
 

 

รหัสทัวร AST2000758 
ทัวรนครศรีธรรมราช เที่ยวเมืองคอน ขอพรตาไข สบายใจที่คีรีวง 2 วัน 1 คืน 
- ศาลหลักเมือง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
- หมูบานคีรีวง กลุมมัดยอมสีธรรมชาติบานคีรีวง 
- วัดเจดีย ไอไข ถนนเลียบชายทะเลเสนเขาพลายดํา 
 

 
 
 



 

 

วันที่ 1 ทาอากาศยานนครศรธีรรมราช – ศาลหลักเมือง  
– วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – หมูบานคีรีวง 

เชา  เดินทางถึงทาอากาศยานนครศรีธรรมราช  มีบริการรถตูรอรับลูกคาเมื่อเดินทาง
มาถึง  ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช ใหทานไดเลือกอิสระอาหารเชา 

09.00 น. แวะสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป�อง
รักษาบานเมืองใหพนจากภัยอันตรายตางๆ เราคง
เคยรับร ู ถึงความศักดิ ์สิทธิ ์  ของศาลหลักเมือง  
จากคําลือมาหลายตอหลายครั้ง ผานองคจตุคาม
รามเทพ เทวดา รักษาเมืองซึ่งอยูบนเสาสูงสุดของ
หลัก เม ืองหลากหลายเร ื ่ องราว  ท ี ่ เล  าจาก
ประสบการณที่ไดพบมาของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การสรางศาลหลักเมือง 

11.00 น. กราบไหว ขอพร ณ พระธาตุไรเงา พระบรมธาตุเจดีย เปนเจดียสถาปตยกรรม
แบบทรงระฆังควํ่า มีจุดเดนที่ยอดเจดีย ซึ่งหุมดวยทองคําแท ดวยความมีชื่อเสียง
และ ศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดียดึงดูดใหผูคนจากทั่วสารทิศแวะมากราบไหว
ขอพร พิธีปฏิบัติอีกอยางหนึ่ง คือ การนําผาขึ้นธาตุ ตามตํานานเชื่อวา หากใครได
นําผาขึ้นธาตุและบนขอพรในเรื่องใดจะขอใหหายเจ็บหายไขขอใหไดลูกขอเรื่องการ
งานการเรียนสิ่งนั้นก็จะเปน จริงดังหวัง 

 

12.00 น ใหทานไดเลือกอิสระอาหารเท่ียง  
13.40 น. หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสู หมูบานคีรีวง ทัศนียภาพแหงธรรมชาติ เพราะคีรี

วงตั้งอยูทามกลางเทือกเขา ป�าไมและสายนํ้า กิจกรรมท่ีนาสนใจ ในหมูบานคีรีวง 
คือ การพักในที่พักแบบโฮมสเตย เพลินตาและเพลินอารมณกับทัศนียภาพแหง 
ธรรมชาติ ที่ตั้งอยูทามกลางเทือกเขา ป�าไม ปم�นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ ์ซึ่ง
สามารถหาเชาจักรยานเยี่ยมชมจุดตางๆ รอบหมูบาน นอกจากนี้ อิสระใหทานได
ลงเลนนํ้า แชนํ้าเย็นๆที่ไหลมาจากธรรมชาติ 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
พักที ่  นําทานเขาพักที่ บานสวนตาชติ โฮมสเตยใกลชิดธรรมชาติ หรือ เทียบเทา 
เย็น  ใหทานไดเลือกอิสระอาหารเย็น 

วันที่ 2 หมูบานคีรีวง – กลุมมัดยอมสีธรรมชาติบานคีรีวง – วัดเจดีย ไอไข  
– ถนนเลียบชายทะเล เสนเขาพลายดํา – ทาอากาศยานนครศรธีรรมราช 

07.00 น. ตื่นเชารับอากาศบริสุทธิ์ พรอมรับประทานอาหารเชา 
08.00 น. นําทานเดินทางเขาสูกลุมมัดยอมสีธรรมชาติบานคีรี

