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วันแรก

กรุงเทพฯ ● จังหวัดนครศรีธรรมราช

(-/-/อิสระ)

14.00 น.

พร้อมกันที *จุดนัดพบ ปั มนํามัน บางจาก ถนนพรานนก – พุทธมณฑล หน้าร้านยําคุณแม่* โดยมี
เจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
15.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัส V.I.P
*อิสระอาหารเย็น ระหว่างจุดพักรถ*
(กรณีหากท่านมาไม่ตรงเวลานัดหมาย ท่านอาจจะตกทริป และจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทังสิน)

วันสอง

06.15 น.
เช้า

กรุงเทพฯ ● จังหวัดนครศรีธรรมราช ● วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ● วัดเจดีย ์ (ไอ้ไข่) ● ศาลพ่อตา
หินช้าง
(อิสระ/กลางวัน/อิสระ)

ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน
นําท่ าน อิ สระอาหารเช้า ณ ร้านกาแฟชื อดัง *โกปี? * เป็ นร้ านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที(มีมานาน
กว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ได้ มีแต่กาแฟเท่านั,น ยังมีท,งั อาหารคาว-หวาน ให้ ทา่ นได้
ลิ,มลองอีกมากมาย
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07.00 น.

เทียง

นําท่ านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรื อ ที(ชาวนครเรียกว่ า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที(
ศักดิ2สทิ ธิ2และเป็ น มิ(งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน ทั,งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราชที(ร้ ูจักกันแพร่ หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย ์ ซึ(งตั,งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เนื(องจากเป็ นที(บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ า ปั จจุ บันกรมศิลปากรได้ ประกาศ จดทะเบียนวัด
พระมหาธาตุเป็ นโบราณสถาน นั บเป็ นปู ชนี ยสถาน ที(สาํ คัญที(สุดแห่ งหนึ( งของภาคใต้ วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหารแห่ งนียงั มีสิงศักดิEสิทธิE สําหรับผูท้ ีต้องการมีบุตร มีบุตรยาก ต้องมากราบไหว้เลยก็คือ หรือ
พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็ นพระพุทธรูปสีทองอร่ ามลักษณะรูปร่ างอ้ วนท้ วน
สมบรูณ์ ใบหน้ ายิ,มแย้ มมีเมตตา ผู้คนนิยมมากราบไหว้ ขอพรเรื(องสุขภาพ

รับประทานอาหารกลางวันแบบ SET BOX
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จากนัน

นําท่ านเดินทางสู่ วัดเจดีย ์ (ไอ้ไข่ ) จากเรื( องราวที(ร( ํา
ลือถึงความศักดิ2สิทธิ2 ที(เมื(อขออะไรก็ได้ สมหวังทุกอย่าง
“ไอ้ ไข่” รูปไม้ แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ >-?@
ขวบ ตั,งอยู่ ในศาลาในวั ดเจดีย์ สวมชุ ดลายพรางทหาร
สวมแว่ นตาดําที(เชื( อกันว่ าเป็ นวิ ญญาณศั กดิ2สิทธิ2ท(ีสถิต
อยู่ ณ วัดแห่งนี,จากศรั ทธาที(เชื(อกันว่า “ขอได้ ไหว้ รับ”
โดยเฉพาะโชคลาภและการค้ า ขาย บนบานศาลกล่ าว
ขอให้ มีโชคมีลาภในการเสี(ยงดวงเล่ นพนั น หรื อขอให้
ช่ ว ยเรี ย กคนมาซื, อของหรื อ ทํายอดขายให้ ได้ ต ามเป้ า
หรือของหายให้ ช่วยหา หรือขอให้ ช่วยปกป้ องภัยภายใน
วั ดเจดีย์เต็มไปด้ วยสิ(งของที(ผ้ ู เลื( อมใสศรั ท ธานํา มาแก้
บน เช่ น รู ปไก่ชน ชุ ดทหาร หนั งสติBก ของเล่ นต่ าง ๆ
เป็ นต้ นส่วนบริเวณที(ให้ จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็ นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที(มีต่อไอ้ ไข่
และแสดงถึงผลสัมฤทธิ2จากผู้ ท(ีมาขอแล้ วได้ รับจากไอ้ ไข่ ทุ กวั นผู้ คนต่ างหลั( งไหลไปขอพรจากไอ้ ไ ข่ เ ป็ น
จํานวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย

14.30 น.

พาทุกท่านออกเดินทางกลับสู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นําทุกท่านแวะสักการะ ศาลพ่อตาหิ นช้าง ซึ(งเป็ นศาลที(
ประดิ ษ ฐานรู ป เคารพอั น ศั ก ดิ2 สิ ท ธิ2 เป็ นหิ น ที(มี รู ป ร่ า ง
ลักษณะเหมือนช้ างมี ?? เศียร อยู่ริมเชิงเขาติดกับถนน
เพชร ศาลพ่อตาหินช้ างนี,จาํ ลองมาจากหินช้ าง ซึ(งเป็ นหิน
มีรูปลั กษณะเหมือ นช้ า ง พ่ อตาหิ นช้ างเป็ นสิ(งศั ก ดิ2 สิ ท ธิ2
เป็ นที(เคารพเพื(อความเป็ นสิริมงคลผู้ท(สี ญ
ั จรผ่านไปมาจะ
บี บ แตรรถเพื( อทํา ความเคารพหรื อแวะทํา ความเคารพ
ด้ วยการจุ ดประทัด และกราบไหว้ เพื(อขอให้ เดินทางด้ วย
ความปลอดภัย บริ เวณใกล้ กับศาลพ่ อตาหิ นช้ างนี, ยังมี
ร้ านขายของฝากที(ข, ึนชื(อของชาว อ.ท่าแซะได้ แก่ ผลิตภัณฑ์จากกล้ วยเล็บมือนาง
นําทุกท่านแวะซื อของฝาก อิสระอาหารเย็น ณ ร้านเขาหิ นช้าง โดยสินค้ าแนะนําที(ไม่ควรพลาด อาทิเช่น
ไข่เค็มไชยาและทุเรียนใต้
นําท่าน เดินทางถึง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
......................................................................................................

