน DD7804 ( นกแอร์ ) 
07.10 น. ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
 

 
04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาเตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย ( FD ) 

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
บริการ SNACK BOX ( 1 )  

06.50 น. เดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช โดยเท่ียวบิน FD 3188 ( แอร์เอเซีย ) 
08.05 น. ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
 

น าท่าน เดินทางสู่ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถาน        
ท่ีศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวัดมีพระบรมธาตุ
เจดีย์ภายในบรรจุพระทันตธาตุ (ส่วนฟันของพระพุทธเจ้า)  พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์
สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีจุดเด่นท่ียอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองค าแท้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้
ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของภาคใต้  

 
 



 

 

น าท่าน สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่านแวะสักการะ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” 
เพ่ือสิริมงคลแห่งการเดินทาง ศาลหลักเมือง อยู่ถนนราชด าเนิน พื้นท่ีท้ังหมด 2 ไร่ประกอบด้วย
อาคาร 5 หลัง โดยหลังกลางเป็นท่ีประดิษฐานหลักเมือง ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้าย
ศิลปะศรีวิชัย ท่ีเรียกว่า “ทรงเหมชาลา” ส่วนอาคารเล็กท้ังสี่หลังถือว่าถือเป็นบริวารสี่ทิศ 
เรียกว่า “ศาลาจตุโลกเทพ”  

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (2) 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  “สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช” เป็นท่ีประดิษฐานของอนุสาวรีย์                  
พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ซึ่งเป็นกษัตริย์ ท่ีเคยปกครองเมืองนครสมัยอดีต อีกท้ังมีเสาชิงช้า           
ใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้าในงานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดาน สวนสาธารณะแห่งนี้ จึงเป็น
สถานท่ีจัดงานส าคัญต่างๆ และเป็นสถานท่ีพักผ่อนออกก าลังกายของคนในเมืองนครอีกด้วย   

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดหน้าพระธาตุ ” หรือ "หลาดหน้าพระธาตุ" ตลาดสไตล์ย้อนยุค ไม่ว่าจะ
เป็นการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงการตกแต่งร้านค้า การตกแต่งสถานท่ีสไตล์             
ย้อนยุค ขอบอกว่าได้กลิ่นไอของเมืองเก่าและมีเสน่ห์ของความโบราณเมืองคอน โดย(ตลาดแห่ง
นี้เปิดทุกวันเสาร) มีสินค้าพื้นเมือง รวมถึงอาหารการกินของภาคใต ้ 
 



 

 

 
เย็น  อิสระอาหารเย็น เพ่ือให้ท่านได้เดินเล่นตลาดตามอัธยาศัย  
 

น าท่าน  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม “แลคอน-นอนบาย” (laekhon-nonbai) หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 

วันทีส่อง    ถ่ายรูปกับก าแพงเมืองเก่า - หมู่บ้านคีรีวง – เติมคาเฟอีน ณ ร้านกาแฟ บ้าน 
                 เล็กกลางหุบเขา – สักการะขอพรวัดธาตุน้อย – เข้าสู่ที่พัก 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)  
 

จากนั้น น าท่านไปถ่ายรูป “ก าแพงเมืองเก่า” เป็นก าแพงเมืองท่ีเคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราช            
จากข้าศึกเป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่และส าคัญของเมืองนคร มีท่ีตั้งอยู่หลายจุดด้วยกันแต่ท่ีเหลือ
ให้ชมคือ “ก าแพงเมืองด้านทิศเหนือ” อยู่ริมคลองหน้าเมือง ก าแพงเมืองนครศรีธรรมราช               
เป็นเครื่องแสดงถึงความเก่าแก่ ความเจริญรุ่งเรือง และประวัติศาสตร์อันยาวนาน อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย   

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อ. ลานสกา น าท่านไปชม “หมู่บ้านคีรีวง” การสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบท  
พร้อมบรรยากาศหมู่บ้านท่ีอยู่กลางหุบเขา สามารถนั่งชิลๆ ฟังเสียงน้ า ผ่านแก่งหินต่างๆ                  
เลยท าให้ท่ีนี่กลายเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จนได้รับรางวัล               
ยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ( Thailand Tourism Awards ) อิสระให้ท่านได้สูดอากาศ          
สดชื่น และถ่ายรูปวิวสวยๆ  



