
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ HIGHLIGHT 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA ท่า
อากาศยานนครศรีธรรมราช –  วดัมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลกัเมือง 
- วดัธาตุนอ้ย – D' Endless Dell Café   

   เดอะพคี บูติค หรือเทยีบเท่า 

2 วัด เจดีย์ไอ้ไ ข่  – วัดนางพระยา  – ร้ านของฝาก – ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

   - 

WONDERFUL THAILAND 
หลบเมืองคอน ขอพรไอ้ไข่ 

นครศรีธรรมราช 2 วนั 1 คนื 

เดนิทางช่วง กนัยายน – ธันวาคม  2563 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

4,900.- 



 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืง - วดัธาตุน้อย –     
D' Endless Dell Café          (-/L/D) 

05.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ   เคาน์เตอร์สายการบินไทย
แอร์เอเชีย ประตู 9-10 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

06.50 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3188 
08.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสมัภาระ ไกดถื์อป้ายตอ้นรับรอทุกท่านบริเวณทางออก  

จากนั้นน าท่านข้ึนรถตูป้รับอาการ VIP เดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วดัพระบรมธาตุ พระอาราม
หลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจน
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราชแห่งน้ีท่ีรู้จกักนัแพร่หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย ์ ท่ี
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้  เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆงัคว  ่า มีจุดเด่นท่ียอดเจดีย์
หุ้มดว้ยทองค าแท ้ความมหัศจรรยอี์กอย่างหน่ึงขององค์พระบรมธาตุคือ องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพ้ืนไม่ว่า
แสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด ซ่ึงยงัไม่มีใครหาค าตอบได้ ความมหัศจรรย์น้ีเอง จึงเป็น 1 ใน UNSEEN  
THAILAND  ท่ีหา้มพลาด นอกจากน้ียงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คือ  
พระกจัจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากจัจายนะ ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเร่ืองสุขภาพ
และความเจ็บป่วย เช่ือกนัว่าพระแอดจะช่วยดลบนัดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเม่ือย ปวดเอว 
ปวดหลงั และการขอบุตร เช่ือกนัว่าท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรให้แก่ผูท่ี้มีบุตรยาก (ความเช่ือส่วนบุคคล) จากนั้น 
เดินทางสู่ ศาลหลกัเมอืงนคร ท่ีมีช่ือเสียงและมีคนรู้จกัมากท่ีสุดในประเทศไทย เน่ืองดว้ยประวติัการสร้างนั้นเก่ียวพนั
กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไม่เป็นสองรองใครในประเทศน้ีคือ “จตุคามรามเทพ” ซ่ึงการจดัสร้างหลกัเมืองเต็มเป่ียมไปดว้ย
ความเขม้ขลงั ศกัด์ิสิทธ์ิในทุกกระบวนการ 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั *เมนูขนมจนีเลือ่งช่ือแห่งเมอืงคอน “ร้านขนมจีนเมอืงคอน” 

 

 



 

 

 เดินทางถึง วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งข้ึนโดยความประสงคข์องพ่อท่านคลา้ย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) 
พระเกจิอาจารยท่ี์ชาวใตเ้ล่ือมใสศรัทธาอยา่งสูงยิ่งรูปหน่ึง ซ่ึงศิษยย์านุศิษยแ์ละประชาชน ท่ีเคารพนบัถือ ศรัทธา พ่อ
ท่านคลา้ยไดเ้ช่ือถือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของวาจา พดูอยา่งไรเป็นอยา่งนั้น ท่านมกัจะใหพ้รกบัทุกคน ขอให ้เป็นสุข เป็น
สุข พ่อท่านคลา้ย วาจาสิทธ์ิ ไดช่ื้อวา่เป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจา้ แห่งแดนใต ้ชาวเมืองคอนเส่ือมใส ศรัทธาเป็นอยา่ง
ยิ่ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  D' Endless Dell Café ค่าเฟ่ท่ีมีการออกแบบค่อนขา้งแปลกตาส าหรับเมืองนครมากๆ 
เป็นการคุมโทนสีขาว-ด า สไตลโ์มเดิร์น-ลอฟท ์เราสามารถข้ึนไปถ่ายรูปบนเนินเขาท่ีอยูใ่นบริเวณร้านไดด้ว้ย วิวจาก
ตรงนั้นสวยงามมากๆ จะมองเห็นสายน ้ าตกบนหนา้ผาของภูเขาฝ่ังตรงขา้ม ส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีน่ีมีครบ 
กาแฟท่ีน่ีเดด็มาก บาริสตา้ค่อนขา้งละเอียดอ่อนกบัการท า แนะน าใหล้องทาน "กาแฟผลไม"้ ดูเดด็จริงๆ 

