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รหัสโปรแกรม : 22117 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินนครศรีธรรมราช – วดัยางใหญ่ – วดัเจดีย์ (ไอ้ไข่) – ถนนเลยีบชายทะเลทีส่วยงาม
มากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของอ่าวไทย - จุดชมววิเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า - ร้าน MOON COFFEE & ROTI  

              (- / L /-) 
03.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ

บินนกแอร์(DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD550 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชม.) 
07.10 น. ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  
 น าท่านเดินทางสู่ วดัยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ เดิมช่ือวดัคงคาลอ้ม ในอดีตชาวบา้นท า

ไร่ยางขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงไดท้  าการบูรณะวดัจึงเป็นวดัท่ีสวยงามดงัในปัจจุบนั 
ส าหรับความโด่งดงัของวดัยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักใตน้บัถือ เช่ือกนัวา่เป็นสุดยอดของพราน
ทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภ เงินทอง ผูค้นส่วนใหญ่ท่ีไดม้ากราบไหวข้อพร เร่ืองความปลอดภยั มีโชคมีลาภ หากใคร
สมหวงัแลว้ ก็มาแกบ้นโดยการน าปัจจยัมาช่วยสร้างโบสถ ์ 

 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั 

น าท่านเดินทางไปยงั อ าเภอสิชล สู่ วดัเจดีย์ จากเร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอยา่ง 
“ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวม
แว่นตาด า ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะ
โชคลาภและการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหมี้โชคมีลาภในการเส่ียงดวง ขอใหช่้วยเรียกคนมาซ้ือของ ท ายอดขาย
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ให้ไดต้ามเป้า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาน ามาแก้
บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ ส่วนบริเวณท่ีใหจุ้ดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขา บ่ง
บอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ให้ท่านกราบขอพร ขอโชค
ลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลกัไอ้ไข่ ตามอธัยาศยั   **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วดัเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชา
บนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือส าเร็จให้แก้บนด้วยของที่น ามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่าน้ัน  ของที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น ้า
แดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทดั   อิสระขอพรตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย 

 
 

จากนั้น ออกเดินทางสู่ถนนเลยีบชายทะเลทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของอ่าวไทย เส้นทางเขาพลายด า อ าเภอสิชล ถึง อ่าว
ทอ้งหย ีอ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นถนนสายอนุรักษธ์รรมชาติ จุดชมวิวและเส้นทางขบัรถเท่ียวท่ีแสน
โรแมนติก น าท่านแวะจุดชมววิเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า ใหท้่านเก็บความประทบัใจ ชมววิทิวทศัน์ของทอ้งฟ้าตดั
กบัทะเลสีคราม และรายลอ้มไปดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจี ตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนครศรีธรรมราช 
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น าท่าน เช็คอนิ ร้าน MOON COFFEE & ROTI  ร้านตั้งอยูบ่นเชิงเขาติดทะเล ทางไปเขาพลายด า อ าเภอสิชล คาเฟ่ 
ราคาหลกัร้อย กบัววิหลกัลา้น ท่ีคุณมาแลว้จะตอ้งร้องวา๊ว บรรยากาศท่ีร้านดีมาก ๆ เหมาะแก่การนัง่พกัผอ่น ด่ืมชา 
กาแฟชิลๆมองววิทะเล รับลมทะเล ฟังเสียงคล่ืน และยงัมีมุมสวย ๆ ใหถ่้ายรูปอวดชาวโซเช่ียลไดอิ้จฉากนั สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช 

 
 
เยน็ อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย แนะน า ... โรตีเล่ืองช่ือแห่งเมืองคอน 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม SP & K หรือเทยีบเท่า  
(หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 ท่าน จึงแนะน าให้ลูกค้าท่านที ่3 ซ้ือพกัเดี่ยวเพิม่ ) 