 

 

 

เที่ยง   อิสระอาหารเที่ยง ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา  
 

จากนั้น น าท่านไปร้านกาแฟ “ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา” (Little House in the Valley) ซึ่งห่างจาก
หมู่บ้านคีรีวงไม่มาก ร้านกาแฟสไตล์ลอฟท์ ผสมแนวบ้านสวน บรรยากาศสบายๆ ด้านหลัง            
ของร้านจะเป็นท่ีนั่งชมวิวภูเขามุมมองแบบ 180 องศา ด้านล่างก็เป็นธารน้ าไหลเย็น ไฮไลท์ !!             
ของท่ีนี่ก็คือ ท่ีนั่งเป็นเปลนอนบนความสูง 15 เมตร ยื่นออกมานอกตัวร้าน ได้เห็นวิวสวยๆ          
ของธรรมชาติที่ใครมาก็คอนเฟิร์มว่าไม่ผิดหวัง! หากใครมาในช่วงหน้าฝน หรือหน้าหนาว ก็คงได้
เห็นวิวหมอกสวยๆอีกด้วย ภายในร้านมีบริการเครื่องดื่ม และของหวานให้ท่านเลือกทานได้ตาม
อัธยาศัย ( ราคาเคร่ืองดื่ม และของหวานไม่รวมในรายการทัวร์ )  

 
 
 



 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปสักการะขอพร “วัดธาตุน้อย” หรือวัดพระธาตุน้อย ลักษณะของพระธาตุน้อย
เป็นการจ าลองพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพียงแต่งย่อส่วนให้เล็กลง เป็นเจดีย์ทรงศรีลังกา 
ภายในพระเจดีย์ประดิษฐานพระสารีริกธาตุและสรีระสังขารของพ่อท่านคล้าย อีกท้ังภายในวัด        
ยังมีพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ประดิษฐานอยู่  องค์สีทองขนาดใหญ่ และรูปหล่อของพ่อ
ท่านคล้ายขนาดใหญ่ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดน
ใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง” 

 
 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (4)  
 
 

น าท่าน  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม “แลคอน-นอนบาย” (laekhon-nonbai) หรือเทียบเท่า  
 

 

วันที่สาม พาท่านไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน –  ถ่ายรูปชิคๆร้าน 
Moon Cafe & Roti – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายด า – แวะถ่ายรูปจุดชม
วิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา – แวะซื้อฝาก - กรุงเทพฯ 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (5) 
น าท่าน ไปสักการะขอพร “วัดเจดีย์” หรือรู้จักกันในชื่อของ “วัดไอ้ไข่” ตั้งอยู่ท่ี ต าบลฉลอง อ าเภอสิชล 

ต านานกุมารเทพ "ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ จากเรื่องราวเสียงท่ีร่ าลือ                      
ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ                 
9 - 10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ท่ีเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ท่ีสถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้
เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้             
จากศรัทธาท่ีเช่ือกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย 



 

 

“ไอ้ไข่” มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายช่ัวอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มี หลวงปู่ทวดซึ่งเป็น
เกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้มาปักกลดเดนิธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็น
ลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานท่ีดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่ส าคัญเป็น
จ านวนมาก ซึ่งได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว วิญญาณดวงนี้จึงเฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพย์สินของแผ่นดิน         
อยู่ท่ีวัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาและหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็น “หมู่บ้านโพธิ์เสด็จ” จวบเท่าปัจจุบัน” 
 

 
 
 
 
 
 

จากนั้น น าท่าน “Moon Cafe & Roti” คาเฟ่ราคาหลักร้อย กับวิวหลักล้าน ท่ีคุณมาแล้วจะต้อง
ร้องว๊าววว" คาเฟ่แห่งนี้ให้บริการเครื่องดื่ม โรตี ของหวาน สเต็ก และอาหารอีกหลากหลายเมนู         
มีท้ังโซนในห้องแอร์ และโซนรับลมด้านนอก  บรรยากาศเบ้ืองหน้าเป็นวิวทะเลแบบ 360 องศา 
พื้นท่ีกว้างขวาง มีมุมให้นั่งเล่นถ่ายรูปชิคๆ เพียบ 

