
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAY HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนครศรีธรรมราช – วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร – วัดยางใหญ่ – Blue 
Terrace Cafe’&Bar 

   
ประสานสุข วลิล่า  

บีช รีสอร์ท 

2 
วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) – ตลาดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา – 
สนามบินนครศรีธรรมราช – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

   

WONDERFUL NAKHON SI THAMMARAT 
นครศรีธรรมราช วดัเจดย์ี ไหว้ไอ้ไข่ 2 วนั 1 คนื 

 

ก าหนดเดนิทาง :  กนัยายน – ธันวาคม  2563 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

4,900.- 



 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนครศรีธรรมราช – วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลกัเมือง
นคร – วดัยางใหญ่ – Blue Terrace Cafe’&Bar 

03.50 น.  พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารช้ัน 4 สายการบินไทยเวียทเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีดูแล
และคอยอ านวยความสะดวก 

05.50 น.     ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทยเวียทเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ336 (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1ชัว่โมง 15นาที) 

07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินนครศรีธรรมราช เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและใหบ้ริการท่าน  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร  เดิมเรียกวา่ วดัพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิด

วรมหาวิหาร โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนบัถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธเจา้ เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบล ้านนา ทรงระฆงัคว  ่า 
ปากระฆังติดกับพ้ืนก าแพงแก้ว ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองค าแท้ ความ
มหัศจรรยอ์งคพ์ระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพ้ืนไม่ว่าแสงอาทิตยจ์ะส่อง
กระทบไปทางใด เป็น 1 ใน  UNSEEN THAILAND และยังมี ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระ
มหากจัจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลกัษณะรูปร่างอว้นทว้น
สมบรูณ์ ใบหน้ายิ้มแยม้มีเมตตา อภินิหารของพระแอดท่ีเป็นท่ีประจกัษ์คือ การขอบุตร เช่ือกนัว่าท่านมีเมตตา
บนัดาลบุตรให้แก่ผูท่ี้มีบุตรยาก เม่ือมีบุตรส าเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะน ารูปทารกมาถวาย เพ่ือเป็นการแก้บนและ
เหมือนเป็นการฝากฝังใหพ้ระแอดช่วยคุม้ครองดูแลใหอ้ยูร่อดปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านขนมจนีเมอืงคอน 
บ่าย น าท่านกราบไหว ้ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองนครท่ีคอยปกป้องรักษาบา้นเมืองให้พน้จากภยั

อนัตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของศาลหลกัเมืองจากค าลือมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพ
เทวดารักษาเมือง ซ่ึงอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลกัเมือง อาคารสีขาวท่ีออกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคาร
ทั้งหมด 4 หลงั หลงักลางประดิษฐานศาลหลกัเมือง ออกแบบให้มีลกัษณะคลา้ยศิลปะศรีวิชยั เรียกทรงเหมราช
ลีลา อาคารหลงัเล็กทั้ง 4 หลงั ถือเป็นบริเวรส่ีทิศ เรียกวา่ศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรง
เมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมือง 

 



 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนคร น าท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่า
ศาลา แต่เดิมเป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ เดิมช่ือวดัคงคาลอ้ม ในอดีต
ชาวบา้นท าไร่ยางขดุเจอช้ินส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงได้
ท าการบูรณะวดัจึงเป็นวดัท่ีสวยงามดงัในปัจจุบนั ส าหรับความโด่งดงัของ
วดัยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักใตน้บัถือ เช่ือกนัว่าเป็น
สุดยอดของพรานทั้ ง ปวง บูชาแลว้มีโชคลาภ เงินทอง ผูค้นส่ วนใหญ่ท่ี
ไดม้ากราบไหวข้อพร เร่ืองความปลอดภยั มีโชคมีลาภ หากใครสมหวงัแลว้ 
กม็าแกบ้นโดยการน าปัจจยัมาช่วยสร้างโบสถ ์  

