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นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน ไหวพ้ระขอพรไอ้ไข ่

สูดโอโซนที่คีรีวง พักรสีอร์ทแสนสบายท่ามกลางธรรมชาต ิ

ให้บริการแบบ Private เดินทางได้ทุกวันตามที่ท่านต้องการ 

ถ่ายรูปสุดชิคที่ Little House in the Valley  
พิเศษ !!! ของที่ระลึกจากวัดเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 
เที่ยวครบเคร่ือง .. ที่เมืองนครศรีฯ  

• ขอได้ไหว้รับ เพ่ิมความปัง ขอพรวัดเจดีย์(ไอไข่) เรื่องโชคลาภ ต้องมาท่ีนี่ ! 

• พักหมู่บ้านคีรีวง สถานที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย บรรยากาศสุดธรรมชาติ 

• วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศูนย์รวมความศรัทธา ว่าที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

• จัดเต็มกับอาหารขึ้นชื่อของเมืองคอน ร้านโกปี๊1942 และ ร้านขนมจีนเมืองคอน 

• นั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ที่ Little House in the Valley คาเฟ่ กับบรรยากาศ feel good บนเชิงเขา  

++พร้อมฟรี!! เครื่องดื่มมูลค่า 100 บาท/1ท่าน++ 

เดินทางทุกวัน  สิงหาคม -  ธันวาคม 2563       กรุ๊ป Private คณะ  4/6/8 ท่าน  
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วันแรก   จุดรับลูกค้า - วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) – หมู่บ้านคีรีวง    
เช้า   รถตู้บริการ รอรับท่าน ณ จุดรับลกูค้า สนามบินนครศรีธรรมราช 

จากนั้น น ำทุกท่ำนไปยงั วัดเจดีย์ (ใช้เวลาในการเดินทาง  1 
ชม. ) วดัดงัแห่งเมืองนครศรีธรรมรำช ขึ้นช่ือเร่ืองควำม
ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีน่ีมี ไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือ รูปไม้
แกะสลกัของเด็กชำยอำยปุระมำณ 9-10 ขวบ เช่ือกนัว่ำเป็น
วิญญำณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ี เป็นท่ีเคำรพบูชำของ
ชำวบำ้นในละแวกน้ี และจงัหวดัในภำคใต ้จำกควำมศรัทธำ
เช่ือกนัว่ำ “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพำะโชคลำภ และคำ้ขำย 
ผูค้นศรัทธำและเดินทำงมำอยำ่งมำกมำย จึงท ำให้ภำยในวดั
เตม็ไปดว้ยร้ำนขำยของแกบ้นต่ำงๆ และสองขำ้งทำงก็เตม็ไปดว้ยรูปป้ันไก่ชน และมีบริเวณท่ีให้จดุประทดัท่ีมีเศษประทดักอง
สูงเป็นเนินขนำดใหญเ่ลยทีเดียว ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย  พเิศษ!! 
มอบของที่ระลึกส าหรับทุกท่าน 
 

เที่ยง ทำนอำหำรกลำงวนั ร้านโกป๊ี1942 ต ำนำนคูเ่มืองคอน อำหำรอร่อย ถำ้มำนครฯแลว้ ตอ้งไม่พลำดท่ีจะมำร้ำนน้ี มีเมนูเด็ดอยำ่ง 
ต่ิมซ ำ ขำหมู บกักุ๊ตเต๋ และอ่ืนๆอีกมำกมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้น พำทุกท่ำนออกเดินทำงไปยงั หมู่บ้านคีรีวง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที ) “เป็นท่ีรู้จกักนัในนำมหมูบ่ำ้นท่ี
อำกำศดีท่ีสุดในประเทศไทย” จำกเมืองลบัๆเงียบๆท่ำมกลำงธรรมชำติ กลำยเป็นหน่ึงในแลนดม์ำร์คส ำคญัของจงัหวดั
นครศรีธรรมรำช ใครมำเยือนเมืองคอนฯ ตอ้งมำท่ีน่ี เสน่หข์องครีีวง คือควำมสงบ สวยงำม โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชำติท่ีเขียวขจี 