 
 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็  

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแรม 
ที่พกั : เดอะพคี บูตคิ หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วนัที่สอง วดัเจดย์ีไอ้ไข่ – วดันางพระยา – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ท่าอากาศยานดอนเมอืง     (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วดัเจดย์ีไอ้ไข่ (ตาไข่) จากเร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรกไ็ดส้มหวงัทุกอยา่ง “ไอ้
ไข่” รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตา
ด า ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู่ ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัว่า “ขอได ้ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะโชค
ลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหมี้โชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนนั หรือขอใหช่้วยเรียกคนมาซ้ือของ 
หรือท ายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรือของหายใหช่้วยหา หรือขอใหช่้วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ตม็ไปดว้ยส่ิงของท่ีผู ้
เล่ือมใสศรัทธาน ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณท่ีใหจุ้ดประทดัก็มี
เศษประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้
ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ใหท่้านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบาน
ศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ ตามอธัยาศยั ( ความเช่ือส่วนบุคคล ) 



 

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดนางพระยา ตั้งอยู่ท่ีต  าบลปากนคร อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีประวติัความเป็นมา

ยาวนานหลายร้อยปี ตวัวดัตั้งอยูริ่มแม่น ้าปากนคร ท่ีต่อเช่ือมระหว่างทะเลกบัเมืองนครศรีธรรมราช เป็นแม่น ้าสาย
ส าคญัทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประวติัศาสตร์นครศรีธรรมราช สักการะเทพพระราหูทรงครุฑ หน่ึง
เดียวในภาคใต ้

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั 

น าท่าน แวะซ้ือของฝากของที่ระลกึ ติดไมติ้ดมือกลบัไปฝากคนท่ีท่านรัก เช่น เคร่ืองเงิน เคร่ืองถมเมืองนคร มี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและนบัเป็นหน่ึงในบรรดาศิลปาชีพชั้นสูง ผลิตภณัฑเ์คร่ืองถมนครไดรั้บ

ความนิยมจนปัจจุบนั , มงัคุดเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สม้โอทบัทิมสยาม  อิสระเลือกซ้ือของฝากตาม

อธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพ่ือเตรียมตวัเช็คอินเดินทางกลบั 

16.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เท่ียวบิน FD3187 

17.45 น.    เดนิทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วดัเจดย์ี : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมือ่ส าเร็จให้แก้บนด้วยของที่น ามาบนและ

จุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่าน้ัน    ของที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น า้แดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสติก๊, ประทัด 



 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-18 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

3 - 4 ก.ย.63 4,900 4,900 4,900 4,900 1,500 

10 - 11 ก.ย.63 4,900 4,900 4,900 4,900 1,500 

17 - 18 ก.ย.63 4,900 4,900 4,900 4,900 1,500 

24 - 25 ก.ย.63 4,900 4,900 4,900 4,900 1,500 

1 - 2 ต.ค.63 5,900 5,900 5,900 5,900 1,500 

8 - 9 ต.ค.63 5,900 5,900 5,900 5,900 1,500 

15 - 16 ต.ค.63 5,900 5,900 5,900 5,900 1,500 

22 - 23 ต.ค.63 6,900 6,900 6,900 6,900 1,500 

29 - 30 ต.ค.63 4,900 4,900 4,900 4,900 1,500 

5 - 6 พ.ย.63 4,900 4,900 4,900 4,900 1,500 

12 -13 พ.ย.63 4,900 4,900 4,900 4,900 1,500 

19 -20 พ.ย.63 4,900 4,900 4,900 4,900 1,500 



 

 

26 - 27 พ.ย.63 4,900 4,900 4,900 4,900 1,500 

3 - 4 ธ.ค.63 5,900 5,900 5,900 5,900 1,500 

10 - 11 ธ.ค.63 6,900 6,900 6,900 6,900 1,500 

17 - 18 ธ.ค.63 5,900 5,900 5,900 5,900 1,500 

24 - 25 ธ.ค.63 5,900 5,900 5,900 5,900 1,500 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 ค่าท่ีพกั 1คืน หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าบริการเตียงเสริม 700 บาท 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหน่ือยจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 200 บาท  

 

 

 



 

 

เงือ่นไขการจอง 

1. มดัจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า 

หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า ** 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต ่า 6 ท่าน 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ ามนัท่ีไม่คงท่ี 

การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


