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➢ สกัการะขอพรสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ 2 แห่ง วดัเจดีย ์(ไอไ้ข่) , วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) 

➢ กราบพระธาต ุณ วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร (พระธาตไุรเ้งา) 

➢ ชมวิวบนเนินเทวดา ณ คาเฟ่ Blue Terrace 

➢ อิ่มอร่อยกับขนมจนีเมืองคอนแท้ๆ  

➢ เดินทางไดต้ั้งแต ่2 ทา่น ข้ึนไป สามารถรบั ไดท้ี่ สนามบินนคร , บขส , รถไฟ 

 

ก าหนดการเดินทาง: กนัยายน - ธนัวาคม 2563 
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วนัแรก  สนามบินนคร , บขส , รถไฟ – วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลกัเมืองนคร – วดัยางใหญ่ - 

Blue Terrace Cafe’&Bar 

........... น.    เดินทางถึง สนามบินนคร , บขส , รถไฟ มีทีมงานไกดแ์ละรถค่อยใหบ้ริการท่าน จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิด

วรมหาวิหาร โบราณสถานศัก ด์ิสิทธ์ิ ท่ี เคารพนับถือของ

ชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ

พระพุทธเจา้  เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบล้ านนา ทรงระฆัง
คว า่ ปากระฆงัติดกบัพื้ นก าแพงแกว้  ยอดเจดียห์ุม้ดว้ยทองค า

แท ้ความมหัศจรรย์องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้ นไม่ว่า

แสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด เป็น 1 ใน  UNSEEN  

THAILAND   และยงัมีสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ พระกจัจายนะ หรือ พระ

แอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็น

พระพุทธรูปสีทองอร่าม ลักษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ 

ใบหน้ายิ้ มแย้มมีเมตตา อภินิหารของพระแอดท่ีเป็นท่ี

ประจักษ์คือ การขอบุตร เชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาล

บุตรใหแ้ก่ผูท่ี้มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรส าเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะน า

รูปทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแกบ้นและเหมือนเป็นการ

ฝากฝังใหพ้ระแอดช่วยคุม้ครองดูแลใหอ้ยู่รอดปลอดภยัจาก

อนัตรายต่าง ๆ  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นขนมจีนเมืองคอน 
 น าท่านกราบไหว้ ศาลหลักเมืองนคร สิ่ งศัก ด์ิสิท ธ์ิ

คู่บา้นคู่เมืองนครท่ีคอยปกป้องรกัษาบา้นเมืองใหพ้น้จากภยั

อันตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรูถึ้งความศักด์ิสิทธ์ิของ

ศาลหลักเมืองจากค าลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพ

เทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง 

อาคารสีขาวท่ีออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคาร

ทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มี

ลักษณะคลา้ยศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4  

หลัง ถือเป็นบริเวรสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเสื้ อ

เมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมือง 

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองนคร น าท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ 

ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ เดิมชื่อวดัคงคาลอ้ม ใน

อดีตชาวบ้านท าไร่ยางขุดเจอชิ้ นส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระ

ประธาน จึงไดท้ าการบูรณะวดัจึงเป็นวดัท่ีสวยงามดงัในปัจจุบนั  
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 ส าหรบัความโด่งดงัของวดัยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักใตนั้บถือ เชื่อกนัวา่เป็นสุดยอด

ของพรานทั้ง ปวง บูชาแลว้มีโชคลาภ เงินทอง ผูค้นส่ วนใหญ่ท่ีไดม้ากราบไหวข้อพร เรื่องความปลอดภยั มี
โชคมีลาภ หากใครสมหวงัแลว้ ก็มาแกบ้นโดยการน าปัจจยัมาช่วยสรา้งโบสถ์  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ Blue 

Terrace Cafe’&Bar คาเฟ่เปิดใหม่ด๊ีดี มีจุดถ่ายรูปเช็คอินชิคๆ เพียบ มองเห็นทะเลกวา้งสุดตา ท่ามกลาง

บรรยากาศธรรมชาติ รอ้นๆ แบบน้ีไดเ้ครื่องด่ืมสดชื่นๆ ซกัแกว้พรอ้มกบันัง่ชมวิวถ่ายรูปก็สุดแสนจะคุม้ค่า 

