
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(NK-421) ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วดัเจดีย์ ขอบารมีพ่อท่านคล้าย  
วดัเขาขุนพนม ถ า้พระเจ้าตาก วดัธาตุน้อย หมู่บ้านครีีวง วดัยางใหญ่  

(พักโรงแรมปุระนคร นครศรีธรรมราช 2 คนื)  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

• วันเดินทาง 3 - 6 เมษายน 2564 (ทริปโปรโมช่ัน ทา่นละ 3,690.-บาท เปิดจองแล้ว) 
• โปรแกรมการเดนิทาง 
 
วันที ่3 เมษายน 2564  : กรุงเทพฯ – บางสะพาน - นครศรีธรรมราช 
06.30 น. พรอ้มกนัท่ี จุดนัดหมายของหมู่คณะ เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั  
07.00 น. น าทา่นเดนิทางโดยรถปรบัอากาศสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ ์ 
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารครวัคณุตน้ อ.ทบัสะแก (มือ้ท่ี 1)  
13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่นครศรีธรรมราช พกัผอ่นบนรถ  
19.00 น. บรกิารอาหารเย็นท่ีรา้นอาหารอีสานบา้นสวน (มือ้ท่ี 2) หลงัอาหารท่านเขา้ท่ีพกั พกัผ่อนกนัตามสบาย  
                       (พักโรงแรมปุระนคร) 
 
 
 
 
 
 
 
วันที ่4 เมษายน 2564   : ถ า้พระเจ้าตาก วัดขุนเขาพนม ไหว้พ่อทา่นคล้าย วัดธาตุน้อย หมู่บ้านคีรีวง 
07.00 น.    บรกิารอาหารเชา้ท่ีโรงแรม (มือ้ท่ี 3) 
08.00 น.    ออกเดนิทางสู ่วัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี ซึ่งชาวบา้นเช่ือกนัว่าพระเจา้ตากสินไดเ้สด็จมาประทบัเม่ือทรงผนวช

เจรญิวิปัสสนาท่ีวดัเขาขนุพนมจนเสดจ็สวรรคต ชม ถ า้พระเจ้าตากหรือถ า้เขาขุนพนม ชม พระต าหนัก
สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช ตัง้อยู่บนบรเิวณชะง่อนหินใกลเ้ชิงเขา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วัดธาตุน้อย 
น าทา่นไปกราบนมสัการ พระสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ในโลงแก้ว (พอ่ทา่นคลา้ย วาจาสิทธ์ิ ได้
เช่ือถือถึงความศกัดิส์ิทธ์ิของวาจาพดูอยา่งไรเป็นอย่างนัน้ พอ่ทา่นคลา้ยจงึไดช่ื้อว่าเป็นเทวดาเมืองนคร เป็น
เทพเจา้แหง่แดนใตท่ี้ชาวเมืองคอนเส่ือมใสศรทัธาเป็นอย่างยิ่ง) 

12.00 น.    บรกิารอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหารครวักานดา (มือ้ท่ี 4) 



13.00 น.    น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บ้านคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา น าทา่นชมหมู่บา้นกลางหบุเขา ใหท้า่นไดถ้่ายรูป 
จดุเช็คอิน สะพานบ้านคีรีวง ชม จดุชมวิวเลน่น า้ท่ีสวยงามของคีรีวง จากนัน้น าทา่นซือ้ของฝาก งานผา้มดัยอ้ม 
ผา้บาตกิ รวมทัง้กลุม่อาชีพตา่งๆ เชน่ กลุม่ลกูไม ้กลุม่ผา้ กลุม่สบูม่งัคดุ 

18.30 น.    บรกิารอาหารเย็นท่ีรา้นอาหาร (มือ้ท่ี 5) หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกั พกัผ่อน (พักโรงแรมปุระนคร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที ่5 เมษายน 2564   : ไหว้พระธาตุเมอืงนคร หลักเมือง วัดยางใหญ่ ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดยี ์– กรุงเทพฯ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ท่ีโรงแรม (มือ้ท่ี 6)  
08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วัดนางพระยา วดัท่ีมีประวตัิศาสตรย์าวนานหลายรอ้ยปี วดัตัง้อยูร่ิมแมน่ า้ปากนคร ตน้

