
 

นครศรีธรรมราช  4วัน 2 คืน 
ชมหมู่บ้านคีรีวงขอพรไอ้ไข่ ณ วัดเจดียไ์ข่ 

นมัสการพระบรมธาตุเจดีย ์ล่องเรือชมแม่น ้าปากพนัง 

 



รายการทัวร์ 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็กพักกับผู้ใหญ่ 
พัก2ท่าน ท่านละ 

พักเดี่ยว 

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 

 รายการ เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรมที่พัก 

DAY 1 กรุงเทพฯ (ป๊ัม ปตท.เกษตร-นวมินทร)์ 19.00 น.– 
นครศรีธรรมราช    บนรถ 

DAY 2  วัดเจดีย(์ไอ้ไข่) – หมู่บ้านคีรีวง – สะพานคีรีวง – ศาลหลักเมือง- 
ตลาดหน้าพระธาต ุ

✓ ✓  แลคอน นอนบาย  
หรือเทียบเท่า 

DAY 3 วัดพระมหาธาตุฯ - ปากพนัง - ล่องเรือชมแม่น ้าปากพนัง – แหลม
ตะลุมพุก  

✓ ✓ ✓ แลคอน นอนบาย  
หรือเทียบเท่า 

DAY 4 ร้านของฝาก – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ ✓ ✓  ------ 



วันแรก  กรุงเทพมหานคร - นครศรีธรรมราช        -/-/- 
19.00 น. พรอ้มกนัที่จุดนดัหมาย  ป๊ัม ปตท.เกษตร-นวมินทร ์เจา้หนา้ที่บรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและ อ านวยความ

ใหท้กุท่าน ตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมรับหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

20.00 น. ออกเดินทางสู ่จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรถบสัปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง) อิสระให้
ทกุท่านพกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั  
 

วันทีส่อง          วัดเจดีย(์ไอ้ไข่) – หมู่บ้านคีรีวง – สะพานคีรีวง– ศาลหลักเมือง                            เช้า/เทีย่ง/-    

เช้า เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช แวะจุดพักรถเพ่ือให้ท่านได้ท าธุระส่วนตัว 
 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที ่1) 

วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)  ไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือรูปไม้แกะสลักของ
เด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดียเ์ชื่อกันว่าเป็นวิญญาณ
ศกัดิส์ิทธิ์ท่ีสถิตยอ์ยู่ ณ วดัแห่งนีเ้ป็นที่เคารพสกัการะของชาวบา้นตัง้แต่ในละแวกใกล้
วัด ไปจนถึ งต่างจังหวัด ในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่ เชื่ อกันว่า  “ขอได้ ไหว้

รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย  
***เคล็ดลับการบูชา*** 

- ขอพรหรือบนบาน จดุธูป 3 ดอก ตัง้จิตใหน้ิ่ง  
สวดนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ 
ท่องคาถาบชูา อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย ์จะมหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม 
ตัง้จิตอธิษฐานขอพร บนบาน ใหส้  าเรจ็ทกุประการ 

- แก้บน จุดธูป 1 ดอก บอกกล่าวว่า สิ่งนั้น สิ่งนี ้ไดส้  าเร็จสมปรารถนาแลว้จึง
มาแกบ้นให ้ตาไข่ ตาไข่ จงรบัเอาขอแกบ้นเหล่านีไ้ปดว้ย เอ่ยชื่อของที่ให.้....
ขอใหค้ าพูดหรือสิ่งที่รบัปากไวห้มดจากกันไม่เป็นพันธะสญัญากนั ตัง้แต่บดันี ้
เป็นตน้ไป 
 
***ส่ิงของทีช่อบ** 
ขนมเป๊ียะ(ไส้ฝักไส้จันอับย่ิงดี)//ขนมบ้าบิ่น//ขนมขี้มอด//ขนมงาตัด ถ่ัวตัด//นมทุกชนิด (นมเปรี้ยวย่ิงดี)// 
น ้าอัดลมทุกชนิด (น ้าแดงย่ิงดี)//ของเล่น//ชุดทหาร//ไก่ปูนป้ัน//ประทัด 

 



 หมู่บ้านคีรีวง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนีม้ีชื่อว่า "บ้านขุนน ้า" เพราะตัง้อยู่ใกลต้น้น า้
จากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ "บ้านคีรีวง" หมายถึง หมู่บา้นซึ่งอยู่ภายในวงลอ้มของภูเขา เสน่หข์องบา้นคีรีวงที่เป็นที่
กล่าวขานในหมู่นักท่องเที่ยว นั่นคือความสงบและความเงียบ การสมัผสัวิถีชีวิตแบบชนบท อ่ิมไปกับบรรยากาศหมู่บา้นกลาง
หบุเขา ฟังเสียงน า้ไหล ผ่านแก่งหินต่าง ๆ ไหลรวมเป็นแม่น า้สายเล็ก ๆ ผ่านกลางหมู่บา้น  
***จุดไฮไลท*์** 