วนัทีส่อง หมู่บ้านคีรีวง - จังหวดัพทัลุง - พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวฒัน์จตุรทศิ – วดัคูหาสวรรค์   (B / L /D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทีอ่ากาศดีทีสุ่ดในประเทศไทย “หมู่บ้านคีรีวง” ตั้งอยูท่ี่ต  าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศยัอยู่เชิงเขาหลวง ต าบลก าโลน อนัเป็นเส้นทางเดินข้ึนสู่ยอดเขา
หลวง ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีสงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลกั คือการท าสวนผลไมผ้สม เรียกวา่ “สวนสมรม” เช่น 
มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนคีรีวง ไดเ้ป็นชุมชนตน้แบบในการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไดรั้บรางวลัยอด
เยีย่ม อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Thailand Tourism Awards) ประจ าปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เน่ืองจากเป็นชุมชน
ท่ีมีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยูก่บัธรรมชาติ จุดเด่นของ หมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่
ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละสายน ้ า กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ในหมู่บา้นคีรีวง คือ การพกัในท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์เพลินตา
และเพลินอารมณ์กบัทศันียภาพแห่งธรรมชาติ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่าไม ้ป่ันจกัรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธ์ิ 
ซ่ึงสามารถหาเช่าจกัรยานไดต้ามร้านเช่าจกัรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บา้น และมีหมู่บา้น OTOP  ผลิตภณัฑ ์OTOP คีรี
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วง ผา้มดัยอ้มสีธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพรกลุ่มจกัสานและผลิตภณัฑก์ะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน ้ าผลไม ้กลุ่มไวน์และ
กลุ่มทุเรียนกวน . . .  แวะถ่ายรูปกบั  “สะพานบ้านคีรีวง”  คลองท่าดี อีกหน่ึงแลนดม์าร์คท่ีทุกคนตอ้งแวะมาเก็บภาพ
เป็นท่ีระลึก 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั  
 น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) เมืองเก่าแก่โบราณเมืองหน่ึงของภาคใตมี้มา

ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ โดยพบหลกัฐานคือขวานหินขดัในหลายพื้นท่ีของจงัหวดั และไดช่ื้อวา่เมืองขุนเขาอก
ทะลุ เพราะเม่ือขบัรถเขา้สู่ตวัเมืองพทัลุง นกัท่องเท่ียวจะไดเ้ห็นขุนเขาอกทะลุอยู่บริเวณกลางเมือง ซ่ึงเป็นจุดเด่น
ประจ าจงัหวดัเลยก็วา่ได ้น าท่านสักการะ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวฒัน์จตุรทิศ หรือ “พระพุทธรูปส่ีมุมเมือง”  ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ถูกจดัสร้างข้ึนตามความเช่ือและโบราณประเพณีของบา้นเมืองท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่คร้ังสมยักรุงศรีอยุธยา 
ท่ีจะตอ้งมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิปกป้องขอบขณัฑสีมาทั้งส่ีทิศ เพื่อปกป้องภยนัตรายจากอริราชศตัรู ปัดเป่าส่ิงชัว่ร้าย เสริมดวง
ชะตาแก่บา้นเมือง 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงแห่งแรกของจงัหวดั ตั้งอยูใ่กลเ้ชิงเขาคูหาสวรรค ์เป็นโบราณสถาน

ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพทัลุง สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 13-15 ภายในถ ้ ามีพระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์องค์ใหญ่ บริเวณปากถ ้ ามีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษตัริยไ์ทยถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลท่ี 5, 
รัชกาลท่ี 7 , รัชกาลท่ี 9 นบัเป็นความปล้ืมปิติของชาวพทัลุงอยา่งยิง่ 

 
เยน็  บริการอาหารเยน็  

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม เดอะ เซ็นทริส พทัลุง หรือเทยีบเท่า  
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วนัทีส่าม ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยกัษ์ - ล่องเรือทะเลน้อย ชมทะเลบัวแดง ควายน า้ - ชมววิจุดชมววิบ้านแฝดหลังคาสีแดง @ 
สะพานเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา - จังหวดันครศรีธรรมราช -  ศาลหลกัเมืองนคร - วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   
- ร้านของฝาก - สนามบินนครศรีธรรมราช– สนามบินดอนเมือง     (B / L /-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
05.00 น. น าท่านล่องเรือชมแสงแรกและวิวยอยักษ์ บริเวณคลองปากประ ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าส าคญัของอ าเภอควนขนุน เกิดจาก

แม่น ้าสายต่าง ๆ ไหลมารวมกนั คลองปากประแห่งน้ีจึงกลายเป็นแหล่งจบัปลาท่ีส าคญัเพราะเป็นท่ีท่ีมีปลาชุกชุม  วถีิ
ชมชีวิตของชาวบา้นท่ีจะตั้งยอขนาดใหญ่ ส าหรับดกัจบัปลาในเวลาช่วงเช้ามืด ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความทรงจ ากบั
ทศันียภาพแสงแรกพร้อมยอยกัษ ์เป็นภาพท่ีสวยงามจบัใจจนลืมไม่ลง 

