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รหัสโปรแกรม : 21516 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอพร ไอไ้ข ่ขอไดไ้หวร้บั เสรมิดวงตลอดปี  
ชมความงดงามพระมหาธาตเุจดยีภ์กัด ี 

พกัผอ่นชายทะเลบา้นกรดู 1 คนื 

น าเทีย่วดว้ยรถบสั บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 

25 ทา่นขึน้ไปคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง...  
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วนัที ่1 :  กรงุเทพฯ-นครศรธีรรมราช  
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย รถ

โคช้ปรบัอากาศ VIP มุง่หนา้สู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช (25 ทา่นขึน้ไป 
คอนเฟิรม์เดนิทาง) 

20.30 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันครศรธีรรมราช (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10-11
ช ัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที ่2 :  วดัเจดยีไ์อไ้ข-่วดัสระสีม่มุ-วดัพระบรมธาตไุชยาราชวหิาร-ชายหาด

บา้นกรดู 
08.00 น. ถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช ยนิดตีอ้นรับทุกทา่นสูเ่มอืงนครศรธีรรมราช แวะ

จดุพักรถใหท้า่นไดท้ าธรุะสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ จุดพกัรถ (บรกิารทา่นดว้ยอาหารจานเดยีว ทา่น

ละ 1 จาน) 

09.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจดยีไ์อไ้ข่ จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์
ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง“ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุ
ประมาณ 9-10 ขวบ ต ัง้อยูใ่นศาลาในวดัเจดยี ์สวมชุดลายพรางทหาร
สวมแวน่ตาด า ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยู่ ณ วัดแห่งนี้จาก
ศรัทธาทีเ่ชือ่กันว่า “ขอได ้ไหวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภและการคา้ขาย บน

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-นครศรธีรรมราช     

2 วดัเจดยีไ์อไ้ข่-วดัสระสีมุ่ม-วดัพระบรมธาตุ
ไชยาราชวหิาร-ชายหาดบา้นกรดู 

   รสีอรท์
ชายหาด 
บา้นกรดู 

3 วดัทางสายพระมหาธาตุเจดยีภ์กัดปีระกาศ-
ตลาดน า้หวัหนิสามพนันาม-วดัหว้ยมงคล-
รา้นของฝากชดิชนก-กรงุเทพฯ 
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บานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสีย่งดวง ขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของ 
ท ายอดขายใหไ้ดต้ามเป้า ของหายใหช้ว่ยหา ขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวัด
เจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธาน ามาแกบ้น เชน่ รปูไกช่น ชดุทหาร 
หนังสติ๊ก ของเลน่ตา่ง ๆ สว่นบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัดกองสงูเป็น
เนนิเขา บ่งบอกถงึแรงศรัทธาทีม่ตี่อไอไ้ข่และแสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ีม่า
ขอแลว้ไดร้ับจากไอไ้ข ่ใหท้า่นกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกลา่ว 
จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข ่ตามอัธยาศัย   **TIP**  ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอ้
ไข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหวร้บั แตเ่มือ่ส าเร็จใหแ้กบ้นดว้ย
ของทีน่ ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเทา่น ัน้  ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, 
น า้แดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไกปู่นปั้น, หนงัสติก๊, ประทดั  อสิระขอพรตาม
อัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัสระสีมุ่ม เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ปรากฏร่องรอยทาง

ประวัตศิาสตร์ และโบราณวัตถุเก่าแก่หลายอย่างในวัด เช่น สระน ้าโบราณ 
(สระสีม่มุ) ภาชนะของใชเ้กา่แกส่มัยโบราณ เชน่ ถว้ย โถ โอชาม ไหดนิเผา ที่
มกีารขุดพบ รวมทัง้เครือ่งสังคโลก ซากพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่โบราณ ซึง่
ถกูบรรจไุวภ้ายในองคพ์ระพทุธรปูหลอ่ขึน้ใหม ่และตัง้ประดษิฐานไว ้ณ บรเิวณ
หนา้วัด  
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. น าท่านเดนิทางไปยัง วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวหิาร ซึง่ปูชนียสถานที่

ส าคัญคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรม

สารรีกิธาตขุองสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ และเป็นพทุธสถานเพยีงแหง่เดยีว

ในประเทศไทยทีย่ังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของชา่ง ศลิปกรรมสมัยศรี

วชิัยไวไ้ดส้มบูรณ์ ซึง่รัฐบาลใหค้วามส าคัญแก่วัดประกาศขึน้ทะเบียนเป็น

โบราณสถานส าคัญ ของชาตแิละยกฐานะวัดเป็น พระอารามหลวง และเป็น

หนึง่ในสามของ โบราณสถานอันศักดิส์ทิธิท์ีเ่คารพบชูาของภาคใต ้เจดยีพ์ระ

บรมธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจ าจังหวัด และเป็นสัญลักษณ์ในธง

ประจ ากอง และผา้พันคอลูกเสือดว้ย ซึง่ถือกันว่าถา้ใครไปเที่ยวจังหวัด 

สรุาษฎรธ์านี  
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15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ชายหาดบา้นกรูด Check in เขา้สู่ที่พัก หลังจากนั้น
พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 ► ชายหาดบา้นกรูด หาดบา้นกรูด มหีาดทรายสขีาวนวลทอดยาวไปกับแนว
สนและสวนมะพรา้ว มถีนนเลยีบชายหาด และบรรยากาศเงยีบสงบ มชีายหาด
อยู่ 2 หาด ดว้ยกัน คอื หาดบา้นกรูดเหนือ และ หาดบา้นกรูดใต ้โดยม ีเขา
ธงชยั เป็นเสน้เขตแบง่หาด 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ทีพ่กั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที ่3  :  วดัเจดยีไ์อไ้ข-่วดันางพระยา-รา้นขายของฝาก-กรงุเทพฯ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

