
นครศรีธรรมราช  3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบินเวียดเจท็  บินตรง  กราบขอพรตาไข่ เด็กวดัเจดีย ์ นมสัการพระธาตทุองค า 

 

ก าหนดการเดินทาง สงิหาคม : 10-12/11-13/14-16/17-19/18-20/19-21/21-23/24-26/25-

27/26-28/28-30   

กนัยายน : 01-03/02-04/04-06/07-09/08-10/09-11/11-13/14-16/15-

17/16-18/18-20/21-23/22-24/23-25/25-27/28-30 

ตลุาคม  : 02-04/05-07/06-08/09-11/12-14/13-15/16-18/19-21/20-

22/23-25/26-28/27-29 

 

**หมายเหต ุ: พเีรยีดสแีดง เพิม่ท่านละ 1,500 บาท** 



 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภมิู – นครศรธีรรมราช – วดัยางใหญ่ (ตาพรานบญุ) – วดัเจดีย ์

(ตาไข่) – โรงแรมที่พกั      อาหาร -/กลางวนั/- 

09.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ น าท่านเช็คอนิรบัต ัว๋เครือ่งบนิ 

11.05 น. เหริฟ้า บนิตรงสู ่เมืองนครศรธีรรมราช โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ 

12.20 น. เดินทางถงึ เมืองนครศรธีรรมราช หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูอ้อกจากสนามบนินครศรธีรรมราช  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ "วดัสชีมพู" แห่งเมืองนครศรฯี วดัยางใหญ่ เป็นวดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ ไฮไลท์

ของวดัน้ี ก็คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศกัด์ิสิทธิ์ที่ชาวปกัษ์ใตน้ับถือ เช่ือกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานทัง้ปวง 

บูชาแลว้มีโชคลาภเงนิทอง สว่นใหญ่คนนิยมขอ คอื ความปลอดภยั โชคลาภใหม้ีกนิมีใช ้

 

 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ วดัเจดีย ์จากเรื่องราวเสียงที่ร า่ลอืถงึ

ความศักด์ิสิทธิ์  ขออะไรก็ได ้สมหว ังทุกอย่าง รูปไม ้

แกะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ที่มีช่ือว่า 

“ไอไ้ข่” ต ัง้อยู่ในศาลาในวดัเจดีย ์ที่เช่ือกนัวา่เป็นวญิญาณ

ศกัด์ิสทิธิ์ที่สถติยอ์ยู่ ณ วดัแห่งน้ีเป็นที่เคารพสกัการะของ

ชาวบา้นตัง้แต่ในละแวกใกลว้ดัไปจนถงึต่างจงัหวดัในแถบ

ภาคใตจ้ากศรทัธาที่เช่ือกนัว่า “ขอไดไ้หวร้บั” โดยเฉพาะ

โชคลาภ และการคา้ขาย  

 



 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

 

พกัที่  โรงแรมแกรนดฟ์อรจู์น นครศรธีรรมราช  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที่สองของการเดินทาง วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร – วดัเขาขุนพนม – หมู่บา้นคีรวีง  

        อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเขา้นมสัการ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานสถานที่ศกัด์ิสิทธิ์ และเป็นมิ่งขวญั

ชาวเมืองนครศรธีรรมราชตลอดจนพทุธศานิกชนทัง้หลาย เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดันครศรธีรรมราชอกี

ดว้ย ที่รูจ้กักนัแพร่หลายกค็ือ พระบรมธาตุเจดีย ์ซึ่งต ัง้อยู่ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร เน่ืองจาก

เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ปจัจุบนักรมศิลปากรไดป้ระกาศ จดทะเบียนวดัพระ

มหาธาตเุป็นโบราณสถาน นบัเป็นปูชนียสถานที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของภาคใต ้

 



น าท่านเขา้สู่ วดัเขาขุนพนม ชาวนครศรีธรรมราช

เช่ือกนัวา่ ถ ้าแห่งน้ีเคยเป็นที่สมเด็จพระเจา้ตากสนิ

มหาราชไดเ้สด็จหนีมาผนวชและประทบั ณ ถ ้า

แห่งน้ีจนสวรรคต โดยสนันิษฐานจากเพลงกล่อม

เด็กที่เรียกกนัว่าเพลงรอ้งเรือ ภายในถ ้าไดมี้ผูขุ้ด

พบพระพุทธ รูปทองค า  เ งิน  ส ัมฤทธิ์  และ

พระพทุธรูปจ าลองเป็นศิลปะสมยักรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ปจัจุบนัโบราณวตัถเุหล่าน้ีแสดงไวใ้  นพพิธิ

ภณัฑว์ดัเขาขุนพนม 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขนมจนีป้าเขียว 

 

บ่าย  น าท่านเขา้สู ่หมู่บา้นครีวีง หมู่บา้นที่มีอากาศดีที่สุดในไทย จุดเด่นของหมู่บา้นคีรวีง กค็อื ทศันียภาพ

แห่งธรรมชาต ิเพราะคีรวีงต ัง้อยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละสายน ้า กจิกรรมที่น่าสนใจ ในหมู่บา้นครีี

วง คือ การพกัในที่พกัแบบโฮมสเตย ์เพลนิตาและเพลนิอารมณ์กบัทศันียภาพแห่ง ธรรมชาต ิที่ต ัง้อยู่

ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม ้ปัน่จกัรยานชมววิสูดอากาศบรสิุทธิ์ ซึ่งสามารถหาเช่าจกัรยานไดต้ามรา้นเช่า

จกัรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บา้น 

 

 



 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) 

 

พกัที่  โรงแรมแกรนดฟ์อรจู์น นครศรธีรรมราช  หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง ศาลหลกัเมืองนครศรธีรรมราช – รา้นของฝาก – กรุงเทพฯ     

                                                                            อาหาร เชา้/-/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลหลกัเมือง

นครศรีธรรมราช  อนัเป็นที่ประดิษฐาน

หลกัเมืองของจงัหวดันครศรธีรรมราช  มี

อาคารท ัง้หมด 5 หลงั หลงักลางเป็นที่

ประดิษฐานของศาลหลกัเมือง ออกแบบ

ใหม้ีลกัษณะ คลา้ยศิลปะศรวีชิยั เรยีกว่า

ทรงเหมราชลีลา  ส่วนอาคารเล็กท ั้งสี่

หลงั ถือเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุ

โลกเทพ ประกอบดว้ย พระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมือง

 จากนั้นน าท่านเที่ยวชมและชอ้ปป้ิง รา้นของฝาก  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สูส่นามบนินครพนม 

12.50 น. น าท่านเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ 

14.20 น. เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ 

 

 

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

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพเิศษ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และ

ปจัจยัอืน่ๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาค่าบริการทัวร ์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ และ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ ่2 ท่าน) พักเดี่ยว 

10-12 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

11-13 สิงหาคม 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

14-16 สิงหาคม 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

17-19 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

18-20 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

19-21 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

21-23 สิงหาคม 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

24-26 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

25-27 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

26-28 สิงหาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

28-30 สิงหาคม 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

01-03 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

02-04 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

04-06 กนัยายน 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

07-09 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

08-10 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

09-11 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

11-13 กนัยายน 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

14-16 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

15-17 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

16-18 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

18-20 กนัยายน 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

21-23 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

22-24 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 



23-25 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

25-27 กนัยายน 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

28-30 กนัยายน 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

02-04 ตุลาคม 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

05-07 ตุลาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

06-08 ตุลาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

09-11 ตุลาคม 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

12-14 ตุลาคม 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

13-15 ตุลาคม 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

16-18 ตุลาคม 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

19-21 ตุลาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

20-22 ตุลาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

23-25 ตุลาคม 2563 7,499 บาท 7,099 บาท 1,500 บาท 

26-28 ตุลาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 

27-29 ตุลาคม 2563 5,999 บาท 5,599 บาท 1,500 บาท 
 

** เด็ก INF ราคา 1,900 บาท ** 

 

****** เดินทางขัน้ต า่ 10 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดินทางได ้****** 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรเ์ป็นราคาพเิศษ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และ

ปจัจยัอืน่ๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั น ้ าหนักถอืข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 ก.ก.  

โดยสมัภาระที่จะถอืข้ึนเครื่องบนิ ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ วตัถไุวไฟ 

ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกนิขนาดบรรจุ 100 มล. 

2. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถน าเที่ยวตามรายการ 

3. ค่าที่พกัที่นครศรธีรรมราช จ านวน 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน  

4. ค่าอาหารทัง้หมด 4 ม้ือ ตามรายการที่ระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

5. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตักิารท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 



6. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

2. ค่าน ้ าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

4. ค่าทปิมคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 

5. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

 

 

 

 

ราคาค่าบรกิารน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ ภายในประเทศ 

ตลอดเที่ยวบนิ ท ัง้ขาไป และขากลบั 

15 กโิลกรมั 860 บาท 

20 กโิลกรมั 946 บาท 

25 กโิลกรมั 1,160 บาท 

30 กโิลกรมั 1,802 บาท 

35 กโิลกรมั 2,144 บาท 

40 กโิลกรมั 2,658 บาท 

 

ส่ิงส าคญั ของมคีมทกุชนดิเชน่มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาดหา้มน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน หา้มน าโทรศัพทม์อืถอื 

ซัมซงุ ร ุ่น กาแล็กซ่ี โนต๊ 7 (SAMSUNG GALAXY  NOTE 7) ขึน้เคร่ืองบิน หรือน าใสก่ระเป๋า 

สมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

การเตรยีมตวัส าหรบัผ ูโ้ดยสารกอ่นเดินทางออกจากสนามบินไทย 

1. ของเหลวที่อนญุาตใหถ้ือขึน้เคร่ือง ไดแ้ก่ ยา, นมส าหรับเด็กทารก, ครีม หรืออื่นๆ ที่จ าเป็นระหว่างการเดนิทาง 

(ตอ้งบรรจถุงุซิบพลาสตกิใส เตรียมไวใ้หเ้จา้หนา้ท่ีตรวจ) 

2. กรณุาถอดเสือ้คลมุ และอปุกรณอ์ิเลคทรอนกิ ทกุชนดิ ใสถ่าดเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบความปลอดภยัก่อนขึน้เคร่ือง  

*** หมายเหต ุกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งน าของเหลวถือข้ึนเครือ่ง *** 

- น าของเหลวบรรจใุสถ่งุพลาสตกิใสสามารถเปิดปิดถงุได ้ขนาด 20*20 ซ.ม. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ี   

- ของเหลวแตล่ะชนดิมขีนาดไมเ่กิน 100 มลิลลิติร หรือ นอ้ยกว่า (น า้หนกัรวมไมเ่กิน 1 ลติร) 

- ถงุพลาสตกิใสท่ีบรรจขุองเหลวสามารถถือขึน้เคร่ืองได ้1 ท่านตอ่ 1 ใบเท่านัน้ 

 

 


