
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 

อายุ 2 – 6 ปี 
พักเดี่ยว/เดินทางคน

เดียว เพ่ิม 

24 - 27 กรกฎาคม 63 4,900 4,900 1,500 
31 ก.ค. – 3 ส.ค. 63 4,900 4,900 1,500 

7 - 10 สิงหาคม 63 4,900 4,900 1,500 

14 - 17 สิงหาคม 63 4,900 4,900 1,500 

21 - 24 สิงหาคม 63 4,900 4,900 1,500 

28 - 31 สิงหาคม 63 4,900 4,900 1,500 

3 – 6 กันยายน 63 4,900 4,900 1,500 

10 – 13 กันยายน 63 4,900 4,900 1,500 

18 – 21 กันยายน 63 4,900 4,900 1,500 

25 – 28 กันยายน 63 4,900 4,900 1,500 

2 – 5 ตุลาคม 63 4,900 4,900 1,500 

9 – 12 ตุลาคม 63 4,900 4,900 1,500 

10 – 13 ตุลาคม 63 4,900 4,900 1,500 

16 – 19 ตุลาคม 63 4,900 4,900 1,500 

23 – 26 ตุลาคม 63 4,900 4,900 1,500 

31 ตุลาคม –  
3 พฤศจิกายน 63 

4,900 4,900 1,500 

 



วันแรก   กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช  

18.30 น. พรอ้มกนัที่จุดนดัหมาย ป๊ัมน ้ามัน ปตท.เกษตร – นวมินทร ์เจา้หนา้ที่บริษัทสนุกฮอลิเดย ์
คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

20.00 น.  ออกเดินทางโดยรถบัสโดยสารปรับอากาศ VIP สู ่อ  าเภอลานสกา  
จงัหวดันครศรีธรรมราช เชิญพกัผ่อนตามอธัยาศยับนรถบสั  
(กรุงเทพมหานครฯ – นครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 760 กม.)  
 

วันทีส่อง          ลานสกา – หมู่บ้านคีรีวง – สะพานคีรีวง - หมู่บ้านสมุนไพรคีรีวง          

                              วัดไอ้เจดียไ์ข่ - วัดพระธาตุนุครฯ 

07.30 น. เดินทางถึง อ าเภอลานสกา ดินแดนที่ว่ากนัว่า อากาศดีทีสุ่ดในประเทศไทย 
 บรกิารอาหารแบบกล่อง (Snack Box) พรอ้มเครื่องดื่ม 

จากนัน้น าท่านขึน้ รถบัสปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ หมู่บา้นท่ีมีอากาศบริสุทธิ์มากท่ีสุดใน
ประเทศไทย Check In กนัที่จดุแรก ก็คือ สะพานคีรีวง 
-  จากนัน้ แวะไปยังถนนเทียบท่าน า้... น า้ใสไหลผ่านกรวดหินสีสวย อิสระใหท้่านไดเ้ล่นน า้
ตามอธัยาศยั 
- หมู่บา้น สมนุไพรคีรีวง มีสินคา้ประเภทสมนุไพร ที่ปลกูจากหมู่บา้น พรอ้มสินคา้หตัถกรรม 
ท ามือต่าง ๆ รวมทัง้ผลไม ้พวกมงัคดุ ทเุรียน กลว้ย และอื่น ๆ ที่ปลกูขึน้อยู่ท่ามกลาง อากาศที่
บรสิทุธิ์ท่ี ท าใหผ้ลผลิตมีรถชาดที่ดีและผลผลิตสมบรูณ ์



เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวันทีร้่าน คีรีวง ริเวอรว์ิว 

เดินทางสู ่อ  าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่วัดเจดียไ์อ้ไข่ (ตาไข่) จากเร่ืองราวท่ีร  ่าลือถึงความศกัดิส์ิทธิ์ ท่ีเมื่อขออะไรก็

ไดส้มหวงัทกุอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไมแ้กะtสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยู่ในศาลา
ในวดัเจดีย ์สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ท่ีเชื่อกนัว่าเป็นวิญญาณศกัดิ์สิทธิ์ท่ีสถิตอยู่ 
ณ วัดแห่งนีจ้ากศรทัธาที่เชื่อกันว่า “ขอได ้ไหวร้บั”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บน
บานศาลกล่าว ขอใหม้ีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอใหช้่วยเรียกคนมาซือ้ของ 
หรือท ายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรือของหายใหช้่วยหา หรือขอใหช้่วยปกป้องภัย ภายในวัด
เจดียเ์ต็มไปดว้ยสิ่งของที่ผูเ้ลื่อมใสศรทัธาน ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของ
เลน่ต่าง ๆ เป็นตน้ ( ความเชื่อสว่นบคุคล )   

  **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย ์: ธูป 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวร้บั แต่เมื่อส าเร็จให้
แกบ้นดว้ยของที่น ามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านัน้    ของที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น า้แดง, ชดุ
ทหาร ต ารวจ, ไก่ปนูป้ัน, หนงัสติก๊, ประทดั 

 

 

 
 



