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เช้า                   เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  มีบริการรถตู้ รอรับลูกค้าเมื่อเดินทางมาถึง   ท่าอากาศยา

นครศรีธรรมราช ให้ท่านได้เลือกอิสระอาหารเช้า 

09.00 น. แวะสกัการะศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช เปรียบเสมือนสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิคอย

ปกปอ้งรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภยัอนัตรายต่างๆ เราคงเคยรับรู้ถึงความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ ของศาลหลกัเมือง จากค าลือมาหลายต่อหลายครัง้ ผ่านองค์จตุ

คามรามเทพ เทวดารักษาเมืองซึ่ งอยู่บนเสาสูงสุดของหลักเมือ ง

หลากหลายเร่ืองราว ที่เล่าจากประสบการณ์ที่ได้พบมาของผู้ ที่มีส่วน

เก่ียวข้องกบัการสร้างศาลหลกัเมือง 

11.00 น. กราบไหว้ ขอพร ณ พระธาตไุร้เงาพระบรมธาตเุจดีย์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆงัคว ่ามีจดุเด่นที่ยอด

เจดีย์ ซึง่หุ้มด้วยทองค าแท้ด้วยความมีชื่อเสียงและศกัด์ิสิทธ์ิของพระบรมธาตเุจดีย์ดงึดดูให้ผู้คน จากทัว่สารทิศ

แวะมากราบไหว้ขอพร พิธีปฏิบติัอีกอย่างหนึ่งคือ การน าผ้าขึน้ธาต ุตามต านานเชื่อว่า หากใครได้น าผ้าขึน้ธาตุ

และบนขอพรในเร่ืองใด จะขอให้หายเจ็บหายไข้ ขอให้ได้ลกูขอเร่ืองการงานการเรียน สิ่งนัน้ก็จะเป็น 

 จริงดงัหวงั 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 1 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ศาลหลกัเมือง – วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร – 

  หมู่บา้นคีรีวง 
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12.00 น.  ให้ท่านได้เลือกอิสระอาหารเที่ยง  

13.40 น. หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านคีรีวง ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตัง้อยู่ท่ามกลางเทือกเขา
ป่าไม้และสายน า้ กิจกรรมที่น่าสนใจ ในหมู่บ้านคีรีวง คือ การพักในที่พักแบบโฮมสเตย์ เพลินตาและเพลิน
อารมณ์กบัทศันียภาพแห่ง ธรรมชาติ ที่ตัง้อยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ ป่ันจกัรยานชมวิวสดูอากาศบริสทุธ์ิ ซึ่ง
สามารถหาเช่าจกัรยานเยี่ยมชมจดุต่างๆ รอบหมู่บ้าน นอกจากนี ้ อิสระใหท่านได้ลงเล่นน า้ แช่น า้เย็นๆที่
ไหลมาจากธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 

 
 

พกัที ่  น าท่านเข้าพกัที่ บ้านสวนตาชิต โฮมสเตย์ใกล้ชิดธรรมชาติ หรือ เทียบเท่า 

เย็น  ให้ท่านได้เลือกอิสระอาหารเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

07.00 น. ต่ืนเช้ารับอากาศบริสทุธ์ิ พร้อมรับประทานอาหารเช้า 

08.00 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง ผลิตภัณฑ์ของ

ผ้ามัดย้อมของกลุ่มมัดย้อมคีรีวง โดยทางกลุ่มได้พยายามศึกษา และ

น าภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่า มีการทดลองเป็นระยะเวลานานจนได้สูตร

การย้อม ที่มีคณุภาพตรงกบัความต้องการของผู้ซือ้ 

12.00 น. ให้ท่านได้เลือกอิสระอาหารเที่ยง 

วนัที่ 2 หมู่บา้นคีรีวง – กลุ่มมดัยอ้มสีธรรมชาติบา้นคีรีวง – วดัเจดีย ์ไอไ้ข่ – ถนนเลียบ 

  ชายทะเล เสน้เขาพลายด า – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
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14.30 น. น าท่านแวะสักการะ ขอพร ตาไข่วัดเจดีย์ “ไอ้ไข่” รูปปัน้เด็กอายุราวๆ 10 ขวบ 

สวมชุดลายพราง ทหาร สวมแว่นตาด า ชาวบ้านจะเรียกว่า “ไอ้ไข่” หรือ  

“ตาไข่”มีคนมากราบไหว้บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคได้

  ลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันต่อ หรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซือ้ของ 

หรือให้ท ายอดให้ได้ตามเป้า หรือของหายขอให้ช่วยหาหรือขอให้ช่วย

ปกป้องภัยนานา แล้วน าสิ่งของมาแก้บนมิได้เว้นแต่ละ ในวัดเจดีย์ เต็มไป

ด้วยสิ่งของที่ผู้ เลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก 

ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จดุประทดัก็มีเศษประทดักองสงูเป็น

เนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิ

  จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ 

16.10 น. แวะถ่ายรูป จุดชมวิวเพื่อให้ผู้ ใช้เส้นทางได้แวะชมทิวทศัน์ และถ่ายภาพสวย ๆได้ตามความต้องการตลอดเส้นทาง พร้อม

ทัง้จะมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน “พลายจ าเริญ” ซึ่งเป็นรูปปัน้ช้างพลายจ าเริญ ช้างคู่บารมีของเจ้าพระยา

 นคร ช้างคู่เมือง นครศรีธรรมราช พร้อมให้ท่านได้เลือกอิสระอาหาร ก่อนเดินทางกลบั 

18.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคา 

เลือกเดินทางไดทุ้กวนั 

ออกเดินทาง 4 ท่านข้ึนไป 

รถตูร้บัส่งที่สนามบินนครศรีธรรมราช 

2,999. - 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมตามสภาวะอากาศ  

https://www.sanook.com/horoscope/
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อตัราค่าบริการรวม  

✓ ค่าเข้าอทุยานและค่ารถน าเที่ยวต่างๆ ตามรายการ  
✓ ค่าบริการรถรับสง่ 
✓ ประกนัอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทาง 
✓ โรงแรมที่พกั 1 คืน 

✓ ค่าจกัรยาน 

✓ กิจกรรมผ้าเช็ดหน้ามดัย้อม 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

❖ ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่ารถเดินทางมายงัท่าเรือ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด  ค่ามินิ

บารใ์นหอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

❖ เดินทางข้ึนต า่ 4 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ใหท้่านต่อไป ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบล่วงหน้า 

❖ ค่าโดยสารตัว๋เครื่องบิน และค่าตัว๋รถดดยสาร ไป-กลบั นครศรีธรรมราช 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน   

❖ มัดจ  าท่านละ 1,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทาง

ภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

❖ ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

× หากไม่ช  าระมดัจ  าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่

× หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

× เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่ อนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีได้

ระบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

✓ หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ์ 
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เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง ถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน

ลกูคา้และบริษัท 

1. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, 

การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

3. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัเรียบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

5. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ

ไม่สามารถรบัประกนัได ้

6. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

7. มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

8. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการ

ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ่ง

อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

 

 

  



MUSH EASY059 
                            จันทร์-ศุกร์ 9.00-19.00 | เสาร-์อาทิตย์ 09.00-18.00  02 105 6255 

 

 
                 e-Commerce No. 0105557025943 

                                  ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/09294            สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 03593  
 

589/124 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้นที่ 22 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มชัรูมทราเวล จำกัด 

 

ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 
เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 
เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ   
จองทวัรต์ดิตอ่ แผนกทวัรบ์รษิทั มชัรมูทราเวล จำกดั 
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