 
 
จากนั้น น าท่านล่องเรือสู่ ทะเลน้อย หรือ อุทยานนกน ้าทะเลน้อย หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดของจงัหวดั

พทัลุง โดยไดรั้บการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์า เม่ือปี พ.ศ.2518 ถือเป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์าแห่งแรกของประเทศ
ไทย พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบริมทะเลสาบ น าท่านล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” หรือ “ทะเลบัวสาย” โดยในช่วงเช้า
เหล่าดอกบวัสายจะพาออกดอกสีแดงบานสะพร่ังเตม็ทอ้งน ้า เพลิดเพลินกบัการชมทะเลบวัแดง แลว้ยงัสามารถชมนก
ประจ าถิ่นและนกอพยพ ซ่ึงมาให้ชมมากวา่ 287 ชนิด และไฮไลทท่ี์ข้ึนช่ือของท่ีน่ีคือ ชม “ควายน ้า”  เป็นควายของ
ชาวบา้นท่ีเล้ียงในบริเวณน้ี ซ่ึงสามารถปรับตวัตามสภาพของพื้นท่ีท่ีอยู่อาศยั แหล่งอาหารของมนัคือ เม่ือน ้ าใน
ทะเลสาบลดลงจนถึงแห้งขอดในบางช่วง จะมีสันดอนพื้นดินโผล่ มีหญา้ข้ึนควายก็จะข้ึนมาเล็มกินหญา้บนบก แต่
เม่ือยามหนา้น ้าก็ปรับตวัเปล่ียนมากินพืชน ้ าอยา่งเช่นสายบวั ใบบวั หรือสาหร่าย ท่ีข้ึนในน ้าแทนโดยในช่วงน ้ าหลาก
ประมาณเดือน ธ.ค.-ก.พ. จะสามารถพบเห็นควายออกหา กินในน ้ าหรือควายว่ายน ้ าไดเ้ป็นจ านวนมากกว่าช่วงน ้ า
น้อย  (หมายเหตุ ช่วงฤดูดอกบวัจะเร่ิมบานตั้งแต่กลางเดือน ก.พ – เม.ย. ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ทางบริษทัไม่
สามารถก าหนดได)้ 
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จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ จุดชมววิบ้านแฝดหลงัคาสีแดง ในทะเลสาบขา้ง สะพานเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา สะพานท่ีทอด

ยาวกว่า 8 กิโลเมตรบนทะเลน้อย เช่ือมระหว่างอ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง และอ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
บรรยากาศบางช่วงคลา้ยสถานตากอากาศบางปู อิสระใหท้่านไดถ่้ายภาพตามอธัยาศยั 

 
  

น าท่านเดินทางกลบัสู่ นครศรีธรรมราช (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) พกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั เมนู ขนมจีนเมืองคอน 
น าท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองท่ีคอยปกปักรักษาบา้นเมืองให้พน้จากภยัอนัตรายต่างๆ 
ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของศาลหลกัเมืองจากค าร ่ าลือมากมาย ผา่นองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง 
ซ่ึงอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลกัเมือง อาคารสีขาวท่ีออกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทั้งหมด 4 หลงั หลงั
กลางประดิษฐานศาลหลกัเมือง ออกแบบให้มีลกัษณะคลา้ยศิลปะศรีวิชยั เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลงัเล็กทั้ง 4 
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หลงั ถือเป็นบริเวณส่ีทิศ เรียกวา่ศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง
และศาลพรบนัดาลเมือง  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากนั้น ชม บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ อาคารเรือนป้ันหยาอายุกว่า 108 ปี โดยทายาทของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้ท าการบูรณะ

ปรับปรุงบา้นหลงัน้ี พร้อมกบัเปิดให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยบา้นขุนรัฐวุฒิได้รับรางวลั อาคารอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรม ดีเด่น ปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์อีกดว้ย 