ก าเนิดจตคุามรามเทพ ใหท้า่นไดข้อพร พระแมเ่ลือดขาว ขอพร จตคุามรามเทพ และขอพร เทพพระราหทูรง
ครุฑ พระโพธิสตัว ์หนึ่งเดียวในภาคใต ้จากนัน้น าท่านไป ไหว้พระบรมธาตุเมืองนคร เพ่ือเป็นสิรมิงคล พระ
บรมธาตเุมืองนคร ตามต านานเลา่กนัว่าสรา้งมากวา่ 1,700 ปี โดยเจา้ชายทนทกมุารและพระนางเหมชาลา 
ผา่นการบรูณะมาหลายยคุหลายสมยัและเป็นพระบรมธาตเุจดียท่ี์อยู่คูก่บัเมืองนครศรีธรรมราชมาตัง้แตโ่บราณ 
และน าทา่นออกเดนิทางไป สักการะศาลหลักเมือง เพ่ือเป็นสิรมิงคล 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหาร (มือ้ท่ี 7) 
13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วัดยางใหญ่ (วัดตาพรานบุญ) ใหท้า่นขอพรตาพรานบญุกนัตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่น

ออกเดนิทางสู ่วัดเจดยี ์อ.สิชล น าทา่นขอพร ไอ้ไข่ เดก็วัดเจดยี ์เสียงท่ีร  ่าลือถึงความศกัดิส์ิทธ์ิ ขออะไรก็ได้
สมหวงัทกุอย่าง ขอไดไ้หวร้บั ในตามความเช่ือและความศรทัธาของคนในพืน้ท่ีและตา่งจงัหวดั (ส าหรบัของไหว้
ของแกบ้นตา่งๆท่ีวดัมีจ าหน่าย)  

16.30 น.    น าทา่นเดนิทางสู ่จ.สรุาษฎรธ์านี 
19.00 น.    บรกิารอาหารเย็นท่ีรา้นพลบัพลาซีฟู้ด (มือ้ท่ี 8) หลงัอาหารน าทา่นออกเดินกลบักรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
วันที ่6 เมษายน 2564   : กรุงเทพฯ 
05.00 น.    ถึง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
                                                               ************************************* 
 

• อัตราค่าบริการต่อทา่น  
ค่าบริการ ผู่ใหญ่ เดก็พักกับผู้ใหญ่ เดก็ไม่มีเตยีง พักเดีย่วเพิม่ 
ราคาท่านละ 3,690.- 3,690.- 2,990.- 900.- 

• ทริปโปรโมช่ัน ราคานีม้ีแค่รอบเดยีวครับ   * ชาวตา่งชาต ิไมร่วมคา่ธรรมเนียมอทุยาน จา่ยตามจรงิหนา้งาน 
 

• ค่าบริการนีร้วม 
1.คา่รถปรบัอากาศพรอ้มทีวี, เครื่องเสียง 
2.คา่ท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น ตามรายการระบ)ุ 
3.คา่อาหารทกุมือ้พรอ้มอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
4.คา่ธรรมเนียมแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ 
5.คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงิน 200,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัอบุตัเิหต)ุ 
6.มคัคเุทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 
• ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่ซกัรีด  คา่โทรศพัท ์ คา่เครื่องด่ืมมินิบาร ์และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุ 
2.คา่ทิปไกด ์200 บาท/ทา่น  คา่ทิปคนขบัรถ 200 บาท/ท่าน 
3.คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
4.คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
• ส่ิงที่ควรน าตดิตัว: กลอ้งถ่ายรูป, แวน่กนัแดด, ครีมกนัแดด, ชดุวา่ยน า้, รองเทา้รดัสน้ 
• เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง 
1.แจง้ช่ือ นามสกลุ, อาย ุเบอรโ์ทรเพ่ือท าประกนัภยัการเดนิทาง 
2.วางมดัจ าภายใน 48 ชั่วโมง หลงัการจอง ท่านละ 2,000.-บาท 
   โดยช าระผ่านบญัชี ช่ือ........................... ธนาคาร................. สาขา.............. 
   สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดนิทาง 7 วนั 
3.การช าระเงินมดัจ าไม่ครบ หรือไมไ่ดช้  าระ จะดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการจอง 
• หมายเหตุ :   
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยั อาทิ การนดัหยดุงาน   
การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและรกัษา 
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ 