- สะพานบ้านคีรีวง" เป็นจุดแลนด์มารก์ส าคัญที่ไม่ว่าใครก็ต้องมา
ถ่ายรูป เหมือนกบัว่าถา้ใครไม่ไดม้าถ่ายรูปกบัสะพานนีก้็เหมือนมาไม่
ถึงบา้นคีรีวงสะพานคีรีวง  

- ตลาดบ้านคีรีวง" ตลาดเล็ก ๆ อยู่ไม่ไกลจากสะพานบ้านคีรีวง 
นกัท่องเที่ยวจะไดเ้ดินเลือกซือ้ของกินต่าง ๆ มากมาย จนอยากซือ้ติด
มอืกลบัไปเป็นของฝากใหก้บัคนที่บา้น 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที ่2) 

ศาลหลักเมืองนคร  ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชสรา้งขึน้เพื่อประดิษฐานหลกัเมือง ประกอบดว้ยอาคาร ๕ หลัง หลัง
กลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลกัเมืองซึ่งออกแบบใหม้ีลกัษณะคลา้ยศิลปะศรีวิชยั เรียกว่าทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็ก
ทัง้สี่หลงั ถือเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่า ศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสือ้เมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และ
ศาลพรบนัดาลเมือง ก่อสรา้งเสรจ็สมบูรณใ์น พ.ศ. ๒๕๔๒ องคเ์สาหลกัเมืองท าดว้ยไมต้ะเคียนทองที่ไดม้าจากภูเขายอดเหลือง
อนัเป็นภเูขาลกูหนึ่งในทิวเขานครศรีธรรมราช สว่นบนของเสาเป็นรูปจตคุามรามเทพ (สี่พกัตร)์  

ตลาดหน้าพระธาตุ หลาดหนา้ธาต ุเป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม บรรยากาศภายในหลาดหนา้พระธาตเุป็นไป
ดว้ยความคกึคกั มีขนมพืน้บา้น อาหารพืน้บา้นของคนใต ้เรียกว่ามีครบทัง้อาหารคาวและอาหารหวาน อาทิเช่น หนมขีม้นั หนม
ค่อม หนมดว้ง หนมนิ่ง หนมตาบอด หนมเจาะหู หนมโค หนมลา เหนียวห่อกลว้ย ขา้วเกรียบว่าว ขา้วย าเครื่อง ลกูเห็บทอด เป็น
ตน้ ซึ่งขนมและอาหารบางอย่างมีเฉพาะจงัหวดันครศรีธรรมราช จะเรียกว่าเป็นขนมอาหารเฉพาะทอ้งถิ่นเลยก็ว่าได ้ขนม
แปลกๆ ขนมหายากก็เจอไดท้ี่นี่ นอกจากนีย้งัมีสินคา้และผลิตภณัฑ ์OTOP  ประเภทต่างๆ มาจดัแสดงและจดัจ าหน่ายใหแ้ก่
นกัท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปไดซ้ือ้เป็นของกินและของฝาก ซึ่งที่นี่มีนโยบายรบัฝากขยะทกุรา้น และไม่ใหใ้ชถ้งุพาสสติกดว้ย
นะ พ่อคา้แม่คา้นิยมใชใ้บตองและถงุกระดาษในการบรรจุอาหารและสินคา้ต่างๆ ที่ลกูคา้ซือ้แทน ***ตลาดนีเ้ปิดทุกๆ วันเสาร ์
ตั้งแต่ส่ีโมงเย็นถึงสามทุ่ม*** อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง  