จากนั้น น าท่านสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร 
โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนบัถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลกัษณ์ของ
จงัหวดันครศรีธรรมราชแห่งน้ีท่ีรู้จกักนัแพร่หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย ์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้  
เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆงัคว  ่า ปากระฆงัติดกบัพื้นก าแพงแก้ว  มีจุดเด่นท่ียอดเจดียหุ์้มด้วย
ทองค าแท ้ความมหศัจรรยอี์กอยา่งหน่ึงขององคพ์ระบรมธาตุคือ องคพ์ระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่วา่แสงอาทิตย์
จะส่องกระทบไปทางใด ซ่ึงยงัไม่มีใครหาค าตอบได ้ความมหศัจรรยน้ี์เอง จึงเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ท่ี
ห้ามพลาดในการมากราบสักการะนอกจากพระบรมธาตุศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งน้ียงัมีส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คือ  พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐาน
อยูใ่น วหิารพระมหากจัจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลกัษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มีเมตตา 
ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเร่ืองสุขภาพและความเจบ็ป่วย เช่ือกนัวา่พระแอดจะช่วยดลบนัดาลให้หายจากความเจบ็
ไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเม่ือย ปวดเอว ปวดหลงั อีกหน่ึงอภินิหารของพระแอดท่ีเป็นท่ีประจกัษ์คือ การขอบุตร เช่ือ
กนัวา่ท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรใหแ้ก่ผูท่ี้มีบุตรยาก เม่ือมีบุตรส าเร็จแลว้ พอ่แม่ก็จะน ารูปทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแก้
บนและเหมือนเป็นการฝากฝังใหพ้ระแอดช่วยคุม้ครองดูแลใหอ้ยูร่อดปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ  
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**TIP ไหว้ขอลูกกบัพระกจัจายนะ  “ขออ านาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ ์จงบนัดาลความคิดของขา้ฯ มีช่ือวา่…. 
บดัน้ี ขา้ฯ ตอ้งการมีลูก เทพเทวาใดจะมาเกิดกบัขา้ฯ หรือเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิดกบัขา้ฯ ขา้ฯ จะท าบุญ
อุทิศให ้เตรียมรับบุญจากขา้ได”้ 

จากนั้น น าท่านแวะซ้ือของฝากของที่ระลกึติดไมติ้ดมือกลบัไปฝากคนท่ีท่านรัก เช่น เคร่ืองเงิน เคร่ืองถมเมืองนคร มีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและนบัเป็นหน่ึงในบรรดาศิลปาชีพชั้นสูง ผลิตภณัฑเ์คร่ืองถมนครไดรั้บความนิยม
จนปัจจุบนั , มงัคุดเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , ส้มโอทบัทิมสยาม  อิสระเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองนครศรีธรรมราช 
19.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD559 
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท  
(หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)  เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 
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มาตรการส าหรับผู้ทีเ่ดนิทางเข้าจังหวดันครศรีธรรมราช Update 1 ต.ค. 64 
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อตัราค่าบริการ  

วนัเดินทาง  ราคา/ท่าน พกัเดี่ยว 

28 – 30 มกราคม 2565 6,555 +2,000 
18 - 20 กมุภาพนัธ์ 65 6,999 +2,000 

18 - 20 มนีาคม 65 7,333 +2,000 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณเีป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

ช าระได้ทีเ่จ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมน ้าหนกักระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม (ไม่มีน ้าหนกัโหลดกระเป๋าใตท้อ้งเคร่ือง) 
 ค่ารถ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  **กรุ๊ปออกเดินทาง ข้ันต ่า 9 ท่าน**    
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณผู้ีเดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าซ้ือท่ีนัง่บนรถน าเท่ียว 

 
 
 
 
 
 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชนภายใน 24 ชัว่โมง หากไม่ช าระ
ตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนั่งเพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนั่งอยู่โดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่าน
ช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
  

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทวัร์ 
1. กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป ยดึเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) 
2. กรณยีกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยดึเงินเตม็จ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) อาทิ

เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืน ๆ  
4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดินทาง ท าการคืนเงินใหภ้ายใน 7 วนั 
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** เน่ืองจากราคาทวัร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน กรณผู้ีจองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเปลีย่นผู้เดินทางแทนได้ ดังนี ้
1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมส าเนาหน้าบัตร

ประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันท าการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลีย่นผู้เดินทาง
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการ
เปลีย่นผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลกิการเดินทาง 3 วนัก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลีย่นผู้เดินทางได้ทุกกรณ ี
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน ** 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีบริษทัก าหนด ราคาและรายการ

อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
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10. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจให้ถ่ีถว้น เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่
ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

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
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