 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ Blue Terrace Cafe’&Bar คาเฟ่เปิดใหม่ด๊ีดี มีจุดถ่ายรูปเช็คอินชิคๆ เพียบ มองเห็นทะเล
กวา้งสุดตา ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ร้อนๆ แบบน้ีได้
เคร่ืองด่ืมสดช่ืนๆ ซักแกว้พร้อมกบันัง่ชมวิวถ่ายรูปก็สุดแสนจะ
คุ้มค่า ร้านมีทั้ งโซน indoor และ outdoor แต่จะบอกว่าโซน 
outdoor ก็ร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ 
ดา้นหน้ามองออกไปเห็นทะเล๊ทะเล อยู่บนเนินเขาสูง ออกแบบ
ร้านกลมกลืนไปกับต้นไม้ ด้านหน้าหันออกทะเล (ไม่รวม
เคร่ืองดืม่และอาหาร)  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั… 

ค ่า  อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย  
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั ประสานสุข วลิล่า บีช รีสอร์ท อ าเภอสิชล ระดบั 3 ดาว 

 
 

วนัที่สอง นครศรีธรรมราช – วดัเจดย์ี (ไอ้ไข่) – ตลาดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา – สนามบินนครศรีธรรมราช –   
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้สู่ วัดเจดีย์ จากเร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้

แกะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยูใ่นศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลายพรางทหารสวมแวน่ตาด า ท่ีเช่ือ
กนัว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู่ ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัว่า ขอได้ ไหว้รับ โดยเฉพาะโชคลาภ และ
การคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหมี้โชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนนั หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซ้ือของ หรือ



 

 

ท ายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรือของหายใหช่้วยหา หรือขอใหช่้วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของท่ีผู ้
เล่ือมใสศรัทธาน ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณท่ีใหจุ้ดประทดัก็
มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขายอ่มๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสมัฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้
ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บน
บานศาลกล่าว จากรูปไม้สลกัไอ้ไข่ ตามอธัยาศยั 

 
เที่ยง อสิระอาหารเที่ยง ตามอธัยาศัย 
บ่าย  น าท่านเขา้สู่ ตลาดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา ตลาดท่ีอยู่ติดกบัทะเล ท่ีรวบรวม กลุ่มแม่คา้ชาวประมง

ทอ้งถ่ินท่ีออกเรือไปหาผลิตภณัฑท์างทะเลแลว้น ามาแปรรูปเป็นอาหารทะเลตากแห้งต่างๆนาๆ ช่วยส่งเสริมให้
กลุ่มแม่คา้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน  

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบินนครนครศรีธรรมราช เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
ค ่า  อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย  
20.30 น. เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยเวยีทเจท็แอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ335 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 30 นาที) 
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจและความโชคดี  

 
 

ข้อควรทราบ : 
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้วทาง

บริษทัถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบริษทั 
 รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลกั เพือ่ให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเป็นผู้จดัที่น่ังเท่าน้ัน โดยจดัสรรที่น่ังตามล าดบัการจองพร้อมช าระเงนิ 
 

 



 

 

อตัราค่าบริการ      

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

กนัยายน – ธันวาคม 2563 4,900 1,000 

***ราคาข้างต้นเป็นเพยีงราคาเร่ิมต้น ทั้งนีต้้องท าการเช็คราคาตามวนัเดนิทางของท่านอกีคร้ัง 
 
อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (เสน้ทาง กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ)  
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษทัขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพ่ิม 

ก่อนการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับ-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ไกดท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ 
 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน (กรุณา

ติดต่อสายการบินโดยตรง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้งพกั , รวมถึง 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านข้ึนไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่หรือมากกวา่ท่ีก าหนด กรุณาสอบถาม

เจา้หนา้ท่ี เพ่ือเสนอราคาอีกคร้ัง 
 หากเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านข้ึนไป มีไกดค์อยดูแลตลอดการเดินทาง ค่าทิปไกด ์แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 



 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน  
 ช าระเงินยอดเตม็หลงัจากไดรั้บการยืนยนัการส ารองท่ีนัง่ 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงิน 
เงือ่นไขการยกเลกิทัวร์ 
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หากมี

การเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้ งส้ิน ในกรณีตั๋วท่ีสามารถท ารีฟันด์ได้ผูเ้ดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละสาย
การบิน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่
อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลงจอง
ทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดงัต่อไปนี้ 
  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่าน

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ       

  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯ 
ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

  หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทางหรือ

คืนเงินได ้
  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออก

นอกประเทศได ้
 