09.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่วดัทางสายพระมหาธาตุเจดยีภ์กัดปีระกาศ หรอืวดัเขา
ธงชยั เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ ประจ ารัชกาลที่ 9 ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่วฯทรงพระราชทานชือ่ให ้เป็นสถาปัตยกรรมไทยสมัยกรงุรัตนโกสนิทร ์
สรา้งขึน้จากแรงศรัทธาของประชาชนทีม่ตีอ่พระมหากษัตรยิโ์ดยไมใ่ชเ้งนิของ
ทางราชการ เพื่อเฉลมิพระเกียรตแิละถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่
พระองค ์ครองราชยค์รบ 50 ปี โดยสัดสว่นของพระเจดยี ์เป็นทรงระฆังตัง้อยู่
บนฐานไพที รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความหมายของการครองราชย์ 50 ปี คือ
อาคารสูง 5 ชัน้ หมายถงึ ขันธ์ 5 และเจดีย์หมู่ 9 องค์ หมายถงึวัดประจ า
รัชกาลที ่9 บรเิวณทางขึน้พระเจดยีฯ์ เป็นทีต่ัง้ของ พระพุทธกติสิริชิยั เป็น
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางสมาธแิบบคันธาระ ศลิปะอนิเดยี ลักษณะประทับ
ขัดสมาธดิอกบัว หันพระพักตร์ออกทะเล ชาวบา้นมักเรียกกันว่า “หลวงพ่อ
ใหญ่” บรเิวณฐานของพระมหาธาตุเจดยีภ์ักดปีระกาศ สามารถชมววิทวิทัศน์
ของชายหาดบา้นกรดู 
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10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ตลาดน า้หวัหนิสามพนันาม อิสระรับประทานอาหาร

กลางวัน ตลาดน ้าหัวหนิสามพันนามตัง้อยู่ตรงหว้ยสามพันนามซึง่เป็นแหลง่น ้า

ที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาติ ตกแต่งในแนวตลาดน ้าเมืองเก่าไดบ้รรยากาศ

รัตนโกสนิทรย์อ้นยุค สมัยรัชกาลที ่6 เป็นตลาดทีใ่หญ่ มเีนื้อทีเ่กอืบ 100 ไร่ 

ถกูโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา ทีน่ี่มรีา้นคา้มากมายใหท้า่นชอ้ปไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 

มทีัง้รา้นทีอ่ยู่รมิน ้าและขายของบนเรอืกว๋ยเตี๋ยวเรอืตั ้งอยู่ตรงหว้ยสามพันนาม

ซึง่เป็นแหลง่น ้าทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตซิึง่ก็เป็นทีม่าของชือ่ตลาดแหง่นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่วดัหว้ยมงคล เป็นวัดทีป่ระดษิฐานรูปเหมอืนหลวงพ่อทวด

องคใ์หญท่ีส่ดุในโลก แตเ่ดมิใชช้ือ่วา่ “วัดหว้ยคต” เป็นทีท่ีส่มเด็จพระปรมนิทร

มหาภมูพิลอดลุยเดชทรงเสด็จมาเยีย่มประชาชนดว้ยโครงการตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้

ในหมู่บา้นเพื่อสรา้งความมั่นคงใหก้ับผสกนิกรไดม้ีฐานะดีขึน้ รวมทัง้ทรง

อปุถัมภว์ัดหว้ยมงคลไวใ้หเ้ป็นทีพ่ึง่ทางใจส าหรับชาวบา้น  

 

 

 

 

 

 
14.00 น. น าท่านเดินทางกลับ  กรุงเทพฯ  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 10-12 

ช ัว่โมง) 
► น าทา่นแวะซือ้ของ ณ รา้นของฝากชดิชนก  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการ

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากได้

รบัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

08-09 มกราคม 2564 3,588 3,588 1,000 

15-17 มกราคม 2564 3,588 3,588 1,000 

22-24 มกราคม 2564 3,588 3,588 1,000 

29-31 มกราคม 2564 3,588 3,588 1,000 

05-06 กมุภาพนัธ ์2564 3,588 3,588 1,000 

12-14 กมุภาพนัธ ์2564 3,588 3,588 1,000 

19-21 กมุภาพนัธ ์2564 3,588 3,588 1,000 

26-28 กมุภาพนัธ ์2564 4,588 4,588 1,500 

05-07 มนีาคม 2564 3,588 3,588 1,000 

12-14 มนีาคม 2564 3,588 3,588 1,000 

19-21 มนีาคม 2564 3,588 3,588 1,000 

26-28 มนีาคม 2564 3,588 3,588 1,000 

 
 
 
 
 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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 คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย) ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

  

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ในรายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 500 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอาย ุ0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว 300 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

   เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่
ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 
25 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

 

     เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้

เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทาง

ได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป

ยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็น

จรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 30 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิทุกกรณี และเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่

หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนืไม่ว่ากรณีใด

ท ัง้สิน้ 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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     เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ 25 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนาม
และมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  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
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