
                             

CODE: ITH01 หลบเมอืงคอน ขอพร ไอไ้ข ่นครศรธีรรมราช 2วนั 1คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เสรมิดวงรวยตลอดปี” 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA  (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สู ่ทา่
อากาศยานนครศรธีรรมราช น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 7 KG  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA ทา่อากาศยาน
นครศรธีรรมราช –  วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืง - วดัธาตนุอ้ย –  
D' Endless Dell Café   เทีย่ง (ขนมจนีเมอืงคอน),เย็น 

2  วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– วดันางพระยา – รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช – ทา่อากาศ
ยานดอนเมอืง อาหารเชา้ ,เทีย่ง  

 

 
 

 

 

 



                             

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ2 – 6 ปี 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

6 - 7 สงิหาคม 63 4,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(อาย ุ0-2 ปี 1,000 บาท) 

 

1,500 15 

13 - 14 สงิหาคม 63 4,888 1,500 15 

20 - 21 สงิหาคม 63 4,888 1,500 15 

27 - 28 สงิหาคม 63 4,888 1,500 15 

3 - 4 กนัยายน 63 4,888 1,500 15 

10 - 11 กนัยายน 63 4,888 1,500 15 

17 - 18 กนัยายน 63 4,888 1,500 15 

24 - 25 กนัยายน 63 4,888 1,500 15 

1 - 2 ตลุาคม 63 5,888 1,500 15 

8 - 9 ตลุาคม 63 5,888 1,500 15 

15 - 16 ตลุาคม 63 5,888 1,500 15 

22 - 23 ตลุาคม 63 6,888 1,500 15 

29 - 30 ตลุาคม 63 4,888 1,500 15 

5 - 6 พฤศจกิายน 63 4,888 1,500 15 

12 -13 พฤศจกิายน 63 4,888 1,500 15 

19 -20 พฤศจกิายน 63 4,888 1,500 15 

26 - 27 พฤศจกิายน 63 4,888 1,500 15 

3 - 4 ธนัวาคม 63 5,888 1,500 15 

10 - 11 ธนัวาคม 63 6,888 1,500 15 

17 - 18 ธนัวาคม 63 5,888 1,500 15 

24 - 25 ธนัวาคม 63 5,888 1,500 15 

 

 

ไฟลท์บนิ  

ไฟลท์บนิ : เดนิทาง 1 สงิหาคม – 25 ตลุาคม 2563 

Departure: DMK – NST     FD3188     06:50 – 08:05 

Return:       NST – DMK     FD3187     16:30 – 17:45  

ไฟลท์บนิ : เดนิทาง 25 ตลุาคม – 28 ธนัวาคม 2563 

Departure: DMK – NST     FD3188     06:50 – 08:05 

Return:       NST – DMK     FD3187     18.35 – 19.50   

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

 

วนัแรก         ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช –  วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืง –  

                   วดัธาตนุอ้ย – D' Endless Dell Café     อาหารเทีย่ง (ขนมจนีเมอืงคอน),เย็น  
 

05.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผู ้โดยสารขาออกในประเทศ   

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10 เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก  

06.50 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3188      

08.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช รับสมัภาระ ไกดถ์อืป้ายตอ้นรับรอทกุทา่นบรเิวณทางออก  

จากนัน้น าทา่นขึน้รถตูป้รับอาการ VIP เดนิทางสู ่วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร  เดมิเรยีกวา่ วัดพระบรมธาต ุ

พระอารามหลวงชั ้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์ส ิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมือง

นครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศาสนกิชนทัง้หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราชแหง่น้ีทีรู่จั้กกัน



                             

แพร่หลายคอื พระบรมธาตุเจดยี ์ทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้  เป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรม

แบบลา้นนา ทรงระฆังคว ่า มจีุดเดน่ทีย่อดเจดยีห์ุม้ดว้ยทองค าแท ้ความมหัศจรรยอ์กีอยา่งหนึง่ขององค์

พระบรมธาตุคอื องคพ์ระธาตุจะไม่มเีงาทอดลงพืน้ไม่ว่าแสงอาทติยจ์ะสอ่งกระทบไปทางใด ซึง่ยังไม่มี

ใครหาค าตอบได ้ความมหัศจรรยน้ี์เอง จงึเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ทีห่า้มพลาด นอกจากน้ี

ยังมสี ิง่ศักดิส์ทิธิ ์ส าหรับผูท้ีต่อ้งการมบีุตร มบีุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คอื  พระกจัจายนะ หรอื 

พระแอด ประดษิฐานอยู่ใน วหิารพระมหากัจจายนะ ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเรือ่งสขุภาพและความ

เจ็บป่วย เชือ่กันว่าพระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวด

เอว ปวดหลัง และการขอบุตร เชือ่กันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรใหแ้ก่ผูท้ี่มีบุตรยาก (ความเชือ่ส่วน

บคุคล) จากนัน้ เดนิทางสู ่ศาลหลกัเมอืงนคร ทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีนรูจั้กมากทีส่ดุในประเทศไทย เน่ือง

ดว้ยประวัตกิารสรา้งนัน้เกีย่วพันกับสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีไ่ม่เป็นสองรองใครในประเทศน้ีคอื “จตุคามรามเทพ” 

ซึง่การจัดสรา้งหลักเมอืงเต็มเป่ียมไปดว้ยความเขม้ขลัง ศักดิส์ทิธิใ์นทกุกระบวนการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 
เมนูขนมจนีเลือ่งชือ่แหง่เมอืงคอน “รา้นขนมจนีเมอืงคอน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย เดนิทางถงึ วดัธาตุน้อย หรอื วดัพระธาตุน้อย ตัง้ขึน้โดยความประสงค์ของพ่อท่านคลา้ย (พระ