 วงผลิตภัณฑของผามัดยอมของกลุมมัดยอมคีรีวง 
โดยทางกลุมไดพยายามศึกษา และนําภูมิปญญา
 มาเพิ่มมูลคา มีการทดลองเปนระยะเวลานานจนได
 สูตรการยอม ที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของ
ผูซื้อ 

12.00 น. ใหทานไดเลือกอิสระอาหารเท่ียง 
14.30 น. นําทานแวะสักการะ ขอพร ตาไขวัดเจดีย “ไอไข” รูปปم�นเด็กอายุราวๆ 10 ขวบ 

สวมชุดลายพรางทหาร สวมแวนตาดํา ชาวบานจะเรียกวา “ไอไข” หรือ “ตาไข” 
มีคนมากราบไหวบูชา ขอพร บนบานศาลกลาวขอใหมีโชคได ลาภในการเสี่ยงดวง



 

 

เลนพนันขันตอ หรือขอใหชวยเรียกคนใหมา
ซื้อของ หรือใหทํายอดใหไดตามเป�า หรือของ
หายขอใหชวยหา หรือขอใหชวยปกป�องภัย
นานา แลวนําสิ่งของมาแกบนมิไดเวนแตละ 
ในวัดเจดีย เต็มไปดวยสิ่งของที ่ผู เลื ่อมใส
ศรัทธาเอามาแกบน เชน รูปไกชน ชุดทหาร 
หนังสติ๊ก ของเลนตาง ๆ เปนตน สวนบริเวณ
ที่ใหจุดประทัดก็มีเศษ ประทัดกองสูงเปนเนิน
เขายอมๆ บงบอกถึงแรงศรัทธาที่มีตอไอไข 
และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูที่มาขอแลวไดรับ
จากไอไข 

16.10 น. แวะถายรูป จุดชมวิวเพ่ือใหผูใชเสนทางไดแวะ
ชมทิวทัศน และถายภาพสวยๆ ไดตามความ
ตองการตลอดเสนทาง พรอมทั ้งจะมีการ
กอสรางอนุสรณสถาน “พลายจําเริญ” ซึ่งเปน
ร ูปป  นช�م างพลายจําเริญ ช างคู บารมีของ
เจาพระยานคร ชางคูเมือง นครศรีธรรมราช 
พรอมใหทาน ได  เล ื อกอิสระอาหาร  ก อน
เดินทางกลับ 

18.20 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคา 

เลือกเดินทางไดทุกวัน 
ออกเดินทาง 4 ทานขึ้นไป 

รถตูรับสงที่สนามบินนครศรีธรรมราช 
2,999.- 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมตามสภาวะ
อากาศ  



 

 

อัตราคาบริการรวม  
 คาเขาอุทยานและคารถนําเท่ียวตางๆ ตามรายการ  
 คาบริการรถรับสง 
 ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 
 โรงแรมท่ีพัก 1 คืน 
 คาจักรยาน 
 กิจกรรมผาเช็ดหนามัดยอม 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คารถเดินทางมายังทาเรือ คาโทรศัพท คาอาหาร  

        เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหอง และคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
 เดินทางขึ้นตํ่า 4 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทาง 

        ทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงาน 
        ในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
        และเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

 คาโดยสารตั๋วเครื่องบิน และคาตั๋วรถดดยสาร ไป-กลับ นครศรีธรรมราช 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน   
 มัดจําทานละ 1,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา 

        การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม  
        จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
× หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
× หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดย 

                ไมมีเงื่อนไข 
× เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ 

                เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อ 

                พนักงานขายมาทางแฟกซ 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปแลว ถาทาน
งดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอ 
        การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ 
        ของบริษัท 

2. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น หากเกิดสิ ่งของสูญหาย อันเนื ่องเกิดจากความ   

           ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติ เหต ุจากความประมาทของ 
        นักทองเที่ยวเอง 

3. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา 
        ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

4. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได 
        สํารองโรงแรมที ่พักเร ียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ 
        ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

5. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี 
        หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค 
        ของผูท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

6. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ  
        อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

7. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู 
        จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

8. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะ 
        ติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ 
        ของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง 
        ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 
 


