
รหัสโปรแกรม : 21239 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

นครศรีธรรมราช  3 วนั 1 คืน 
วดัเจดีย์ไอ้ไข่ & วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - - - 
 

17.00 น. พร้อมกนั ณ. จุดนัดหมาย  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก   
มีการพ่นยาฆ่าเช้ือในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหนา้กากอนามยั และเจล
แอลกอฮอล ์

18.00 น. น าคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.นครศรีธรรมราช  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ10-11ช่ัวโมง) 
อสิระให้ทุกท่านพกัผ่อนบนรถตามอธัยาศัย 

   
วันท่ี 2 นครศรีธรรมราช – วัดเจดียไอ้ไข่  - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) –  

 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
เช้า เท่ียง เย็น 

 

07.00 น. แวะจุดพกัรถ ให้ท่านอสิระท าภารกจิส่วนตัว  
เช้า รับประทานอาหารเช้า  
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อ าเภอ สิชล จงัหวดั นครศรีธรรมราช จากเร่ืองราวเสียงท่ีร ่า

ลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอยา่ง รูปไม้แกะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ  
9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตยอ์ยู ่ณ วดัแห่งน้ี
เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบา้นตั้งแต่ในละแวกใกลว้ดัไปจนถึงต่างจงัหวดัในแถบภาคใต้
จากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย    
ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์  :  ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือส าเร็จให้แก้บน
ด้วยของท่ีน ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่านั้น    ของท่ีชอบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชุด
ทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทัด 

 
 
 
 
 
 



10.00 น. วัดยางใหญ่  “ตาพรานบุญ”  เป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ แต่ก่อนไม่ไดช่ื้อ “วดัยางใหญ่” แต่
ช่ือ “วดัคงคาลอ้ม” ในอดีตชาวบา้นท าไร่ยางขดุเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระ
ประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดัยางใหญ่ และดว้ยความโด่งดงัของพรานบุญ ก็ไดมี้การบูรณะ
วดัอีกจนเป็นวดัท่ีสวยงามเหมือนในปัจจุบนั 
ไฮไลทข์องวดัน้ี ก็คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักษใ์ตน้บัถือ เช่ือกนัวา่เป็นสุดยอด
ของพรานทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภยั โชค
ลาภใหมี้กินมีใช ้หากใครสมหวงั วิธีแกบ้นก็ง่ายนิดเดียวแค่น าปัจจยัถวายไปช่วยสร้างวดัสร้าง
โบสถเ์ท่านั้นเอง 

 
 
 

12.00 น.  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านขนมจีนพานยม  
 

 

13.00 น. น าคณะเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  1 ใน UNSEEN  THAILAND     เป็นพระ
อารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร และมีอายกุารก่อสร้างเก่าแก่ โดยมีความส าคญัทาง
ศาสนามาแต่โบราณ อีกทั้งมีโบราณสถานท่ีส าคญัของประวติัศาสตร์ทางโบราณคดีและ
ศาสนา   วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ท่ีชาวนครเรียกวา่วดัพระธาตุ โบราณสถาน
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็น ม่ิงขวญัชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้งหลาย 
สัญลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีรู้จกั กนัแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย ์ซ่ึงตั้งอยู่
ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เน่ืองจากเป็นท่ีบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา้ ปัจจุบนักรมศิลปากรไดป้ระกาศจดทะเบียนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน 
นบัเป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของภาคใต ้ นอกจากน้ียงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส าหรับผู้ท่ี
ต้องการมีบุตร มีบุตรยาก ต้องมากราบไหว้เลยกคื็อ  พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐาน
อยูใ่น วิหารพระมหากจัจายนะ ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเร่ืองสุขภาพและความเจ็บป่วย 
เช่ือกนัวา่พระแอดจะช่วยดลบนัดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเม่ือย ปวด
เอว ปวดหลงั และการขอบุตร เช่ือกนัวา่ท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรใหแ้ก่ผูท่ี้มีบุตรยาก (ความ
เช่ือส่วนบุคคล) 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านอาหาร 

น าคณะเขา้ท่ีพกั ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส หรือ เทียบเท่า 

 



วันท่ี 3 ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช – หมู่บ้านคีรีวง  -   
 แวะซ้ือของฝาก -  กรุงเทพฯ 

เช้า เท่ียง - 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
 ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานหลกัเมือง ประกอบดว้ยอาคาร ๕ 

หลงั หลงักลางเป็นท่ีประดิษฐานของศาลหลกัเมืองซ่ึงออกแบบใหมี้ลกัษณะคลา้ยศิลปะศรี
วิชยั เรียกวา่ทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเลก็ทั้งส่ีหลงั ถือเป็นบริวารส่ีทิศ เรียกวา่ ศาลจตุโลก
เทพ ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และศาลพรบนัดาล
เมือง ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ องคเ์สาหลกัเมืองท าดว้ยไมต้ะเคียนทองท่ีไดม้า
จากภูเขายอดเหลืองอนัเป็นภูเขาลูกหน่ึงในทิวเขานครศรีธรรมราช ส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุ
คามรามเทพ (ส่ีพกัตร์) องคเ์สาหลกัเมืองท าดว้ยไมต้ะเคียนทองท่ีไดม้าจากภูเขายอดเหลือง อนั
เป็นภูเขาลูกหน่ึงในทิวเขานครศรีธรรมราช ในทอ้งท่ีต าบลกระหรอ ก่ิงอ าเภอนบพิต า จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ขนาดความสูง 2.94 เมตร เส้นรอบวง 0.95 เมตร ลวดลายท่ีแกะสลกั ตั้งแต่
ฐาน ซ่ึงเป็นวงรอบเกา้ชั้น มี 9 ลาย ส่วนบนของเสาเป็นรูปจุตคามรามเทพ (ส่ีพกัตร์) หรือ
เทวดารักษามือง เหนือสุดเป็นเปลวเพลิงอยูบ่นยอดพระเกตุ คือยอดชยัหลกัเมือง รูปแบบการ 
แกะสลกัจินตนาการจากความเช่ือในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซ่ึงเคยมีอิทธิพลทางศิลปกรรม
ในภาคใตแ้ละนครศรีธรรมราชแต่คร้ังโบราณ 