ครูพศิษิฐอ์รรถการ) พระเกจอิาจารยท์ี่ชาวใตเ้ลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิง่รูปหนึ่ง ซึง่ศษิยย์านุศษิยแ์ละ

ประชาชน ทีเ่คารพนับถอื ศรัทธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ชือ่ถอืถงึความศักดิส์ทิธิข์องวาจา พูดอย่างไรเป็น

อย่างนัน้ ท่านมักจะใหพ้รกับทุกคน ขอให ้เป็นสขุ เป็นสขุ พ่อทา่นคลา้ย วาจาสทิธิ ์ไดช้ือ่ว่าเป็นเทวดา

เมอืงคอน เทพเจา้ แห่งแดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสือ่มใส ศรัทธาเป็นอยา่งยิง่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ D' 

Endless Dell Café ค่าเฟ่ทีม่กีารออกแบบค่อนขา้งแปลกตาส าหรับเมอืงนครมากๆ เป็นการคุมโทนสี

ขาว-ด า สไตลโ์มเดริน์-ลอฟท ์เราสามารถขึน้ไปถา่ยรูปบนเนนิเขาทีอ่ยูใ่นบรเิวณรา้นไดด้ว้ย ววิจากตรง

นัน้สวยงามมากๆ จะมองเห็นสายน ้าตกบนหนา้ผาของภูเขาฝ่ังตรงขา้ม ส าหรับอาหารและเครือ่งดืม่ทีน่ี่มี

ครบ กาแฟทีน่ี่เด็ดมาก บารสิตา้คอ่นขา้งละเอยีดออ่นกับการท า แนะน าใหล้องทาน "กาแฟผลไม"้ ดเูด็ด

จรงิๆ 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  
 หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

 

ทีพ่กั: เดอะพคี บตูคิ หรอืเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง        วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– วดันางพระยา – รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช –  

                     ทา่อากาศยานดอนเมอืง    เชา้, เทีย่ง (อาหารพืน้เมอืง) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่3) 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยีไ์อไ้ข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร ่าลือถงึความศักดิส์ทิธิ ์ที่เมื่อขออะไรก็ได ้

สมหวังทุกอย่าง “ไอไ้ข”่ รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยูใ่นศาลาในวัดเจดยี ์

สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ที่เชื่อกันว่าเป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ี่สถติอยู่ ณ วัดแห่งน้ีจาก

ศรัทธาทีเ่ชือ่กันวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมี

ลาภในการเสีย่งดวงเลน่พนัน หรอืขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของ หรอืท ายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรอืของ

หายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธาน ามาแก ้

บน เชน่ รูปไก่ชน ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัด

กองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถงึแรงศรัทธาที่มตี่อไอไ้ข่ และแสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้

ไดรั้บจากไอไ้ข ่ทุกวันผูค้นต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจ านวนมาก ใหท้่านกราบขอพร ขอโชค

ลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรูปไมส้ลักไอไ้ข ่ตามอัธยาศัย ( ความเชือ่สว่นบคุคล )   

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหวรั้บ แต่เมือ่ส าเร็จใหแ้กบ้น

ดว้ยของทีน่ ามาบนและจุดธปูเพยีง 1 ดอกเท่านัน้    ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชดุทหาร ต ารวจ, 

ไกป่นูป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทัด 

น าท่านเดนิทางสู่ วดันางพระยา ตัง้อยู่ทีต่ าบลปากนคร อ าเภอเมอืง จังหวัดนครศรธีรรมราช มปีระวัติ

ความเป็นมายาวนานหลายรอ้ยปี ตัววัดตั ้งอยู่ริมแม่น ้ าปากนคร ที่ต่อเชื่อมระหว่างทะเลกับเมือง

นครศรีธรรมราช เป็นแม่น ้ าสายส าคัญทั ้งด า้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประวัติศาสตร์

นครศรธีรรมราช สกัการะเทพพระราหทูรงครุฑ หนึง่เดยีวในภาคใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

    

บา่ย น าท่าน แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลับไปฝากคนทีท่่านรัก เช่น เครือ่งเงนิ เครือ่งถม

เมืองนคร มีชื่อเสียงเป็นที่รูจั้กแพร่หลายมาตั ้งแต่อดีตและนับเป็นหนึ่งในบรรดาศิลปาชีพชัน้สูง 

ผลติภัณฑเ์ครื่องถมนครไดรั้บความนิยมจนปัจจุบัน , มังคุดเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สม้โอ

ทับทมิสยาม  อสิระเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู่ทา่อากาศยาน
นครศรธีรรมราชเพือ่เตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทางกลับ 

16.30น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิ FD3187  

17.45น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
   

(หมายเหต:ุ กรุป๊เดนิทางกลบัต ัง้แต2่5ต.ค.เป็นตน้ไปเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงเวลา 19.50น.) 

ไฟลท์บนิ : เดนิทาง 25 ตลุาคม – 28 ธนัวาคม 2563 

Return:       NST – DMK     FD3187     18.35 – 19.50 
 

*********************** 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• คา่ทีพ่ัก 1คนื หอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกันทั่วไป 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 



                             

• คา่บรกิารเตยีงเสรมิ 700 บาท 
• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหน่ือยจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 200 บาท  

เงือ่นไขการจอง 
มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 6 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


