
                             

CODE: WTH01 หลบเมืองคอน ขอพร ไอ้ไข่ นครศรีธรรมราช 2วนั 1คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เสริมดวงรวยตลอดปี” 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA  (FD) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) สู ่ท่า
อากาศยานนครศรีธรรมราช น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 7 KG  

วันท่ี รายละเอียดท่องเทีย่ว 

1 พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานดอนเมอืง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช –  วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร – ศาลหลักเมอืง - วดัธาตุน้อย –  
D' Endless Dell Café   เท่ียง (ขนมจนีเมืองคอน),เย็น 

2  วัดเจดยี์ไอ้ไข่ – วดันางพระยา – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ท่าอากาศ
ยานดอนเมอืง อาหารเช้า ,เที่ยง  

 

 
 

 

 

 



                             

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 

อายุ 2 – 6 ป ี

พักเด่ียว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 
ที่นั่ง 

6 - 7 สิงหาคม 63 4,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

(อายุ 0-2 ปี 1,000 บาท) 

 

1,500 15 

13 - 14 สิงหาคม 63 4,888 1,500 15 

20 - 21 สิงหาคม 63 4,888 1,500 15 

27 - 28 สิงหาคม 63 4,888 1,500 15 

3 - 4 กันยายน 63 4,888 1,500 15 

10 - 11 กันยายน 63 4,888 1,500 15 

17 - 18 กันยายน 63 4,888 1,500 15 

24 - 25 กันยายน 63 4,888 1,500 15 

1 - 2 ตุลาคม 63 5,888 1,500 15 

8 - 9 ตุลาคม 63 5,888 1,500 15 

15 - 16 ตุลาคม 63 5,888 1,500 15 

22 - 23 ตุลาคม 63 6,888 1,500 15 

29 - 30 ตุลาคม 63 4,888 1,500 15 

5 - 6 พฤศจิกายน 63 4,888 1,500 15 

12 -13 พฤศจิกายน 63 4,888 1,500 15 

19 -20 พฤศจิกายน 63 4,888 1,500 15 

26 - 27 พฤศจิกายน 63 4,888 1,500 15 

3 - 4 ธันวาคม 63 5,888 1,500 15 

10 - 11 ธันวาคม 63 6,888 1,500 15 

17 - 18 ธันวาคม 63 5,888 1,500 15 

24 - 25 ธันวาคม 63 5,888 1,500 15 

 

 

ไฟล์ทบิน  

ไฟล์ทบิน : เดินทาง 1 สิงหาคม – 25 ตุลาคม 2563 

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

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

ไฟล์ทบิน : เดินทาง 25 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2563 

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

Return:       NST – DMK     FD3187     18.35 – 19.50   

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเครื่องดื่มบนเครื่องและท่ีนั่งบนเครื่องเป็นไปตามท่ีสายการบนิจัดสรรหนา้เคาน์เตอร์) 

 

วันแรก         ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช –  วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง –  

                   วัดธาตุน้อย – D' Endless Dell Café     อาหารเที่ยง (ขนมจีนเมืองคอน),เย็น  
 

05.00 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ   

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอำนวยความ

สะดวก  

06.50 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3188      

08.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสัมภาระ ไกด์ถือป้ายต้อนรับรอทุกท่านบริเวณทางออก  

จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอาการ VIP เดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ 

พระอารามหลวงช้ันเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์ สิทธิ์ ท่ี เคารพนับถือของชาวเมือง

นครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ท่ีรู้จักกัน



                             

แพร่หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย์ ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรม

แบบล้านนา ทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นท่ียอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ ความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งขององค์

พระบรมธาตุคือ องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด ซึ่งยังไม่มี

ใครหาคำตอบได้ ความมหัศจรรย์นี้เอง จึงเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ท่ีห้ามพลาด นอกจากนี้

ยังมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ท่ีต้องการมีบุตร มีบุตรยาก ต้องมากราบไหว้เลยก็คือ  พระกัจจายนะ หรือ 

พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพและความ

เจ็บป่วย เช่ือกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจ็บไข้ โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวด

เอว ปวดหลัง และการขอบุตร เช่ือกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู้ท่ีมีบุตรยาก (ความเช่ือส่วน

บุคคล) จากนั้น เดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนคร ท่ีมีช่ือเสียงและมีคนรู้จักมากท่ีสุดในประเทศไทย เนื่อง

