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( แพ็กเกจเดินทาง 2 ท่านข้ึนไป !!) 



 

 

ก าหนดการเดินทาง: กุมภาพนัธ ์– พฤษภาคม 64 

วนัแรก  จ.นครศรีธรรมราช - พาท่านไปขอพร “วดัเจดีย ์ไอไ้ข่” วดัช่ือดงัแห่งเมืองคอน  

                แวะถา่ยรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา - ชมถนนตดัใหม่เลียบทะเลเขา

พรายด า - วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลกัเมือง - อิสระชอ้ปป้ิง “ตลาด

หนา้พระธาตุ” (ถนนคนเดินเมืองคอน) – สนามบิน - กรุงเทพฯ 
ช 

 

...... น.  ออกเดินทางสู่ จ. นครศรีธรรมราช  โดยสายการบนิ............ เทีย่วบนิ.................  
 

....... น. เดินทางถึง สนามบนิ จ. นครศรีธรรมราช หลังจากรับสมัภาระแล้ว (คนขับรถตู้) จะน าท่าน 
 

ออกเดินทาง สู่ อ าเภอสชิล เพ่ือไปขอพรวัดดังของเมืองนครศรีธรรมราช “วดัเจดีย ์ไอไ้ข่”วัด

ที่มตี านานของกุมารเทพ "ไอ้ไข่ เดก็วัดเจดีย์" อภินิหารความศักด์ิสทิธิ์ จากเร่ืองราวเสยีงที่ร ่า

ลือถึงความศักด์ิสทิธิ์ “ขออะไรกไ็ดส้มหวงัดัง่ที่อธิษฐาน” รูปไม้แกะสลักของเดก็ชายอายุ

ประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศักด์ิสทิธิ์ที่สถิตย์อยู่ 

ณ วัดแห่งน้ีเป็นที่เคารพสกัการะของชาวบ้านต้ังแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดใน

แถบภาคใต้จากศรัทธาที่เช่ือกนัว่า “ขอไดไ้หวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ไอไ้ข่ มีการเล่าสืบต่อกนัมาหลายช่ัวอายุคนว่า สถานที่ต้ังวัดเจดีย์ปัจจุบันน้ันเม่ือก่อนได้มี หลวงปู่ทวดซ่ึงเป็น

เกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้มาปักกลดเดินธุดงค์อยู่บริเวณน้ัน ส่วนไอ้ไข่น้ันเป็นวิญญาณเดก็อายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูก

ศิษย์ซ่ึงติดตามหลวงปู่ ทวด เม่ือหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่ส าคัญเป็นจ านวน

มาก ซึ่งได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว วิญญาณดวงน้ีจึงเฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพย์สินของแผ่นดิน อยู่ที่วัดแห่งน้ี

ต้ังแต่น้ันมาและหมู่บ้านน้ันภายหลังเปล่ียนช่ือเป็น “หมู่บ้านโพธิ์เสดจ็” จวบเท่าปัจจุบัน” 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร ( เมนูขนมจีนปักษใ์ต ้) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายด า – อ่าวท้องหยี ” ถนนเลียบ

ชายทะเล ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหน่ึงของไทย เป็นจุดชมวิวและเส้นทางขับรถเที่ยวที่แสนโร

แมนติก เป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้นทางจะมีกวางป่า (กวางม้า) ที่อาศัยอยู่ไม่

น้อยกว่า 100 ตัว ปรากฏตัวให้นักท่องเที่ยวได้ช่ืนชมความน่ารักในเวลากลางคืน อกีทั้งยังเป็น

จุดชมวิวที่สวยงาม มองไปได้ไกลถึงเกาะสมุยและเกาะพงัน ย่ิงช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบ

ฟ้า แสงสีส้มบรรจบกับน ้าทะเล ยิ่งโรแมนติก   จากนั้นน าท่านไปชมวิวสวยๆ “ชมวิวเนิน

นางฟ้าและเนนิเทวดา” ขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินนางฟ้าเนินเทวดา ท าให้เรามองเหน็ชายหาด

สีขาว ท้องฟ้า และทะเล ในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตา เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ   จากนั้น        

น าท่านเดินทางสู่  “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็น

โบราณสถานที่ศักด์ิสทิธิ์ เป็นสญัลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวัดมี 
 