ทีพั่ก   โรงแรม แลคอน นอนบาย นครศรีธรรมราช หรือเทยีบเท่า 
 



วันทีส่าม       วัดพระมหาธาตุฯ - ปากพนัง - ล่องเรือชมแม่น ้าปากพนัง – แหลมตะลุมพุก            เชา้/เทีย่ง/เย็น 
 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่3) 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ หรือ ที่
ชาวนครเรียกว่าวดัพระธาต ุโบราณสถานสถานท่ีศกัดิส์ิทธิ์ และเป็น มิ่งขวญั
ชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพทุธศาสนิกชน ทัง้หลาย มีความน่า
อศัจรรยใ์จอีกอย่างหนึ่งจนผูค้นต่างพากนัเรียกว่า “พระธาตุไร้เงา” 
เนื่องจาก องคพ์ระธาตจุะไม่มีเงาทอดลงพืน้ไม่ว่าแสงอาทิตยจ์ะสอ่งกระทบ
ไปทางไหนซึ่งยงัไม่มีใครสามารถหาค าตอบไดว้่าเป็นเพราะอะไร ท าใหพ้ระ
บรมธาตเุจดียก์ลางเป็นหนึ่งใน UNSEEN THAILAND สญัลกัษณข์อง
จงัหวดันครศรีธรรมราชและเนื่องจากเป็นที่บรรจพุระบรมสารีรกิธาตขุอง
พระพทุธเจา้ ปัจจบุนักรมศิลปากรไดป้ระกาศจดทะเบียนวดัพระมหาธาตเุป็นโบราณสถาน นบัเป็นปชูนียสถานที่ส  าคญัที่สดุ
แห่งหนึ่งของภาคใต ้พระบรมธาตเุจดียเ์ป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย ์ซึ่งหุม้ดว้ยทองค าแท ้จาก
ความเชื่อ เลา่สืบตอบกนัมาว่าองคพ์ระธาตปุระกอบดว้ยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีย ์ซึ่งสิ่งของมีค่า 
เหลา่นีพ้ทุธศสานิกชนน ามาถวายแด่องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้เพื่อใหต้นไดพ้บกบันิพพาน   
 

 "ล่องเรือชมแม่น ้าปากพนัง" แม่น า้สายส าคัญที่หล่อเลีย้งชีวิตชาวบา้นมายาวนาน โดยมีตน้น า้มาจากเทือกเขาบรรทัด
ผ่านหลายอ าเภอในนครศรีธรรมราชก่อนออกสู่ทะเลอ่าวไทยล่องเรือสมัผัสวิถีชาวประมง ชมป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ตาม
รอยประพาสของสมเด็จพระพทุธเจา้หลวงรชักาลที่ 5 และไดเ้ห็นพระวิรยิะอตุสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 9 
ในการขจดัทกุขบ์  ารุงสขุใหก้บัคนปากพนงั 
 
 

 
 
 
 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ บนเรือ พร้อมคาราโอเกะ (มือ้ที ่4) 



แหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพกุอยู่ที่ชายหาดปากพนัง เป็นชายหาดสีขาวยาวโคง้เรียวยาวไปตามชายฝ่ังทะเลแนวเหนือ -
ใต ้ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ดา้นหนึ่งของแหลมรบัลมทะเล จากฝ่ังอ่าวไทย อีกดา้นรบัคลื่นลมในฝ่ังอ่าวปากแม่น า้ปาก
พนงั 

 
 
 
 
 
 

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มือ้ที ่5) 

ทีพั่ก   โรงแรม แลคอน นอนบาย นครศรีธรรมราช หรือเทยีบเท่า 
 

วันทีส่ี ่       ร้านของฝาก – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพมหานครฯ    เช้า/เทีย่ง/- 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
น าท่าน แวะซือ้ของฝากของที่ระลึก ติดไมติ้ดมือกลบัไปฝากคนที่ท่านรกั เช่น เครื่องเงิน เครื่องถมเมืองนคร มีชื่อเสียงเป็น
ที่รูจ้ักแพร่หลายมาตัง้แต่อดีตและนับเป็นหนึ่งในบรรดาศิลปาชีพชัน้สูง ผลิตภัณฑเ์ครื่องถมนครไดร้บัความนิยมจนปัจจุบนั , 
มงัคดุเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สม้โอทบัทิมสยาม  อิสระเลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั  

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที ่7) 

หลังรับประทานอาหารกลางวันเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)   ถึงกรุงเทพฯประมาณ 
22.00 น. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ   
 
 
 

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 หากมีการยกเลิกภายหลัง 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 ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินที่ท่านช าระมาแลว้ทกุกรณี 
4. ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มกีาร การนัตีค่ามดัจ าที่

พกัโดยตรงหรือโดยผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร ์
ทัง้หมด  



 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

❖ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บรษิัทฯ รบัผูร้ว่มเดินทาง เฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้  

❖บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

จลาจล, ภยัธรรมชาติอนัไม่สามารถควบคมุได ้ 

❖ เนื่องจากการซือ้ขายทวัรใ์นรูปแบบเหมาจ่าย บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใชจ้่ายไดๆ หาก

ท่านใชบ้ริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัที่เดียวกบัที่จดัไว ้ไม่เที่ยวบาง

รายการ  

❖บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบ ุอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พกั สถานที่

ท่องเที่ยว เพื่อปรบัใหเ้หมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงนัน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้ เพื่อใหท้กุอย่างเป็นไปดว้ยความเหมาะสมและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนร์ว่มกนัทุกฝ่าย  

❖ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่าน ไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมดแลว้ 

 


