
                  ตลาดทวัร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์   http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com               หน้า 1 จาก 6 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน  

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

 

( แพ็กเกจเดินทาง 2 ท่านข้ึนไป !!) 

ก าหนดการเดินทาง: กุมภาพนัธ ์– พฤษภาคม 64 
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วนัแรก  จ.นครศรีธรรมราช - พาท่านไปขอพร “วดัเจดีย ์ไอไ้ข่” วดัชื่อดงัแห่งเมืองคอน  

                แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนนินางฟ้าและเนนิเทวดา - ชมถนนตดัใหม่เลียบทะเลเขา

พรายด า - วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมือง - อิสระชอ้ปป้ิง “ 

ตลาดหนา้พระธาตุ” (ถนนคนเดินเมืองคอน) – สนามบิน - กรุงเทพฯ 
ช 

 

...... น.  ออกเดินทางสู่ จ. นครศรีธรรมราช  โดยสายการบิน............ เท่ียวบิน.................  
 

....... น. เดินทางถึง สนามบิน จ. นครศรีธรรมราช หลังจากรับสมัภาระแล้ว (คนขับรถตู้) จะน าท่าน 
 

ออกเดินทาง สู่ อ าเภอสิชล เพื่อไปขอพรวัดดังของเมืองนครศรีธรรมราช “วดัเจดีย ์ไอไ้ข่”วัด

ที่มีต านานของกุมารเทพ "ไอ้ไข่ เดก็วัดเจดยี์" อภินิหารความศักดิ์สทิธิ์ จากเร่ืองราวเสยีงที่ร ่า

ลือถึงความศักดิ์สทิธิ์ “ขออะไรกไ็ดส้มหวงัดัง่ที่อธิษฐาน” รูปไม้แกะสลักของเดก็ชายอายุ

ประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สทิธิ์ที่สถิตย์อยู่ 

ณ วัดแห่งนี้ เป็นที่เคารพสกัการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดใน

แถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอไดไ้หวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ไอไ้ข่ มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายช่ัวอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มี หลวงปู่ ทวดซึ่งเป็น

เกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้มาปักกลดเดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเดก็อายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูก

ศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ ทวด เมื่อหลวงปู่ ทวดมาถึงสถานที่ดงักล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่ส าคัญเป็นจ านวน

มาก ซึ่งได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว วิญญาณดวงนี้จึงเฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพย์สินของแผ่นดิน อยู่ที่วัดแห่งนี้

ตั้งแต่นั้นมาและหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็น “หมู่บ้านโพธิ์เสดจ็” จวบเท่าปัจจุบัน” 
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เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร ( เมนูขนมจีนปักษใ์ต ้) 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายด า – อ่าวท้องหยี ” ถนนเลียบ

ชายทะเล ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เป็นจุดชมวิวและเส้นทางขับรถเที่ยวที่แสนโร

แมนติก เป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้นทางจะมีกวางป่า (กวางม้า) ที่อาศัยอยู่ไม่

น้อยกว่า 100 ตัว ปรากฏตัวให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความน่ารักในเวลากลางคืน อีกทั้งยังเป็น

จุดชมวิวที่สวยงาม มองไปได้ไกลถึงเกาะสมุยและเกาะพงัน ยิ่งช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบ

ฟ้า แสงสีส้มบรรจบกับน ้าทะเล ยิ่งโรแมนติก   จากนั้นน าท่านไปชมวิวสวยๆ “ชมวิวเนิน

นางฟ้าและเนินเทวดา” ขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินนางฟ้าเนินเทวดา ท าให้เรามองเหน็ชายหาด

สีขาว ท้องฟ้า และทะเล ในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตา เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ   จากนั้น        

น าท่านเดินทางสู่ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็น

โบราณสถานที่ศักดิ์สทิธิ์ เป็นสญัลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวัดมี 
 

          

 

 

 

 

 

