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เดนิทาง มนีาคม-ธนัวาคม 2564 
 

เร ิม่ตน้เพยีง 3,999.- 

   
 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

วนัที ่2 
นครศรธีรรมราช-วัดเจดยีไ์อไ้ข-่วัดยางใหญ(่พรานบญุ)–ศาลหลกัเมอืง–วัด
มหาธาต-ุวรมหาวหิาร 

วนัที ่3 ครีวีง-คาเฟ่ ณ บา้นเล็กกลางหบุเขา-สะพานบา้นครีวีง-รา้นของฝากตดิไม ้
ตดิมอื-กรงุเทพฯ 

 

 

นครศรธีรรมราช ขอพรไอไ้ข ่3วนั 1 คนื  
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Day 
1 

 

 

กรงุเทพฯ 

- 
นครศรธีรรมราช 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-จงัหวดันครศรธีรรมราช 
19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัด โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ เพือ่ความปลอดภยั

ในการทอ่งเทีย่วและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจวัด
อณุหภมูขิองลกูคา้เพือ่คดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมอื
ใหบ้รกิาร และเวน้ระยะหา่งการน่ังในรถ 

20.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

Day 
2 

 

 

 
 

นครศรธีรรมราช 
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วนัที ่2 นครศรธีรรมราช-วดัเจดยีไ์อไ้ข-่วดัยางใหญ ่(พรานบญุ)-
ศาลหลกัเมอืง-วดัมหาธาตุ-วรมหาวหิาร 

06.00 น. เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรธีรรมราช ใหอ้สิระท่านท าภารกจิส่วนตัวใหเ้รียบรอ้ย 
เพือ่เดนิทางตอ่ไปยังจังหวัดนครศรธีรรมราช 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โกป๊ี (มือ้ที1่) 

 
09.00 
น. 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบุญ) น าทา่นชมโบสถม์สีชีมพสูวยสด
งดงาม และขอพร “พรานบญุ”  ส ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีนั่บถอืของชาวภาคใต ้โดยเชือ่วา่หาก
บชูาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง เมือ่ใครขอพรแลว้สมหวัง ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจัยมา
ถวายวัด  

 
 เคล็ดลบัการขอพรพรานบุญ ธปู 9 ดอก เทยีน 1 เลม่ หมากพลยูาสบู 1 ชดุ ส ิง่ที่

ตอ้งเตรยีมหากมกีารบนบานศาลกลา่วดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื 
 คาถาบชูาพรานบญุ จดุธปู 9 ดอก ตัง้จติอธษิฐานกลา่ว นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะ

ระหะโต สมัมาสมัพุทธัสสะ 3 จบ นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ 
ชยัยะ สริโิภคา นะมาสะโย 

 น าทา่นเขา้สู ่วดัเจดยี ์หรอื ไอไ้ขว่ดัเจดยี ์น าทา่นขอพร ไดไ้ข ่เด็กวัดเจดยี ์ดว้ย
ชือ่เสยีงดา้นการขอโชคลาภ การท ามาคา้ขาย ท าใหช้าวบา้นศรัทธาและมคีวามเชือ่
ตอ่วัดเจดยีไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศกัดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ไดส้มหวัง
ทกุอยา่ง จากศรัทธาทีเ่ชือ่กนัวา่ “ขอไดไ้หวร้ับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการ

คา้ขาย  
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 การบูชาไอไ้ข ่ 
 1. การขอพรหรอืบนบาน จดุธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จติอธฐิานบชูาขอไดไ้หว ้

รับ 

 2. การแกบ้น จดุธปู 1 ดอก เมือ่ส าเร็จ กลา่วแกบ้น แตต่อ่ทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพูด
หรอืส ิง่ทีรั่บปากไวไ้ดห้มดจากกนั ไมเ่ป็นพันธสญัญากนั ตัง้แตบ่ดันี้เป็นตน้ไป” 

 3. การถวายของปกตทิีไ่มใ่ชก่ารแกบ้น จดุธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือ้ที2่) 
บา่ย น าทา่นสกัการะ ศาลหลกัเมอืงนคร ส ิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงทีค่อยปกป้องรักษา

บา้นเมอืงใหพ้น้จากภยัอนัตรายตา่งๆ 

 
 น าทา่นนมัสการ วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร แตเ่ดมิมชีือ่วา่ “พระบรมธาต”ุ ตอ่มาใน

ปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่ัวจงึสถาปณาวัดนี้เป็นพระอาราม
หลวงและไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดมหาธาตวุรมหาวหิารจนมาถงึปัจจบุนั ภายดา้นในมี
พระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้  

 น าทา่นขอพร“พระแอด” พระพุทธรปูสทีองอรา่ม ลกัษณะรปูรา่งอว้นทว้นสมบรูณ์ 
ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา เนน้ขอพรในเรือ่งของสขุภาพ หรอืเนน้การ“ขอลกู” ซึง่เชือ่

กนัวา่ทา่นมเีมตตาบนัดาลลกูใหแ้กผู่ท้ีม่ลีกูยาก ความส าเร็จตามค าขอ 
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ค า่ อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั 
พกัที ่ โรงแรม  IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

Day 
3 

 

 

 
นครศรธีรรมราช 

- 
กรงุเทพฯ 

 

วนัที ่3 ครีวีง-คาเฟ่ ณ บา้นเล็กกลางหุบเขา-สะพานบา้นครีวีง-รา้นของฝากตดิ

ไม ้ตดิมอื-กรุงเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่) 

09.30 น น าทา่นเดนิทางสู ่ณ บา้นเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley คา่
เฟ่ ตัง้อยูท่ีล่านสกาทีว่า่กนัวา่อากาศดทีีส่ดุในประเทศไทย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นครีวีง  น าทา่นชม สะพานขา้มแมน่ า้หมูบ่า้นครีวีง จดุ
เช็คอนิทีม่อีากาศดทีีส่ดุในประเทศไทย ใหท้า่นไดส้ดูโอโซนบรสิทุธิใ์นเต็มปอด 

แลว้ดืม่ด า่กบับรรยากาศธรรมชาตทิีส่ะอาดตาอสิระใหท้า่นโพสตท์า่ถา่ยรปูที่
ส าคญัจดุแรกส าหรับครีวีง ดว้ยทัศนยีภ์าพขนุเขา สายน ้า  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพเิศษ ขนมจนีเสน้สดป้าเขยีว (มือ้ที ่4) 
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บา่ย น าทา่นเลอืกซือ้ รา้นของฝาก ศนูยร์วมของฝาก มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย เคก้

เมอืงตรัง ขนมเป๊ียะโบราณ ไขเ่ค็มไชยา และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ   
23.50 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 
26-28 ม.ีค.64 3,999.- 
02-04 เม.ย.64 3,999.- 
13-15 เม.ย.64 4,999.- 
30เม.ย.64-02พ.ค.64 4,999.- 
08-10 พ.ค.64 4,999.- 
28-30 พ.ค.64 3,999.- 
04-06 ม.ิย.64 3,999.- 
25-27 ม.ิย.64 3,999.- 
24-26 ก.ค.64 4,999.- 
25-27 ก.ค.64 4,999.- 
26-28 ก.ค.64 4,999.- 
12-14 ส.ค.64 3,999.- 
27-29 ส.ค.64 3,999.- 
03-05 ก.ย.64 3,999.- 
24-26 ก.ย.64 3,999.- 
13-15 ต.ค.64 3,999.- 
23-25 ต.ค.64 4,999.- 
12-14 พ.ย.64 3,999.- 
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19-21 พ.ย.64 3,999.- 
26-28 พ.ย.64 3,999.- 
04-06 ธ.ค.64 4,999.- 
10-12 ธ.ค.64 4,999.- 
31ธ.ค.64-02ม.ค.65 5,999.- 

พักเดีย่วเพิม่ 800 บาท 
 

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 
1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐาน
ทอ่งเทีย่วปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่ว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการ

เดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ
ลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร 
และสภาพภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง
เป้นส าคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน
ทีก่ าหนด 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1. รถตูป้รับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  
2. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
3. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
4. มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการ
เดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุ
วงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่

รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
2. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียม

อทุยานแหง่ชาต ิ
4. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบั

ภาษีเทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 
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การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 
1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้

และใบรับเงนิของทา่น  
2. ช าระคา่ทัวร ์เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 
3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่น

การเดนิทาง 7 วัน เพือ่ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
 
การยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิมากกวา่ 15 วัน ทา่นบรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
2. กรณีทีท่า่นแจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิค์นืเงนิ

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทกุกรณี 
 
ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 
มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์

บนรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
4. กรณุากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นี้ใหท้กุทา่น  

เมือ่ทา่นกรอกแลว้กรณุาสง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. น ้าดืม่/น ้าเปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
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