
 
 

 

 

 

โดยสายการบินเวียดเจ็ท  บินตรง   

กราบขอพรตาไข ่เด็กวดัเจดีย ์  

นมสัการพระธาตทุองค า 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

นครศรีธรรมราช 3 วนั 2 คืน 



 

ขนาดกระเป๋าสมัภาระส าหรบัพกพาขึ้นเครือ่งบิน น ้าหนกัรวมไม่เกนิ 7 กิโลกรมั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุเน่ืองจากตัว๋เครือ่งบินของคณะ เป็นระบบส ุม่ Random ไม่สามารถล็อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ได้

นัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเครือ่งบินได ้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน 

 

หมายเหต ุก่อนการเดินทาง 5 วนั ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบว่าทางคณะใชก้ารเดินทางโดยรถต ูป้รบั

อากาศ หรอื รถบสัปรบัอากาศ โดยจะระบใุหท้ราบในใบเตรยีมตวัก่อนการเดินทาง 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสวุรรณภมิู – นครศรธีรรมราช – วดัยางใหญ่ (ตาพรานบญุ) – วดั

เจดีย ์(ตาไข่) – โรงแรมท่ีพกั   อาหาร -/กลางวนั/- 

09.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู น าท่านเช็คอินรบัตัว๋เครือ่งบิน 

11.05 น. เหิรฟ้า บินตรงส ู ่เมืองนครศรธีรรมราช โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท 

12.20 น. เดินทางถึง เมืองนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถต ู้ออกจากสนามบิน

นครศรธีรรมราช  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน 



 

บ่าย น าท่านเดินทางเขา้ส ู่ "วดัสีชมพ"ู แห่งเมืองนครศรีฯ วดัยางใหญ่ เป็นวดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ ไฮไลท์

ของวดัน้ี ก็คือ “ตาพรานบญุ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักษใ์ตน้บัถือ เช่ือกนัว่าเป็นสดุยอดของพรานทัง้ปวง 

บชูาแลว้มีโชคลาภเงินทอง สว่นใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภยั โชคลาภใหมี้กินมีใช ้

น าท่านเดินทางเขา้ส ู่ วดัเจดีย ์จากเรื่องราวเสียงท่ีร ่าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ขอ

อะไรก็ไดส้มหวงัทกุอยา่ง รปูไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 9 -10 ขวบ ท่ีมี

ช่ือว่า “ไอไ้ข่” ตัง้อย ูใ่นศาลาในวดัเจดีย ์ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตย์

อย ู่ ณ วดัแห่งน้ีเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบา้นตัง้แต่ในละแวกใกลว้ดัไปจนถึง

ต่างจงัหวดัในแถบภาคใตจ้ากศรทัธาท่ีเช่ือกนัว่า “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะโชค

ลาภ และการคา้ขาย  

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมอย ูใ่นรายการเท่ียว) 

พกัท่ี  โรงแรมแกรนดฟ์อรจ์นู นครศรธีรรมราช  หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร – วดัเขาขนุพนม – หม ู่บา้นคีรวีง  

  อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเขา้นมสัการ วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นม่ิงขวญั

ชาวเมืองนครศรธีรรมราชตลอดจนพทุธศานิกชนทัง้หลาย เป็นสญัลกัษณข์องจงัหวดันครศรีธรรมราช

อีกดว้ย ท่ีร ูจ้กักนัแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตเุจดีย ์ซ่ึงตั้งอย ู่ภายในวดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร 

เน่ืองจากเป็นท่ีบรรจ ุพระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ ปัจจบุนักรมศิลปากรไดป้ระกาศ จดทะเบียน

วดัพระมหาธาตเุป็นโบราณสถาน นบัเป็นปชูนียสถานท่ีส าคญัท่ีสดุแห่งหน่ึงของภาคใต ้



 

 

น าท่านเขา้ส ู่ วดัเขาขนุพนม ชาวนครศรีธรรมราชเช่ือกนัว่า ถ ้าแห่งน้ีเคยเป็นท่ีสมเด็จพระเจา้ตากสิน