 
จากนั้น น ำทุกท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั บ้านเคียงเขา รีสอร์ท ท่ีพกับรรยำกำศสบำยๆ ณ หมู่บำ้นคีรีวง ด่ืมด ่ำบรรยำกำศ ท่ำมกลำง
ธรรมชำติท่ีสวยงำม พร้อมสูดโอโซนกนัให้เตม็ปอด ท่ีพกัภำยนอกตกแต่งสไตลล์อฟท ์ดูเท่ๆ  ภำยในตกแต่งไดอ้ยำ่งลงตวั 
พร้อมไปดว้ยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ท ำให้กำรพกัผอ่นของทุกท่ำนเตม็เป่ียมไปดว้ยควำมประทบัใจ  
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จากนั้นอิสระ ให้ท่ำนไดท้  ำกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในหมูบ่ำ้นคีรีวง ไมว่่ำจะเป็น ป่ันจักรยานเล่นภายในหมู่บ้าน ชมบรรยำกำศ
สบำยๆ หรือ ไปถ่ำยรูปกบั สะพานบ้านคีรีวง มุมมหำชน ท่ีใครก็ตำมท่ีมำหมู่บำ้นคีรีวงแลว้ พลำดไม่ไดเ้ลยท่ีจะตอ้งเก็บภำพกบั
มุมน้ี ตวัสะพำนจะทอดขำ้มผำ่นล ำธำรท่ีไหลผำ่น (สะพำนจะมีรถของชำวบำ้นสัญจรผำ่นไปมำอยูต่ลอด ใหทุ้กท่ำนถ่ำยรูปดว้ย
ควำมระมดัระวงั) หรือ ไปนั่งจิบกาแฟอร่อยๆ ภำยในหมู่บำ้นมีร้ำนใหท้่ำนเลือกอยำ่งหลำกหลำยตำมควำมชอบ ปิดทำ้ยดว้ยกำร 
ลงเล่นน ้าให้ช่ืนใจ สัมผสักบัสำยน ้ำอนัชุ่มช ่ำท่ีไหลผำ่นใจกลำงของหมู่บำ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ท่ีพกั บ้านเคียงเขา รีสอร์ท  

 
วันสอง   บ้านเล็กกลางหุบเขา - วัดพระธาตุ - ศาลหลักเมือง – ก าแพงเมืองโบราณ - ร้านขายของฝาก – จุดส่งลูกค้า 
เช้า   รับประทำนอำหำรท่ีห้องอำหำรของท่ีพกั 

หลงัอำหำรน ำทุกท่ำนไปสัมผสับรรยำกำศสุดโรแมนติกท่ี ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley  คำเฟ่และ
ร้ำนอำหำรสุดชิล ท่ีสำมำรถชมวิวภูเขำได ้180 องศำ มีเปลตำข่ำยให้นอนชิลๆ มีบีนแบค็ให้นัง่ มีรังนกให้โพสตท์่ำ รวมถึงมี
ชิงชำ้แบบ Bali swing ใหเ้รำไดถ้ำ่ยรูปรัวๆ (พร้อมรับเคร่ืองด่ืมมลูค่า 100 บาท/ท่าน) 
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จากนั้นพำทุกท่ำนไปยงั วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ 20 นำที)   หรือ 
ท่ีชำวนครฯเรียกว่ำ วัดพระธาตุ เป็นโบรำณสถำนสถำนศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นศูนยร์วมจิตใจของชำวเมืองนครศรีธรรมรำช อีกทั้ง
ยงัเรียกไดว่้ำเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมรำชอีกดว้ย ซ่ึงพระบรมธำตุเจดียน์ั้นเป็นท่ีบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุของ
พระพุทธเจำ้ ท ำให้มีพุทธศำสนิกชนจำกทัว่ทุกมุมโลกแวะเวียนมำสักกำระอยำ่งไม่ขำดสำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น พำทุกท่ำนไปยงั ศาลหลกัเมือง อนัเป็นท่ีประดิษฐำนหลกัเมืองของจงัหวดันครศรีธรรมรำช  มีอำคำรทั้งหมด 4 หลงั 
หลงักลำงเป็นท่ีประดิษฐำนของศำลหลกัเมือง ออกแบบให้มีลกัษณะ คลำ้ยศิลปะศรีวิชยั เรียกว่ำทรงเหมรำชลีลำ  ท่ีน่ี
เปรียบเสมือนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคอยปกป้องรักษำบำ้นเมืองให้พน้จำกภยัอนัตรำยต่ำงๆ 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ  ร้านขนมจีนเมืองคอน (ถนนพานยม) ร้ำนช่ือดงั แนะน ำโดย  Wongnai  ขนมจีนเมนูคูเ่มืองคอน 
พร้อมน ้ำยำหลำยรสให้เลือก ควำมอร่อยเด็ด จดัจำ้นทุกจำน และยงัมีเมนูอำหำรคำวหวำนอีกหลำกหลำยให้เลือกทำนตำมชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
หลงัอำหำรน ำท่ำน ไปยงั ก าแพงเมืองเก่า นครศรีธรรมราช สถำนท่ีท่องเที่ยวทำงประวติัศำสตร์อนัทรงคุณค่ำ ท่ียงัคงสภำพ
มัน่คงแขง็แรง ตั้งอยูริ่มน ้ำ ใกล้ๆ  กบัสวนสำธำรณะ และศำลหลกัเมือง เหมำะส ำหรับมำเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ถ่ำยรูปเป็นท่ี
ระลึก 
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จากนั้น พำทุกท่ำนแวะซ้ือของฝำก ณ ร้าน 12 นักษัตร ทำงร้ำนเป็นบำ้นเก่ำแก่ จ ำหน่ำยสินคำ้พ้ืนเมือง สินคำ้แฮนเมดจำกฝีมือ
ของชำวเมืองคอนฯ สินคำ้ทอ้งถ่ินทำงภำคใต ้ของฝำกของท่ีระลึกต่ำงๆมำกมำย มีสินคำ้ของฝำก และของกินให้เลือก
หลำกหลำย เช่น กระจูด ยำ่นลิเภำ ผำ้ทอ หรือจะเป็น สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ เส้ือยืดนครศรีด๊ีดี สบู่มงัคุดอนัเล่ืองช่ือ มีขนม     
ทองพบั ทองมว้น อิสระใหทุ้กท่ำนเลือกซ้ือของฝำกตำมอธัยำศยั เม่ือถึงเวลำอนัเป็นสมควรส่งทุกทำ่นเดินทำงกลบั 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
เย็น   น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจไม่รู้ลืม...... 