 

หมู่บ้านคีรีวง  ชม ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละ
สายน ้า กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ในหมู่บา้นคีรีวง คือ การพกัในท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์เพลินตาและ
เพลินอารมณ์กบัทศันียภาพแห่ง ธรรมชาติ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่าไม ้ป่ันจกัรยานชม
วิวสูดอากาศบริสุทธ์ิ ซ่ึงสามารถหาเช่าจกัรยานไดต้ามร้านเช่าจกัรยานในจุดต่างๆ รอบ
หมู่บา้น การลองชิมอาหารพื้นเมือง ถา้หากมาในฤดูผลไมจ้ะไดอ้ร่อยกบัผลไมน้านาพนัธุ์ 
ผลผลิตของคีรีวงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ชาวคีรีวง มีอาชีพหลกัคือ การเพาะปลูกผลไม ้เช่น 
ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง ชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ผลิตภณัฑค์ีรีวงท่ีไดรั้บ เลือก
เป็นผลิตภณัฑ ์OTOP 5 ดาว ไดแ้ก่ ผา้มดัยอ้มสีธรรมชาติชาวบา้นในชุมชนหมู่บา้นคีรีวง มี
การรวมตวักนัตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ หลายกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มมดัยอ้มสีธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพร
กลุ่มจกัสาน และผลิตภณัฑก์ะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน ้าผลไม ้กลุ่มไวน์และ กลุ่มทุเรียน
กวน ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยม จากผูบ้ริโภค ผา้มดัยอ้มเป็นผลิตภณัฑ์
เด่น คีรีวงในฐานะ หมู่บา้นท่องเท่ียว OTOP จึงมีจุดท่องเท่ียวเชิงสาธิตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัผา้
และความเป็นธรรมชาติ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร 



จากนั้นน าท่าน แวะซ้ือของฝาก ณ ร้านคุณต้น อ.ทบัสะแก 
เย็น  รับประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศัย 
25.50 น.  ถึงท่ีหมายโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
 

 
 

 
 

อตัราค่าบริการ ราคาส าหรับผู้ใหญ่ (ไม่มีราคาเด็ก) 

วันเดินทาง 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน พกัเดี่ยว เพิม่ 

4-6 ธันวาคม 63 6,900 5,900 4,900 1,000 

5-7 ธันวาคม 63 6,900 5,900 4,900 1,000 

10-12 ธันวาคม 63 6,900 5,900 4,900 1,000 

11-13 ธันวาคม 63 6,900 5,900 4,900 1,000 

18-20 ธันวาคม 63 6,900 5,900 4,900 1,000 

25-27 ธันวาคม 63 6,900 5,900 4,900 1,000 

1-3 มกราคม 64 6,900 5,900 4,900 1,000 

8-10 มกราคม 64 6,900 5,900 4,900 1,000 

15-17 มกราคม 64 6,900 5,900 4,900 1,000 

22-24 มกราคม 64 6,900 5,900 4,900 1,000 

29-31 มกราคม 64 6,900 5,900 4,900 1,000 



5-7 กุมภาพนัธ์ 64 6,900 5,900 4,900 1,000 

12-14 กุมภาพนัธ์ 64 6,900 5,900 4,900 1,000 

19-21 กุมภาพนัธ์ 64 6,900 5,900 4,900 1,000 

26-28 กุมภาพนัธ์ 64 6,900 5,900 4,900 1,000 

5-7 มนีาคม 64 6,900 5,900 4,900 1,000 

12-14 มนีาคม 64 6,900 5,900 4,900 1,000 

19-21 มนีาคม 64 6,900 5,900 4,900 1,000 

26-28 มนีาคม 64 6,900 5,900 4,900 1,000 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดินทางจ านวน 4 ท่านขึน้ไป*** 
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 4 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

ไม่รวมค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ 

***ลูกค้าสามารถเลือกวันเดินทางเองได้ หากกรุ๊ปท่านเดินทางมากกว่า 4 ท่านขึน้ไป*** 

 
 

อตัรานีร้วม 
 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยดูแล อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  



อตัรานีไ้ม่รวม 

 

 

 

 
 
 
 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติม 
  จากรายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

   ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ หากท่านตอ้งการเพิ่ม 
   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบกากบัภาษีเท่านั้น) 
   ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

 
 

เง่ือนไขการจอง 
 

กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน  พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 24 ชัว่โมง หากไม่ช าระตามท่ี
บริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ 
ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
**กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 

หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั    หกัเงินค่าบริการท่านละ 2,000  บาท 
◼ ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-29  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ (ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด) 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ  
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  ในทุกกรณี 
 
หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารท่ีเดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 



1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทาง
บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการ
อยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกอง
ตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox กไ็ด้เช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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