จากนัน้น าท่านสู ่วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วดัพระบรมธาต ุพระอารามหลวง 
ชัน้เอก ชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศกัดิ์สิทธิ์ท่ีเคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนีท้ี่ รูจ้ักกัน
แพรห่ลายคือ พระบรมธาตเุจดีย ์ที่บรรจพุระบรมสารีรกิธาตขุองพระพทุธเจา้   

 
 
 
 
 
 
 

 
เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆังคว ่า มีจุดเด่นที่ยอดเจดียห์ุม้ดว้ยทองค าแท ้
ความมหศัจรรยอี์กอย่างหนึ่งขององคพ์ระบรมธาตคืุอ องคพ์ระธาตจุะไม่มีเงาทอดลงพืน้ไม่ว่า
แสงอาทิตยจ์ะส่องกระทบไปทางใด ซึ่งยงัไม่มีใครหาค าตอบได ้ความมหศัจรรยน์ีเ้อง จึงเป็น 
1 ใน UNSEEN  THAILAND  ท่ีหา้มพลาด นอกจากนีย้งัมีสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ ส  าหรบัผูท่ี้ตอ้งการมี
บุตร มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คือ  พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน 
วิหารพระมหากจัจายนะ ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย เชื่อกัน
ว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว 
ปวดหลงั และการขอบุตร เชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรใหแ้ก่ผูท้ี่มีบุตรยาก (ความเชื่อ
สว่นบคุคล) ศกัดิส์ิทธิ์ในทกุกระบวนการ 

เย็น   รับประทานอาหารค ่าทีร้่าน ครัวนายหนัง 
 
 
 
 



ค ่า   เข้าพักที ่โรงแรม แลคอน นอนบาย นครศรีธรรมราช หรือเทยีบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่าม        ปากพนัง – โครงการปากพนัง วินด ์ปารค์ - ล่องเรือชมแม่น ้าปากพนัง – แหลมตะลุมพุก   

                              ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - ตลาดหน้าพระธาตุ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.00 น.  หลังจากอาหารเช้า เดินทางสู่อ  าเภอปากพนัง มี แม่น ้าปากพนังเป็นแม่น ้าสายหลักที่ใช้

ด ารงชีวิตของชาวอ าเภอปากพนงัซึ่งเชื่อมต่อกบัทะเลอ่าวไทย 
เดินทางสู่ “โครงการปากพนัง วินด ์ปารค์” ถนนสายหลกัของถนนในปากพนัง ท่านจะได้
เห็นภาพของกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพื่อจ าหน่ายใหก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมาย 
คือ จะสรา้งทัง้หมด 500 ตวั ยาวไปถึงอ าเภอปากพนงัไปจนถึงอ าเภอสทิงพระ สงขลา ซึ่งใน
ส่วนของปากพนังนั้น บริเวณที่มีการก่อสรา้งกังหันลม จะมีการปรับภูมิทัศน์ใหก้ลายเป็น
สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเริ่มมีนกัท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูปกบักงัหนัลมอยู่ตลอดเวลา 

 
 

  

 

 

 



10.00 น.  น าท่าน "ล่องเรือชมแม่น ้าปากพนัง" แม่น า้สายส าคญัที่หล่อเลีย้งชีวิตชาวบา้นมายาวนาน 
โดยมีตน้น า้มาจากเทือกเขาบรรทัดผ่านหลายอ าเภอในนครศรีธรรมราชก่อนออกสู่ทะเลอ่าว
ไทยล่องเรือสมัผสัวิถีชาวประมง ชมป่าชายเลนอนัอดุมสมบูรณ ์ตามรอยประพาสของสมเด็จ
พระพทุธเจา้หลวงรชักาลที่ 5 และไดเ้ห็นพระวิรยิะอตุสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
รชักาลที่ 9 ในการขจดัทกุขบ์  ารุงสขุใหก้บัคน ปากพนงั ใชเ้วลาลอ่งเรือ 3 ชั่วโมง โดยประมาณ 

 

 

 

 

 

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารบนเรือ แบบโต๊ะจีน พร้อมคาราโอเกะ 
บ่าย เดินทางสู ่แหลมตะลุมพุก แหลมตะลมุพกุอยู่ที่ชายหาดปากพนงั เป็นชายหาดสีขาวยาวโคง้

เรียวยาวไปตามชายฝ่ังทะเลแนวเหนือ-ใต ้ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ดา้นหนึ่งของแหลม
รบัลมทะเล จากฝ่ังอ่าวไทย อีกดา้นรบัคลื่นลมในฝ่ังอ่าวปากแม่น า้ปากพนงั 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
จากนัน้ เดินทางสู ่ศาลหลักเมืองนคร  ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราชสรา้งขึน้เพื่ประดิษฐาน
หลักเมือง ประกอบด้วยอาคาร ๕ หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองซึ่ง
ออกแบบใหม้ีลกัษณะคลา้ยศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็กทัง้สี่หลงั 
ถือเป็นบรวิารสี่ทิศ เรียกว่า ศาลจตโุลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมือง ศาลพระทรงเมือง  
ศาลพระพรหมเมือง และศาลพรบนัดาลเมือง ก่อสรา้งเสร็จสมบูรณใ์น พ.ศ. ๒๕๔๒ องคเ์สา
หลักเมืองท าดว้ยไมต้ะเคียนทองที่ไดม้าจากภูเขายอดเหลืองอันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขา
นครศรีธรรมราช สว่นบนของเสาเป็นรูปจตคุามรามเทพ (สี่พกัตร)์ 

