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เดินทาง ธนัวาคม 2563 
 

เริ่มตน้เพียง 3,199.- 

   
 

เสน้ทางการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรงุเทพฯ-จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วันท่ี 2 นครศรีธรรมราช-วัดเจดียไ์อไ้ข-่วัดยางใหญ่ (ตาพรานบญุ)–ศาลหลักเมือง–วัดมหาธาต-ุวรมหาวิหาร 

วันท่ี 3 คีรีวง-คาเฟ่ ณ บา้นเล็กกลางหบุเขา-สะพานบา้นคีรีวง-รา้นของฝากติดไม ้ติดมือ-กรงุเทพฯ 

 

 

นครศรีธรรมราช ขอพรไอไ้ข่ 3วนั 1 คืน  
โดยรถต ูป้รบัอากาศ 
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 
นครศรีธรรมราช 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ-จงัหวดันครศรีธรรมราช 

19.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดั โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียวและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บน

รถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้ระยะหา่งการนัง่ในรถ 

20.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

Day 

2 
 

 

 

นครศรีธรรมราช 

วนัท่ี 2 นครศรีธรรมราช–วดัเจดียไ์อไ้ข่–วดัยางใหญ่ (ตาพรานบญุ)–ศาลหลกัเมือง–วดั

มหาธาต-ุวรมหาวิหาร 

06.00 น. เดินทางถึง จงัหวดันครศรีธรรมราช ใหอ้ิสระท่านท าภารกิจส่วนตัวใหเ้รียบรอ้ย เพื่อเดินทางต่อไป

ยังจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โกป๊ี (มื้อท่ี1) 
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09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัยางใหญ่ (ตาพรานบญุ) น าท่านชมโบสถม์ีสชีมพสูวยสดงดงาม และขอพร 

“พรานบญุ”  สิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีนบัถือของชาวภาคใต ้โดยเชื่อว่าหากบชูาแลว้มีโชคลาภเงนิทอง เมื่อใครขอ

พรแลว้สมหวัง ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมาถวายวัด  

 
 เคล็ดลบัการขอพรพรานบญุ ธปู 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลยูาสบู 1 ชดุ สิ่งท่ีตอ้งเตรียมหากมี

การบนบานศาลกล่าวดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผืน 

 คาถาบชูาพรานบญุ จดุธปู 9 ดอก ตัง้จิตอธษิฐานกลา่ว นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม

พทุธัสสะ 3 จบ นะ ชา ล ีติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลกึ ลือ ชยัยะ ชยัยะ สิริโภคา นะมาสะโย 

 น าท่านเขา้สู่ วดัเจดีย ์หรือ ไอไ้ข่วดัเจดีย ์น าท่านขอพร ไดไ้ข ่เด็กวัดเจดีย ์ดว้ยชื่อเสียงดา้นการขอ

โชคลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดียไ์อไ้ข่ จากเร่ืองราวเสียงท่ีร า่

ลือถึงความศกัด์ิสิทธิ์ ขออะไรก็ไดส้มหวังทกุอย่าง จากศรัทธาท่ีเชื่อกันว่า “ขอไดไ้หวรั้บ” โดยเฉพาะ

โชคลาภ และการคา้ขาย  

 
 การบชูาไอไ้ข่  

 1. การขอพรหรือบนบาน จดุธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จิตอธิฐานบชูาขอไดไ้หวรั้บ 

 2. การแกบ้น จดุธปู 1 ดอก เมื่อส าเร็จ กล่าวแกบ้น แต่ต่อทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพดูหรือสิ่งท่ีรับปากไวไ้ด้

หมดจากกัน ไม่เป็นพันธสัญญากัน ตัง้แต่บัดน้ีเป็นตน้ไป” 

 3. การถวายของปกติท่ีไม่ใช่การแกบ้น จดุธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี2) 