ด้วยประวัติการสร้างนั้นเกี่ยวพันกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ท่ีไม่เป็นสองรองใครในประเทศนี้คือ “จตุคามรามเทพ” 

ซึ่งการจัดสร้างหลักเมืองเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์ในทุกกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 

เมนูขนมจีนเล่ืองชื่อแห่งเมืองคอน “ร้านขนมจีนเมืองคอน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย เดินทางถึง วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้าย (พระ

ครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ท่ีชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และ

ประชาชน ท่ีเคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เช่ือถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็น

อย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ช่ือว่าเป็นเทวดา

เมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเส่ือมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  D' 

Endless Dell Café ค่าเฟ่ท่ีมีการออกแบบค่อนข้างแปลกตาสำหรับเมืองนครมากๆ เป็นการคุมโทนสี

ขาว-ดำ สไตล์โมเดิร์น-ลอฟท์ เราสามารถขึ้นไปถ่ายรูปบนเนินเขาท่ีอยู่ในบริเวณร้านได้ด้วย วิวจากตรง

นั้นสวยงามมากๆ จะมองเห็นสายน้ำตกบนหน้าผาของภูเขาฝั่งตรงข้าม สำหรับอาหารและเครื่องดื่มท่ีนี่มี

ครบ กาแฟท่ีนี่เด็ดมาก บาริสต้าค่อนข้างละเอียดอ่อนกับการทำ แนะนำให้ลองทาน "กาแฟผลไม้" ดูเด็ด

จริงๆ 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)  

 หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักแรม 

 

ท่ีพัก: เดอะพีค บูติค หรือเทียบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สอง        วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดนางพระยา – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช –  

                     ท่าอากาศยานดอนเมือง    เช้า, เที่ยง (อาหารพื้นเมือง) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 3) 

 นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวท่ีร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ท่ีเมื่อขออะไรก็ได้

สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ 

สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ท่ีเช่ือกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ท่ีสถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จาก

ศรัทธาท่ีเช่ือกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมี

ลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้  ได้ตามเป้า หรือของ

หายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยส่ิงของท่ีผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้

บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณท่ีให้จุดประทัดก็มีเศษประทัด

กองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ท่ีมาขอแล้ว

ได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชค

ลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย ( ความเช่ือส่วนบุคคล )   

  **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสำเร็จให้แก้บน

ด้วยของท่ีนำมาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น    ของท่ีชอบ : ขนมเปี๊ยะ, น้ำแดง, ชุดทหาร ตำรวจ, 

ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด 

นำท่านเดินทางสู่ วัดนางพระยา ตั้งอยู่ท่ีตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประวัติ

ความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี ตัววัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำปากนคร ท่ีต่อเช่ือมระหว่างทะเลกับเมือง

นครศรีธรรมราช เป็นแม่น้ำสายสำคัญ ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประวัติศาสตร์

นครศรีธรรมราช สักการะเทพพระราหูทรงครุฑ หนึ่งเดียวในภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  

    

บ่าย นำท่าน แวะซ้ือของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนท่ีท่านรัก เช่น เครื่องเงิน เครื่องถม

เมืองนคร มี ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและนับเป็นหนึ่งในบรรดาศิลปาชีพช้ันสูง 

ผลิตภัณฑ์เครื่องถมนครได้รับความนิยมจนปัจจุบัน , มังคุดเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , ส้มโอ

ทับทิมสยาม  อิสระเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน

นครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ 

16.30น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบิน FD3187  

17.45น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
   

(หมายเหตุ: กรุ๊ปเดินทางกลับตั้งแต่25ต.ค.เป็นต้นไปเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 19.50น.) 

ไฟล์ทบิน : เดินทาง 25 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2563 

Return:       NST – DMK     FD3187     18.35 – 19.50 

 

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

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

• โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 
• บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

เงื่อนไขการจอง 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 
สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 
อัตราบริการน้ีรวม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างตน้ ท่ีนั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• ค่าท่ีพัก 1คืน ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรบันกัท่องเท่ียวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
• เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอบุัติเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกนัภัยท่ี
บริษัททำไว้ ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้

จากบริษัทประกันท่ัวไป 
 

อัตราน้ีไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 



                             

• ค่าบริการเตียงเสริม 700 บาท 
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนื่อยจากรายการท่ีระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 
• ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท  

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการ
จองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ 

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 6 ท่าน 
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 
การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ี
ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 