มหาราชไดเ้สด็จหนีมาผนวชและประทบั ณ ถ ้าแห่งน้ีจนสวรรคต โดยสันนิษฐานจากเพลงกล่อมเด็กท่ี

เรยีกกนัว่าเพลงรอ้งเรอื ภายในถ ้าไดมี้ผ ูข้ดุพบพระพทุธรปูทองค า เงิน สมัฤทธ์ิ และพระพทุธรปูจ าลอง

เป็นศิลปะสมยักรงุศรอียธุยาตอนกลาง ปัจจบุนัโบราณวตัถเุหลา่น้ีแสดงไวใ้  นพิพิธภณัฑว์ดัเขาขนุพนม 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขนมจีนป้าเขียว 

บ่าย  น าท่านเขา้ส ู ่หม ู่บา้นคีรวีง หม ู่บา้นท่ีมีอากาศดีท่ีสดุ

ในไทย จดุเด่นของหม ู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทศันียภาพ

แห่งธรรมชาติ เพราะคีรวีงตัง้อย ูท่่ามกลางเทือกเขา 

ป่าไมแ้ละสายน ้า กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ในหม ู่บา้นคีรี

วง คือ การพกัในท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์เพลินตาและ

เพลินอารมณก์บัทศันียภาพแห่ง ธรรมชาติ ท่ีตัง้อย ู่

ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ ป่ันจักรยานชมวิวสดู

อากาศบริสทุธ์ิ ซ่ึงสามารถหาเช่าจกัรยานไดต้าม

รา้นเช่าจกัรยานในจดุต่างๆ รอบหม ู่บา้น 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

                      (ไม่รวมอย ูใ่นรายการเท่ียว) 

 

พกัท่ี  โรงแรมแกรนดฟ์อรจ์นู     

                       นครศรธีรรมราช  หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 



 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ศาลหลกัเมืองนครศรธีรรมราช – รา้นของฝาก – กรงุเทพฯ     

                                     อาหาร เชา้/-/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ

โรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางส ู่ ศาลหลักเมือง

นครศรธีรรมราช  อนัเป็นท่ีประดิษฐานหลกั

เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มี

อาคารทั้งหมด 5 หลัง หลังกลางเป็นท่ี

ประดิษฐานของศาลหลกัเมือง ออกแบบให้

มีลกัษณะ คลา้ยศิลปะศรีวิชยั เรียกว่าทรง

เหมราชลีลา  ส่วนอาคารเล็กทัง้ส่ีหลงั ถือ

เป็นบริวารส่ีทิศ เรียกว่าศาลจตโุลกเทพ 

ประกอบดว้ย พระเส้ือเมือง ศาลพระทรง

เมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมือง จากนัน้น าท่านเท่ียวชมและชอ้ปป้ิง รา้นของ

ฝาก ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้ส ูส่นามบินนครศรธีรรมราช 

12.50 น. น าท่านเหิรฟ้ากลบัส ู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท 

14.20 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 



 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอย ูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศ และ

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีอย ู ่นอกเหนือการควบคมุ โดยทางบรษิทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2563 
 

 

 

เด็กไมมี่เตียง พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน วนัธรรมดา ราคา  6,000 บาท 

       วนัเสาร ์และ วนัอาทิตย ์ราคา  8,000 บาท 

 วนัหยดุ ราคา  10,000 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม ท่านละ 1,900 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีการเดินทาง วนัท่ีการเดินทาง ช่วงวนัหยดุยาว 

01-03 / 02-04 / 03-05 / 04-06 / 

05-07 / 08-10 / 09-11 / 10-12 / 

11-13 / 12-14 / 15-17 / 16-18 / 

17-19 / 18-20 /22-24 / 23-25 / 

24-26 / 25-27 / 28-30 

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 

06-08 / 07-09 / 13-15  

14-16 / 21-23 / 26-28  

27-29 

19-21 /  20-22 

6,555 บาท 8,555 บาท 10,555 บาท 



 

ก าหนดการเดินทาง ธนัวาคม 2563 

 

เด็กไมมี่เตียง พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน วนัธรรมดา ราคา  6,000 บาท 