หลังจากนัน
00.30 น.
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อัตราค่ าบริการและเงือนไขรายการท่ องเทียว
เริมเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

รถ

เวลาเดินทาง

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ มรี าคาเด็ก

!" ส.ค. %&

!! ส.ค. %&

30+1

บัส VIP

15.00น.-0%."1น.
"2.&0น.-00.&0น.

1,799

!6 ส.ค. %&

!7 ส.ค. %&

30+1

บัส VIP

15.00น.-0%."1น.
"2.&0น.-00.&0น.

1,799

02 ก.ย. %&

01 ก.ย. %&

30+1

บัส VIP

15.00น.-0%."1น.
"2.&0น.-00.&0น.

1,799

"" ก.ย. %&

"! ก.ย.%&

30+1

บัส VIP

15.00น.-0%."1น.
"2.&0น.-00.&0น.

1,799

"6 ก.ย. %&

"7 ก.ย. %&

30+1

บัส VIP

!1 ก.ย. %&

!% ก.ย. %&

30+1

บัส VIP

0! ต.ค. %&

0& ต.ค. %&

30+1

บัส VIP

07 ต.ค. %&

"0 ต.ค. %&

30+1

บัส VIP

"% ต.ค. %&

"8 ต.ค. %&

30+1

บัส VIP

!& ต.ค. %&

!2 พ.ย. %&

30+1

บัส VIP

15.00น.-0%."1น.
"2.&0น.-00.&0น.
15.00น.-0%."1น.
"2.&0น.-00.&0น.
15.00น.-0%."1น.
"2.&0น.-00.&0น.
15.00น.-0%."1น.
"2.&0น.-00.&0น.
15.00น.-0%."1น.
"2.&0น.-00.&0น.
15.00น.-0%."1น.
"2.&0น.-00.&0น.

1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
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อัตราค่ าบริการรวม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ>ในการสลับมือ@ หรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีตามรายการระบุ
ค่ ารถรับ-ส่ งสถานทีท่ องเทียวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ และหัวหน้ าทัวร์ นําเทียวตามรายการ
ภาษีหัก ณ ทีจ่ าย &%และภาษีมูลค่ าเพิม 8%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน",000,000 บาท (เป็ นไปเงือนไขตามกรมธรรม์ )
เงือนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซั กรี ด ทีไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทั@งทีเมืองไทย และต่ างประเทศซึ งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ !00 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ " ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

เงือนไขการสํ ารองทีนังและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่ อนการเดินทางและชํ าระค่ าทัวร์ เต็มจํานวน

กรณียกเลิก :
• แจ้ งยกเลิกหรือเลือนวันเดินทาง 0 วัน ก่ อนการเดินทาง

• แจ้ งยกเลิกหรือเลือนวันเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน

: หักค่ าใช้ จ่ายจริงทีเกิดขึน อาทิ ค่ ามัดจํารถบัสปรับ
อากาศ , รถตู้ VIP, ค่ าโรงแรมทีพัก ,ค่ าอาหาร ,
ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีท่ องเทียว , ค่ าบริการ
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจริ ง อาทิ
ค่ า มั ด จํ า ตั6 ว เครื องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า

• โรงแรมทีพัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีท่ องเทียว , ค่ าบริการ
หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่ สามารถหาผู้โดยสายมาสํ ารองแทนทีได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีการ
สํ ารองทีนังแทนได้ ทังนีทางบริษัทฯจะคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ เต็มจํานวน
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• ในกรณีชําระค่ าทัวร์ เต็มจํานวนแล้ ว แจ้ งยกเลิกหรือเลือนวันเดินทางน้ อยกว่ า ?@ วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิAเก็บเงิน
ค่ าทัวร์ ทงหมดโดยไม่
ั
มีเงือนไขใด ๆทังสิ น

เงือนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา CD ของพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.C@@?

กรณีจองทัวร์ วน
ั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนือง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิAเก็บค่ าทัวร์ ทังหมด โดยไม่ มีเงือนไขใด ๆ ทังสิ น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทําการเลือน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท@งั นีท@ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไม่ สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 8 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ>ในการคืนเงินทุกกรณี

เงือนไขอืน ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ>ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั@งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบริ ษัทฯ กําหนดไว้ (25 ท่ านขึน
@ ไป) เนืองจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชํ าระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเกิดจากการยกเลิกของท่ าน

รายละเอียดเพิมเติม
บริษัทฯมีสิทธิ>ในการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสํ าคัญ
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั@งสิ@น หากเกิดความล่ าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึงลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงือนไขนีใ@ นกรณีทเกิ
ี ด
เหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั@งสิ@น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเทียว(ซึงลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงือนไขนีใ@ นกรณีทเกิ
ี ดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั@งสิ@น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทียวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมือ@ ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนในประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชํ าระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั@งสิ@น หากเกิดสิ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเกิ
ี ดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทียวเอง
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ข้ อแนะนําสํ าหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะ โควิด "7
1).ต้ องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2).ต้ องล้ างมือบ่ อยๆ และหลีกเลียงในพืน@ ทีแออัด
3).ต้ องปฎิบัติตามกฎ และคําแนะนําของแต่ ละพืนทีท่ องเทียวอย่ างเคร่ งครัด

** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพือประโยชน์ ของ
ท่ านเอง*