 

ขอบคณุทีใ่หเ้กยีรตมิชัรมูฯไดด้แูลคนพเิศษเชน่คณุคะ่ 
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เง่ือนไขการจองทัวร์ 
• จองได้ตั้งแต่วนันี ้– 31 เดือนธนัวาคม  
• เวลาเช็คอิน 14:00 น. และเช็คเอาท์ 12:00 น. 
• Booking ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง 
• กรุณาช าระเงนิหลังจากที่ทราบว่าพเีรียดที่ท่านต้องการว่างภายใน 1 วัน 
 

อตัราค่าบริการ  
ก าหนดเดินทางเดือน สิงหาคม – 31 ธันวาคม  2563  

จ านวนผู้เดินทาง  ราคา/ท่าน/บาท 
ราคาเด็กเสริมไม่เสริมเตียง 

 อายุ 3 – ไม่เกิน 9 ปี 

4 – 5 ท่าน 4,590 4,190 

6 – 7 ท่าน 3,790 3,390 
8 ท่าน 3,590 3,190 

 
** พกัเดี่ยว ราคา 1,200 บาท / ท่าน  
*** ราคาเด็กอายุ 0 - ไม่เกนิ 3 ขวบ ไม่มีค่าใช้จ่าย   
*** เด็ก อายุ 3 - ไม่เกนิ 9  ปี เสริมเตียง เท่าผู้ใหญ่ 
 
อัตราค่าบริการรวม  
✓ รถตู ้VIP พร้อมคนขบั น ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ  

✓ อำหำรทุกม้ือ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 

✓ ท่ีพกัตำมรำยกำร   

✓ ค่ำเขำ้อุทยำนและค่ำรถน ำเท่ียวต่ำงๆ ตำมรำยกำร  

✓ ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ี   

✓ เจลลำ้งมือ หนำ้กำกอนำมยั 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ประกนัสูญเสียชีวิต 1,000,000 บำท ประกนัอุบติัเหตุ 500,000 ทั้งน้ีเง่ือนไขเป็นไปตำมกรรมธรรม ์

✓ ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % และ Vat 7 %  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

× กรณีตอ้งกำรมคัคุเทศกน์ ำเท่ียว เพ่ิม 6,000 บำท / กรุ๊ป 

× ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมรำช - กรุงเทพฯ 

× ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัของผูเ้ดินทำง อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำโทรศพัท ์ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืม ค่ำพำหนะต่ำงๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรำยกำร 

× ค่ำทิปคนขบั ขึ้นอยูก่บัควำมพึงพอใจของลูกคำ้  
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เง่ือนไขการช าระเงิน 
ส าหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ส าหรับการจองทัวร์ พร้อมขอส าเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทางด้วย 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- หำกมีกำรยกเลิกไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนัก่อนวนัท่ีน ำเท่ียว บริษทัฯ คดิค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจริง(กรณีท่ีมีค่ำใชจ้่ำย) 
- หำกมีกำรยกเลิกไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัท่ีน ำเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 50% ของค่ำทวัร์ รวมถึงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เก็บค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีเกิดขึ้นจริง 
- หำกมีกำรยกเลิกนอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัท่ีน ำเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

***กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง*** 
**ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯ *** 

 
หมายเหตุ 

• กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีเดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 4 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) 

• รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง สภำพ
กำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็น

ส ำคญัท่ีสุด 

• หำกท่ำนไม่ไดเ้ดินทำงท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริกำรท่ีขำดหำยไปมำ

ทดแทนได ้

• กรณีท่ีท่ำนเป็นอิสลำม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯใหท้รำบล่วงหนำ้ 

• ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงท่ีเกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำร
จลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ 

• กำรจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 

เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 

● ผูเ้ดินทำงและพนกังำนขบัรถตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 

● ท่ีนัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม 

● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
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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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