       วนัเสาร ์และ วนัอาทิตย ์ราคา  8,000 บาท 

 วนัหยดุ ราคา  10,000 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม ท่านละ 1,900 บาท 

 

 

** เด็กทารก อายรุะหว่าง 6 เดือน – 2 ขวบ ราคา 1,900 บาท ** 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอย ูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศ และ

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีอย ู ่นอกเหนือการควบคมุ โดยทางบรษิทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่าตัว๋เครือ่งบิน ไป-กลบั น ้าหนกัถือข้ึนเครือ่งไดไ้ม่เกิน 7 ก.ก.  

โดยสมัภาระท่ีจะถือข้ึนเครือ่งบิน ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเล็บ วตัถไุวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกินขนาดบรรจ ุ100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว และค่ารถน าเท่ียวตามรายการ 

3. ค่าท่ีพกัท่ีภเูก็ต จ านวน 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน  

4. ค่าอาหารทัง้หมด 5 ม้ือ ตามรายการท่ีระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเท่ียว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท 

6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท 

 

 

วนัท่ีการเดินทาง วนัท่ีการเดินทาง ช่วงวนัหยดุยาว 

01-03 / 02-04 / 03-05 / 13-15 

14-16 / 15-17 / 16-18 / 17-19 

20-22 / 21-23 / 22-24 / 23-25 

07-09 / 08-10  

09-11 /  18-20  

19-21  

 

04-06 / 05-07 / 06-08 

10-12 / 11-13 / 12-14 

24-26 / 25-27 / 26-28   

27-29 / 28-30 / 29-31 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 

      6,555 บาท 8,555 บาท     10,555 บาท 



 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ฯลฯ 

2. ค่าน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งบิน 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และผ ูช่้วยมคัคเุทศก ์ 

5. ค่าใชจ่้ายสว่นตวัของผ ูเ้ดินทาง 

 

ราคาคา่บรกิารน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่งบิน 

ภายในประเทศ 

ตลอดเท่ียวบิน ทัง้ขาไป และขากลบั 

15 กิโลกรมั 860 บาท 

20 กิโลกรมั 946 บาท 

25 กิโลกรมั 1,160 บาท 

30 กิโลกรมั 1,802 บาท 

35 กิโลกรมั 2,144 บาท 

40 กิโลกรมั 2,658 บาท 

 

ส่ิงส าคญั ของมคีมทกุชนดิเชน่มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาดหา้มน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน หา้มน าโทรศัพทม์อืถือ 

ซัมซงุ ร ุ่น กาแล็กซ่ี โนต๊ 7 (SAMSUNG GALAXY  NOTE 7) ขึน้เคร่ืองบิน หรือน าใสก่ระเป๋า 

สมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

การเตรยีมตวัส าหรบัผ ูโ้ดยสารกอ่นเดินทางออกจากสนามบินไทย 

1. ของเหลวที่อนญุาตใหถ้ือขึน้เคร่ือง ไดแ้ก่ ยา, นมส าหรับเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จ าเป็นระหว่างการเดินทาง 

(ตอ้งบรรจถุงุซิบพลาสตกิใส เตรียมไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีตรวจ) 

2. กรณุาถอดเสือ้คลมุ และอปุกรณอ์ิเลคทรอนกิ ทกุชนดิ ใสถ่าดเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบความปลอดภยัก่อนขึน้เคร่ือง  

*** หมายเหต ุกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งน าของเหลวถือข้ึนเครือ่ง *** 

- น าของเหลวบรรจใุสถ่งุพลาสตกิใสสามารถเปิดปิดถงุได ้ขนาด 20*20 ซ.ม. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ี   

- ของเหลวแตล่ะชนดิมขีนาดไมเ่กิน 100 มลิลลิติร หรือ นอ้ยกว่า (น า้หนกัรวมไมเ่กิน 1 ลติร) 

- ถงุพลาสตกิใสท่ีบรรจขุองเหลวสามารถถือขึน้เคร่ืองได ้1 ท่านตอ่ 1 ใบเท่านัน้ 

 