 

เที่ยง   อิสระอาหารเที่ยง ณ ร้าน Moon Cafe & Roti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้น น าท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายด า – อ่าวท้องหยี ” ถนนเลียบชายทะเล          
ท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของไทย เป็นจุดชมวิวและเส้นทางขับรถเท่ียวท่ีแสนโรแมนติก           
เป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้นทางจะมีกวางป่า (กวางม้า) ท่ีอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า           
100 ตัว ปรากฏตัวให้นักท่องเท่ียวได้ชื่นชมความน่ารักในเวลากลางคืน อีกท้ังยั งเป็นจุดชมวิว         
ท่ีสวยงาม มองไปได้ไกลถึงเกาะสมุยและเกาะพงัน ย่ิงช่วงเวลาท่ีพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า แสงสีส้ม
บรรจบกับน้ าทะเล ยิ่งโรแมนติก    

จากนั้น น าท่านไปชมวิวสวยๆ “ชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา” ขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินนางฟ้า         
เนินเทวดา ท าให้เรามองเห็นชายหาดสีขาว ท้องฟ้า และทะเล ในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตา เป็นวิว
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามมากๆ    

จากนั้น น าท่านไป “แวะซื้อของฝาก” ก่อนกลับกรุงเทพฯ ของฝากขึ้นชื่อของเมืองคอน อาทิ ขนมเปี๊ยะ
ไส้ถั่ว ทุเรียนกวน กะปิหวาน อาหารทะเลตากแห้ง ฯลฯ  

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6)  
 

19.00 น. เดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราช น าท่านเช็คอินตั๋วเคร่ืองบินและสัมภาระ  
 

21.25  น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน DD7819  ( สายการบินนกแอร์) 
 

22.35 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

 
 

18.00 น. เดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราช น าท่านเช็คอินตั๋วเคร่ืองบินและสัมภาระ  
 

20.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน FD3183  ( สายการบินแอร์เอเชีย) 
 

21.45 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตรานี้รวม  

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป – กลับ   
 น้ าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ือง ( FD 15 ก.ก. / DD 20 ก.ก. ) 
 คนขับ + รถตู้ปรับอากาศหรือรถบัสตลอดการเดินทาง  
 ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 
 ค่าท่ีพัก 2 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร์  
 ค่าธรรมเนียมสถานท่ีเท่ียวต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 
 ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  

 

 

อัตรานี้ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 
 ค่าทิปไกด์ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)  
 ค่าใช้จ่ายรถในการออกนอกเส้นทาง 
 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 
 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีท่ีท่านเลือกห้องพักท่ีมีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 

 

อัตราค่าบริการ : 
  

ก าหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน  พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน 

วันที่ 05 – 07 ธันวาคม 63 ( วันพ่อ ) 9,900 1,500 นกแอร์ ( DD ) 

วันที่ 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 64 (ปีใหม่) 10,900 1,500 แอร์เอเชีย ( FD ) 

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าทิปไกด์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า** 

** เงื่อนไขการส ารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี** 

 

 

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก 



 

 

1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านขึ้นไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน 

2. ยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจ ารถตู้ ,ค่ามัดจ า
โรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอ่ืนๆ    

3. ยกเลิกทัวร์ น้อยกว่า 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ 100% ( เนื่องจากทุกอย่างมีการจ่ายขาดแล้ว )  
4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 
5. เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 45 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 

 

การช าระเงิน 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันจอง ท่านละ 5,000 บาท  
2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ช าระเต็มจ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 

หมายเหตุ  

 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่านตกทริปท่องเที่ยวท่าน
จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ 

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ
ค่าทัวร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัท
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไมม่ีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  

    

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไวว้างใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี้” 
 

 



 

 

หากใครสนใจจะจอง... 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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