 
 

พระบรมธาตุเจดีย์ภายในบรรจุพระทันต

ธาตุ (ส่วนฟันของพระพุทธเจ้า) พระบรม

ธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบ

ล้านนา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซ่ึงหุ้มด้วย

ทองค าแท้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ

จ ด ท ะ เ บี ย น วั ด พ ร ะ ม ห า ธ า ตุ เ ป็ น

โบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่ส าคัญ
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ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ น าท่านสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่านแวะสักการะ 

“ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อสริิมงคลแห่งการเดินทาง ศาลหลักเมือง อยู่ถนนราช

ด าเนิน พื้ นที่ทั้งหมด 2 ไร่ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง โดยหลังกลางเป็นที่ประดิษฐานหลัก

เมือง ซ่ึงได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย ที่เรียกว่า “ทรงเหมชาลา” ส่วน

อาคารเล็กทั้งสี่หลังถือว่าถือเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่า  “ศาลาจตุโลกเทพ”  จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ “ตลาดหนา้พระธาตุ” หรือ "หลาดหน้าพระธาตุ" ตลาดสไตล์ย้อนยุค ไม่ว่าจะเป็น

การแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงการตกแต่งร้านค้า การตกแต่งสถานที่สไตล์ย้อนยุค ขอ

บอกว่าได้กล่ินอายของเมืองเก่าและมีเสน่ห์ของความโบราณเมืองคอน โดย (ตลาดแห่งนี้ เปิด

ทุกวันเสาร์) มีสนิค้าพื้นเมือง รวมถึงอาหารการกินของภาคใต้  
 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็น เพือ่ใหท่้านไดเ้ดินเล่นตลาดตามอธัยาศยั  
 

 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อท าการเชค็อินตั๋ว และสมัภาระ  
 

.........  เดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน........ เท่ียวบิน .......... 
 

.........  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... 
 

 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  

** เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถือ

ว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 
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อตัราค่าแพ็กเกจ 1 DAY TRIP 
 

 

 

 

**แพ็กเกจไม่มีราคาเด็ก กรณีอายุต า่กว่า 2 ขวบไม่มีค่าใชจ่้าย ** 
 

 

อตัรานี้ รวม 

✓ คนขับ พร้อม รถตู้ปรับอากาศ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป ) 

✓ แถมฟรี!! อาหารกลางวัน 1 มื้อ ( เมนูขนมจีนปักษ์ใต้ ) 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

✓ ตัว๋เครื่องบินไป – กลบั 

✓ ค่าทิปคนขบัรถ 100 / ท่าน / ทริป 

✓ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีเท่ียวต่างๆ ( ถา้มี ) 

✓ ไกดน์ าเท่ียว ( กรณีตอ้งการ )  

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด   

✓ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ ) 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพก็เกจ 

✓ ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 

 

 

 

 
 

จ านวนผูเ้ดินทาง ราคา / ท่าน 

2 ท่าน 2,990 

3 ท่าน 2,590 

4 ท่าน 1,990 

5 ท่าน 1,790 

6 ท่าน 1,590 
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เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก 

1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตัง้แต่ 2 ท่านขึ้ นไป ซ่ึงอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจ านวนลูกค้า  

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจ ารถ 

ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอ่ืนๆ    

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

อาท ิค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลื่อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือน

การเดินทางได้ 

การช าระเงิน 

** กรุณาช าระค่าทวัรท์ั้งหมด ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง ** 

กรณีทางลูกคา้ใหบ้ริษทัฯ จองตัว๋ใหด้ว้ย ตอ้งช าระค่าทวัรท์ั้งหมด ภายใน 4 ชัว่โมง เนือ่งจาก

เป็นตัว๋เดี่ยว หากช าระล่าชา้ราคาตัว๋อาจปรบัข้ึน หรือที่น ัง่เต็มได ้ 

หมายเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์และจะ

ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็น

การช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  