 

 

 

 
 
 
เย็น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดหน้าพระธาตุ หลาดหน้าธาตุ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรม ซึ่งภายในตลาดจะมีการน าผลิตภณัฑส์ินคา้ OTOP ประเภทต่าง ๆ ทัง้ขนมพืน้บา้น 
อาหารพืน้บา้น สินคา้ต่าง ๆ อีกมากมาย มาจัดแสดงและจ าหน่ายใหแ้ก่นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปไดแ้วะเวียนกนัมา ชม ชิม ชอ้ป และการสาธิตและแสดงศิลปวฒันธรรม  
ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นเอกลกัษณข์องเมืองนครศรีธรรมราชไดอ้ย่างชัดเจนเลยครบั บอกเลย
ครบัว่ามาเดินหลาดหนา้พระธาตไุดค้รบจบในท่ีเดียว 

ค ่า เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่าน เชิญเลือกรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

 

 



 
ค ่า   เข้าพักที ่โรงแรม แลคอน นอนบาย นครศรีธรรมราช หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี่        ร้านของฝาก – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพมหานครฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
น าท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไมติ้ดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรกั เช่น เครื่องเงิน 
เครื่องถมเมืองนคร มีชื่อเสียงเป็นที่รูจ้ักแพร่หลายมาตัง้แต่อดีตและนับเป็นหนึ่งในบรรดาศิล
ปาชีพชัน้สงู ผลิตภณัฑเ์ครื่องถมนครไดร้บัความนิยมจนปัจจุบนั , มงัคดุเมืองนคร , ขนมลา , 
แกงไตปลา , สม้โอทบัทิมสยาม  อิสระเลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั  

 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานครฯ โดยรถบัสปรับอากาศแบบ VIP 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวันทีร้่านอาหาร 
เย็น   ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารเย็น 

  หลงัรบัประทานอาหารเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ออกเดินทางต่อสู ่กรุงเทพมหาหนคร  
(กรุงเทพฯ – นครศรีฯ ระยะทางประมาณ 760 กม.)  
 

      จังหวัดนครศรีธรรมราช – กรุงเทพมหานครฯ 

20.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพมหานครฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 



 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ค่ารถบสัปรบัอากาศตลอดการเดินทาง  

✓ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในโปรแกรม 

✓ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 

✓ค่ามคักเุทศก ์ผูช้่วยมคักเุทศก ์และคนขบัรถ 

✓ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000 // กรณีรกัษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม ์

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละผูช้่วย//ค่าทิปคนขบัรถและผูช้่วย ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง    **เด็กจ่ายทปิ
เท่ากับผู้ใหญ่** 

 ค่าใชอ่ื้นๆ นอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืม นอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ 

 ค่าเดินทางโดย บรกิารรบั - สง่ หรือพาหนะสว่นตวั  

 ค่ารถรบั-สง่ นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบไุวต้ามรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  

 

เงื่อนไขการจองทวัร ์ 

1.กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 2,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ า

ทัง้หมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษี

น า้มนัที่ยงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรุณาช าระตามวนัที่ใน INVOICE ที่บรษิัทก าหนด 

2.สง่หลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน ์อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคชั่นอ่ืนๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 



3.สง่เอกสารหนา้บตัรประชาชน ที่มองเห็นขอ้มลูชดัเจน ในช่องทางที่สะดวก ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่บริษัทฯ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทวัร ์ 

1. แจง้ขอยกเลิกทวัรก์่อนการเดินทาง 30วนั คืนเงินเต็มจ านวนที่ท่านไดช้ าระมาแลว้  
2. แจง้ขอยกเลิกทวัรก์่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของราคาทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกทวัรก์่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ท่านช าระมาแลว้ทกุกรณี 
4. ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการ 

การนัตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด  

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

❖ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บรษิัทฯ รบัผูร้ว่มเดินทาง เฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้  

❖บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล, ภยัธรรมชาติอนัไม่สามารถควบคมุได ้ 



❖ เนื่องจากการซือ้ขายทวัรใ์นรูปแบบเหมาจ่าย บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใชจ้่ายไดๆ 

หากท่านใชบ้รกิารจากทางบรษิัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัที่เดียวกบัที่จดัไว ้ไม่เที่ยว

บางรายการ  

❖บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบ ุอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พกั สถานที่

ท่องเที่ยว เพื่อปรบัใหเ้หมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงนัน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้ เพื่อใหท้กุอย่างเป็นไปดว้ยความเหมาะสมและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนร์ว่มกนัทุกฝ่าย  

❖ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่าน ไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมดแลว้ 

 