บ่าย น าท่านสักการะ ศาลหลกัเมืองนคร สิ่งศักด์ิสิทธิ์คู่บา้นคู่เมืองท่ีคอยปกป้องรักษาบา้นเมืองใหพ้น้จาก
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ภัยอันตรายต่างๆ 

 
 น าท่านนมัสการ วดัมหาธาตวุรมหาวิหาร แต่เดิมมีชื่อว่า “พระบรมธาต”ุ ต่อมาในปี 2458 

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัวจึงสถาปณาวดัน้ีเป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นวัด

มหาธาตวุรมหาวหิารจนมาถึงปัจจบุัน ภายดา้นในมีพระบรมสารีริกธาตขุองพระพทุธเจา้  

 น าท่านขอพร“พระแอด” พระพทุธรปูสีทองอร่าม ลักษณะรปูร่างอว้นทว้นสมบรูณ ์ใบหนา้ย้ิมแยม้มี

เมตตา เนน้ขอพรในเร่ืองของสขุภาพ หรือเนน้การ“ขอลกู” ซึ่งเชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลลกูใหแ้ก่ผู้

ท่ีมีลกูยาก ความส าเร็จตามค าขอ 

 
ค า่ อาหารค ่า อิสระตามอธัยาศยั 

พกัท่ี โรงแรม  IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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Day 

3 
 

 

นครศรีธรรมราช 

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 3 คีรีวง-คาเฟ่ ณ บา้นเล็กกลางหบุเขา-สะพานบา้นคีรีวง-รา้นของฝากติดไม ้ติด

มือ-กรงุเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื้อท่ี3) 

09.30 น น าท่านเดินทางสู่ ณ บา้นเล็กกลางหบุเขา Little House in the Valley ค่าเฟ่ ตัง้อยู่ท่ีลานสกาท่ีว่ากัน

ว่าอากาศดีท่ีสดุในประเทศไทย 

 น าท่านเดินทางสู่ บา้นคีรีวง  น าท่านชม สะพานขา้มแม่น ้าหม ูบ่า้นคีรีวง จดุเช็คอินท่ีมีอากาศดี

ท่ีสดุในประเทศไทย ใหท่้านไดส้ดูโอโซนบริสทุธิ์ในเต็มปอด แลว้ด่ืมด า่กับบรรยากาศธรรมชาติท่ีสะอาด

ตาอิสระใหท่้านโพสตท่์าถ่ายรปูท่ีส าคัญจดุแรกส าหรับคีรีวง ดว้ยทัศนียภ์าพขนุเขา สายน า้  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน เมนพูิเศษ ขนมจีนเสน้สดป้าเขียว (มื้อท่ี 4) 
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บ่าย น าท่านเลือกซื้อ รา้นของฝาก ศนูยร์วมของฝาก มีสินคา้ใหเ้ลือกซื้อมากมาย เคก้เมืองตรัง ขนมเป๊ียะ

โบราณ ไขเ่ค็มไชยา และสินคา้อื่นๆอกีมากมาย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับ กรงุเทพฯ   

23.50 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ   

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

04 ธ.ค. 63 - 06 ธ.ค. 63  

 3,199 บาท 10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 

25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 

30 ธ.ค. 63 - 01 ม.ค. 64 (ปีใหม)่ 3,699 บาท 
31 ธ.ค. 63 - 02 ม.ค. 64 (ปีใหม)่ 

  

พักเด่ียวเพิ่ม 800 บาท 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยดา้น

สขุอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการข้ึน หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผูร่้วมคณะไมถ่ึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลือ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน์ี้รวม 

1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

3. พาหนะทอ้งถิ่น(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร์ 
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4. มัคคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน์ี้ ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมัคคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากับภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทัวร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษัทฯจะคืนเงนิค่าใชจ่้ายท้ังหมด  
2. กรณีท่ีท่านแจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงนิค่าใชจ่้ายท้ังหมดทกุ

กรณ ี

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษัทจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอรม์น้ีใหท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ด่ืม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
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