          

 

 

 

 

 

 
 

พระบรมธาตุเจดีย์ภายในบรรจุพระทันตธาตุ (ส่วนฟันของพระพุทธเจ้า) พระบรมธาตุเจดีย์

เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซ่ึงหุ้มด้วยทองค าแท้ ปัจจุบันกรม

ศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่ส าคัญ

ที่สุดแห่งหน่ึงของภาคใต้ น าท่านสักการะขอพรเพ่ือเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่านแวะสักการะ 

“ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช” เพ่ือสิริ

มงคลแห่งการเดินทาง ศาลหลักเมือง อยู่

ถนน ราชด า เนิ น  พ้ื นที่ ทั้ งห มด  2  ไ ร่

ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง โดยหลังกลาง

เป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง ซ่ึงได้รับการ



 

 

ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย ที่เรียกว่า “ทรงเหมชาลา” ส่วนอาคารเลก็ทั้งสี่หลัง

ถือว่าถือเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่า “ศาลาจตุโลกเทพ”  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ตลาดหนา้

พระธาตุ” หรือ "หลาดหน้าพระธาตุ" ตลาดสไตล์ย้อนยุค ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายของพ่อค้า

แม่ค้า รวมถึงการตกแต่งร้านค้า การตกแต่งสถานที่สไตล์ย้อนยุค ขอบอกว่าได้กล่ินอายของ

เมืองเก่าและมีเสน่ห์ของความโบราณเมืองคอน โดย (ตลาดแห่งนี้ เปิดทุกวันเสาร์) มีสินค้า

พ้ืนเมือง รวมถึงอาหารการกนิของภาคใต้  
 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ เพือ่ใหท่้านไดเ้ดินเล่นตลาดตามอธัยาศยั  
 

 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางไปสนามบิน เพ่ือท าการเชค็อนิตัว๋ และสมัภาระ  
 

.........  เดินทางกลับ สนามบนิดอนเมือง โดยสายการบนิ........ เทีย่วบนิ .......... 
 

.........  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... 
 

 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  

** เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถอื

ว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

อตัราค่าแพ็กเกจ 1 DAY TRIP 
 

 

 

 

**แพ็กเกจไม่มีราคาเด็ก กรณีอายุต า่กว่า 2 ขวบไม่มีค่าใชจ่้าย ** 
 

 

อตัรานี้ รวม 

 คนขับ พร้อม รถตู้ปรับอากาศ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป ) 

 แถมฟรี!! อาหารกลางวัน 1 มื้อ ( เมนูขนมจีนปักษ์ใต้ ) 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั 

 ค่าทิปคนขบัรถ 100 / ท่าน / ทริป 

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ ( ถา้มี ) 

 ไกดน์ าเทีย่ว ( กรณีตอ้งการ )  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด   

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ ) 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพก็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 

 

 

จ านวนผูเ้ดินทาง ราคา / ท่าน 

2 ท่าน 2,990 

3 ท่าน 2,590 

4 ท่าน 1,990 

5 ท่าน 1,790 

6 ท่าน 1,590 



 

 

 
 

 

เงือ่นไขในการจองและการยกเลิก 

1. แพ็กเกจทวัร์สามารถเดินทางตัง้แต่ 2 ท่านข้ึนไป ซ่ึงอตัราค่าบริการข้ึนอยู่กบัจ านวนลูกค้า  

2. ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดข้ึน อาทิ ค่ามัดจ ารถ 

ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ    

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

อาท ิค่าตัว๋เคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลือ่นการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือน

การเดินทางได้ 

การช าระเงิน 

** กรุณาช าระค่าทวัรท์ั้งหมด ภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัจอง ** 

กรณีทางลูกคา้ใหบ้ริษทัฯ จองตัว๋ใหด้ว้ย ตอ้งช าระค่าทวัรท์ั้งหมด ภายใน 4 ชัว่โมง เนือ่งจาก

เป็นตัว๋เดีย่ว หากช าระล่าชา้ราคาตัว๋อาจปรบัข้ึน หรือท่ีนัง่เต็มได ้ 

หมายเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ

ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็น

การช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  



 

 

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

  

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

