
 

 

 

 

 

 

 

เช้า            เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  มีบริการรถตู้รอรับลูกค้าเมื่อเดินทางมาถึง  ท่าอากาศ

ยานนครศรีธรรมราช ให้ท่านได้เลือกอิสระอาหารเช้า 

09.00 น.    แวะสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เปรียบเสมือนสิ่งศักด์ิสิทธิ์คอยปกป้องรักษา 

 บ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ เราคงเคยรับรู ้

 ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของศาลหลักเมือง จากคำลือมา  

 หลายต่อหลายครั้ง ผ่านองค์จตุคามรามเทพ เทวดา 

 รักษาเมืองซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของหลักเมือง  

 หลากหลายเรื่องราว ที่เล่าจากประสบการณ์ที ่  

 ได้พบมาของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการสร้าง  

 ศาลหลักเมือง 

11.00 น.  กราบไหว้ ขอพร ณ พระธาตุไร้เงา พระบรมธาตุเจดีย ์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรง 

 ระฆังคว่ำ มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ ด้วยความมีชื่อเสียงและ ศักดิ์สิทธิ ์ ของพระบรม

ธาตุเจดีย์ดึงดูดให้ผู้คน จากทั่วสารทิศแวะมากราบไหว้ขอพร พิธีปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง คือ การนำผ้าขึ้นธาตุ ตาม

ตำนานเช่ือว่า หากใครได้นำผ้าขึ้นธาตุและบนขอพร ใน เรื่องใด จะขอให้หายเจ็บหายไข้ ขอให้ได้ลูก ขอเรือ่ง

การงานการเรียน สิ่งนั้นก็จะเป็น จริงดังหวัง 

 

 

 

วนัที่ 1 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ศาลหลกัเมือง – วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร – 

  หมู่บา้นคีรีวง 



12.00 น.  ให้ท่านได้เลือกอิสระอาหารเที่ยง  

13.40 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านคีรีวง ทัศนียภาพแห่ง
ธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ 
กิจกรรมที่น่าสนใจ ในหมู่บ้านคีรีวง คือ การพักในที่พักแบบโฮมส
เตย์ เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่ง ธรรมชาติ ที่ตั้ง
อยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ ปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ 
ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานเยี่ยมชมจุดต่างๆ รอบหมู่บ้าน นอกจากนี้ อิสระใหท่านได้ลงเล่น
น้ำแช่น้ำเย็นๆที่ไหลมาจากธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

พักที่  นำท่านเข้าพักที่ บ้านสวนตาชิต โฮมสเตย์ใกล้ชิดธรรมชาติ หรือ เทียบเท่า 

 

 

 

 

เย็น  ให้ท่านได้เลือกอิสระอาหารเย็น 

 

 

07.00 น. ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ พรอ้มรับประทานอาหารเช้า 

08.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรี วง ผลิตภัณฑ์ของผ้ามัดย้อมของกลุ่ม

มัดย้อมคีรวีง โดยทางกลุ่มได้พยายามศึกษา และนำภูมิปญัญามาเพิ่มมลูค่า มีการทดลองเป็นระยะเวลานาน

จนได้สูตรการย้อม ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ 

วนัที่ 2 หมู่บา้นคีรีวง – กลุ่มมดัยอ้มสีธรรมชาตบิา้นคีรีวง – วดัเจดีย ์ไอไ้ข่ – ถนนเลียบ 

  ชายทะเล เสน้เขาพลายด า – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 



12.00 น. ให้ท่านได้เลือกอิสระอาหารเที่ยง 

14.30 น. นำท่านแวะสักการะ ขอพร ตาไข่วัดเจดีย์ “ไอ้ไข่” รูปปั้นเด็กอายุราวๆ 10 ขวบ สวมชุดลาย

พราง  ทหาร สวมแว่นตาดำ ชาวบ้านจะเรียกว่า “ไอ้

  ไข”่ หรือ “ตาไข”่ มีคนมากราบไหว ้

 บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคได ้

 ลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันต่อ หรือขอให ้

 ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของ หรือให้ทำยอดให้ได้ 

 ตามเป้า หรือของหายขอให้ช่วยหา หรือ  

 ขอให้ช่วยปกป้องภัยนานา แล้วนำสิ่งของมา แก ้บนม ิ ได้           

เว้นแต่ละ ในวัดเจดีย์ เต็มไปด้วย สิ่งของที่ผู ้เลื่อมใสศรัทธาเอา

มาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ ๊ก ของเล่นต่าง ๆ 

 เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษ ประทัดกอง

สูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึง แรงศรัทธาที ่มีต่อไอ้ไข่ และ

แสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ 

16.10 น.แวะถ่ายรูป จุดชมวิวเพื ่อให้ผู ้ใช้เส้นทางได้แวะชม

ทิวทัศน์ และถ่ายภาพสวย ๆได้ตามความต้องการ 

 ตลอดเส ้นทาง พร้อมทั ้งจะมีการก่อสร ้างอนุสรณ์

 สถาน “พลายจำเริญ” ซึ่งเป็นรูปปั้น 

 ช้างพลายจำเริญ ช้างคู่บารมีของเจ้าพระยา 

 นคร ช้างคู่เมือง นครศรีธรรมราช พร้อมให้ท่าน 

 ได้เลือกอิสระอาหาร ก่อนเดินทางกลับ 

18.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

 
 

 

อัตราค่าบริการ 

 

 

 



วันเดินทาง ราคา 

เลือกเดนิทางได้ทุกวัน 
ออกเดินทาง 4 ท่านขึน้ไป 

รถตู้รับส่งที่สนามบินนครศรีธรรมราช 
2,999.- 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะอากาศ  

อัตราค่าบริการรวม  

✓ ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนำเที่ยวต่างๆ ตามรายการ  
✓ ค่าบริการรถรับส่ง 
✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
✓ โรงแรมที่พัก 1 คืน 
✓ ค่าจักรยาน 
✓ กิจกรรมผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

❖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่ารถเดินทางมายังท่าเรือ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซัก

รีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

❖ เดินทางขึ้นต่ำ 4 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่

จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์

ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป 

โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

❖ ค่าโดยสารตั๋วเครื่องบิน และค่าตั๋วรถดดยสาร ไป-กลับ นครศรีธรรมราช 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน   

❖ มัดจำท่านละ 1,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

❖ ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

× หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

× หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

× เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 



✓ หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง

แฟกซ ์

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่

จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด

รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่
พักเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

5. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบ

บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ

พร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

6. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

7. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

8. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยว
ตามโปรแกรม 



 