รา้นมีทั้งโซน indoor และ outdoor แต่จะบอกวา่โซน outdoor 

ก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ 

ด้านหน้ามองออกไปเห็นทะเล๊ทะเล อยู่บนเนินเขาสูง 

ออกแบบรา้นกลมกลืนไปกับตน้ไม ้ดา้นหน้าหนัออกทะเล 

(ไม่รวมเครื่องดื่มและอาหาร) จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค า่  อิสระอาหารค า่  
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั เมืองสิชล หรือ ขนอม  
  (โรงแรมสามารถเลือกใชบ้ริการตามดา้นทา้ยไดเ้ลย) 
วนัที่สอง  วดัเจดีย(์ไอไ้ข่) - ตลาดองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าศาลา 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม 
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ วัดเจดีย ์จากเรื่องราวท่ีร า่ลือถึงความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอย่าง “ไอไ้ข่” รูปไม้

แกะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ใน

ศาลาในวัดเจดีย ์สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า 

ท่ีเชื่อกนัว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู่ ณ วดัแห่งน้ีจาก

ศรัทธาท่ีเชื่อกันว่า ขอได ้ไหวร้บั โดยเฉพาะโชคลาภ และ

การคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหม้ีโชคมีลาภในการเสี่ยง

ดวงเล่นพนัน หรือขอใหช้่วยเรียกคนมาซื้ อของ หรือท ายอดขายให้  ได้

ตามเป้า หรือของหายใหช้่วยหา หรือขอใหช้่วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดีย์

เต็มไปดว้ยสิ่งของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรทัธาน ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร 

หนังสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณท่ีใหจุ้ดประทัดก็มีเศษ

ประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และ

แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผู ้ท่ีมาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู ้คนต่าง

หลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ใหท้่านกราบขอพร ขอโชค

ลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ ตามอธัยาศยั 

เที่ยง   อิสระอาหารเที่ยง 
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ ตลาดองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าศาลา ตลาดท่ีอยู่ติดกับทะเล ท่ีรวบรวม กลุ่ม

แม่คา้ชาวประมงทอ้งถ่ินท่ีออกเรือไปหาผลิตภัณฑ์ทางทะเลแลว้น ามาแปรรูปเป็นอาหารทะเลตากแหง้

ต่างๆนาๆ  ช่วยส่งเสริมใหก้ลุ่มแม่คา้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน  
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สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง เขา้สูส่นามบินนครนครศรีธรรมราช , บขส , รถไฟ 

...... น. ส่ง สนามบินนครศรีธรรมราช , บขส , รถไฟ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

**รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

 

อตัราค่าบริการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ตั้งแต ่2 ท่าน ข้ึนไป มีทีมงานไกดค์อยดูแลตลอดการเดินทาง  

ค่าทิปไกด ์แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

 

ขนอมโกลเดน้บีช อ.ขนอม ระดบั 3 ดาว (พกัหอ้ง Superior Twin Room) 

จ  านวน ราคา / ท่าน พกัเดีย่ว 

2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 3,499.- 700.- 

4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 2,899.- 700.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 2,599.- 700.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 2,299.- 700.- 

ประสานสุข วิลล่า บชี รีสอรท์ อ.สิชล ระดบั 3 ดาว (พกัหอ้ง Deluxe Villa) 

จ  านวน ราคา / ท่าน พกัเดีย่ว 

2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 3,899.- 1,000.- 

4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 2,999.- 1,000.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 2,899.- 1,000.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 2,699.- 1,000.- 

ราชา คีรี รีสอรท์ อ.ขนอม ระดบั 5 ดาว (พกัหอ้ง Deluxe ) 

จ  านวน ราคา / ท่าน พกัเดีย่ว 

2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris) 4,299.- 1,500.- 

4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 3,399.- 1,500.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 3,299.- 1,500.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 2,999.- 1,500.- 
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อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่าน  

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ไกดท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร 

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 

เงื่อนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 1,000 บาท  ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอยา่งน้อย 3 วนัก่อน การเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 

➢ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั

เดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้
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ขนอมโกลเดน้บีช อ.ขนอม ระดบั 3 ดาว (พกัหอ้ง Superior Twin Room) 

  
----------------------------------------- 

ประสานสุข วิลล่า บชี รีสอรท์ อ.สิชล ระดบั 3 ดาว (พกัหอ้ง Deluxe Villa) 

 

------------------------------------------------ 

ราชา คีรี รีสอรท์ อ.ขนอม ระดบั 5 ดาว (พกัหอ้ง Deluxe ) 
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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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