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วันแรก

กรุงเทพฯ ● จังหวัดนครศรีธรรมรำช

 (-/-/อิสระ)

พร้อมกันที่ *จุดนัดพบ ปั้มน้ ำมัน บำงจำก ถนนพรำนนก – พุทธมณฑล หน้ำร้ำนยำคุณแม่* โดยมี
เจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกแก่ทุกท่ำน
15.00 น.
ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ มุ่งหน้ำสู่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยรถบัส V.I.P
*อิสระอำหำรเย็น ระหว่ำงจุดพักรถ*
(กรณีหำกท่ำนมำไม่ตรงเวลำนัดหมำย ท่ำนอำจจะตกทริป และจะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้ น)
14.00 น.

วันสอง

06.15 น.
เช้ำ

กรุงเทพฯ ● จังหวัดนครศรีธรรมรำช ● วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร ● วัดเจดีย ์ (ไอ้ไข่) ● ศำลพ่อตำ
หินช้ำง
 (อิสระ/กลำงวัน/อิสระ)

ถึงจังหวัดนครศรีธรรมรำช หลังรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน
นำท่ำน อิสระอำหำรเช้ำ ณ ร้ำนกำแฟชื่อดัง *โกปี๊ * เป็ นร้ านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที่มีมานาน
กว่า 70 ปี ถือว่าอยู่ค่เู มืองนครมาเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ได้ มีแต่กาแฟเท่านั้น ยังมีท้งั อาหารคาว-หวาน ให้ ท่านได้
ลิ้มลองอีกมากมาย
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07.00 น.

นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่
ศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่ร้ ูจักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธำตุเจดีย ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เนื่องจากเป็ นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ ประกาศ จดทะเบียนวัด
พระมหาธาตุเป็ นโบราณสถาน นับเป็ นปูชนียสถาน ที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของภาคใต้ วัดพระมหำธำตุ
วรมหำวิหำรแห่งนี้ ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผูท้ ี่ตอ้ งกำรมีบุตร มีบุตรยำก ต้องมำกรำบไหว้เลยก็คือ หรือ
พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็ นพระพุทธรูปสีทองอร่ามลักษณะรูปร่างอ้ วนท้ วน
สมบรูณ์ ใบหน้ ายิ้มแย้ มมีเมตตา ผู้คนนิยมมากราบไหว้ ขอพรเรื่องสุขภาพ

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบ SET BOX
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จำกนั้น

นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจดีย ์ (ไอ้ไข่ ) จากเรื่องราวที่ร่า
ลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้ สมหวังทุกอย่ าง
“ไอ้ ไข่” รูปไม้ แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10
ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหาร
สวมแว่ นตาดาที่เชื่อกันว่ าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ท่ีสถิต
อยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้ รับ”
โดยเฉพาะโชคลาภและการค้ า ขาย บนบานศาลกล่ าว
ขอให้ มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่ นพนัน หรือขอให้
ช่ วยเรี ยกคนมาซื้อ ของหรื อ ทายอดขายให้ ได้ ต ามเป้ า
หรือของหายให้ ช่วยหา หรือขอให้ ช่วยปกป้ องภัยภายใน
วัดเจดีย์เต็มไปด้ วยสิ่งของที่ผ้ ูเลื่อมใสศรัทธานามาแก้
บน เช่ น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่ นต่าง ๆ
เป็ นต้ นส่วนบริเวณที่ให้ จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็ นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ ไข่
และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ ท่ีมาขอแล้ วได้ รับจากไอ้ ไข่ ทุกวันผู้คนต่ างหลั่ งไหลไปขอพรจากไอ้ ไข่ เ ป็ น
จานวนมาก ให้ท่ำนกรำบขอพร ขอโชคลำภ บนบำนศำลกล่ำว จำกรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตำมอัธยำศัย

14.30 น.

พาทุกท่านออกเดินทางกลับสู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นำทุกท่ำนแวะสักกำระ ศำลพ่อตำหินช้ำง ซึ่งเป็ นศาลที่
ประดิ ษ ฐานรู ป เคารพอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็ นหิ น ที่มี รู ป ร่ า ง
ลักษณะเหมือนช้ างมี 11 เศียร อยู่ริมเชิงเขาติดกับถนน
เพชร ศาลพ่อตาหินช้ างนี้จาลองมาจากหินช้ าง ซึ่งเป็ นหิน
มีรูปลักษณะเหมือ นช้ า ง พ่ อตาหิ นช้ างเป็ นสิ่งศัก ดิ์ สิ ทธิ์
เป็ นที่เคารพเพื่อความเป็ นสิริมงคลผู้ท่สี ญ
ั จรผ่านไปมาจะ
บีบ แตรรถเพื่ อทาความเคารพหรื อแวะทาความเคารพ
ด้ วยการจุดประทัด และกราบไหว้ เพื่อขอให้ เดินทางด้ วย
ความปลอดภัย บริเวณใกล้ กับศาลพ่อตาหินช้ างนี้ ยังมี
ร้ านขายของฝากที่ข้ นึ ชื่อของชาว อ.ท่าแซะได้ แก่ ผลิตภัณฑ์จากกล้ วยเล็บมือนาง
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หลังจำกนั้น
00.30 น.

นำทุกท่ำนแวะซื้ อของฝำก อิสระอำหำรเย็น ณ ร้ำนเขำหินช้ำง โดยสินค้ าแนะนาที่ไม่ควรพลาด อาทิเช่น
ไข่เค็มไชยาและทุเรียนใต้
นำท่ำน เดินทำงถึง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
......................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จานวน

รถ

เวลาเดินทาง

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ มีราคาเด็ก

23 ต.ค. 63

24 ต.ค. 63

30+1

บัส VIP

15.00น.-06.15น.
14.30น.-00.30น.

1,799

30 ต.ค. 63

31 ต.ค. 63

30+1

บัส VIP

15.00น.-06.15น.
14.30น.-00.30น.

1,799

06 พ.ย.63

07 พ.ย.63

30+1

บัส VIP

15.00น.-06.15น.
14.30น.-00.30น.

1,799

13 พ.ย.63

14 พ.ย.63

30+1

บัส VIP

15.00น.-06.15น.
14.30น.-00.30น.

1,799

20 พ.ย.63

21 พ.ย.63

30+1

บัส VIP

15.00น.-06.15น.
14.30น.-00.30น.

1,799

27 พ.ย.63

28 พ.ย.63

30+1

บัส VIP

15.00น.-06.15น.
14.30น.-00.30น.

1,799

04 ธ.ค.63

05 ธ.ค.63

30+1

บัส VIP

15.00น.-06.15น.
14.30น.-00.30น.

1,799

11 ธ.ค.63

12 ธ.ค.63

30+1

บัส VIP

15.00น.-06.15น.
14.30น.-00.30น.

1,799

18 ธ.ค.63

19 ธ.ค.63

30+1

บัส VIP

15.00น.-06.15น.
14.30น.-00.30น.

1,799
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25 ธ.ค.63

26 ธ.ค.63

30+1

บัส VIP

15.00น.-06.15น.
14.30น.-00.30น.

1,799
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อัตราค่าบริการรวม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจารถบัสปรับ
อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าอาหาร ,
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ า มัด จ าตั๋วเครื่ องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า
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• โรงแรมที่พกั , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่ สามารถหาผู้โดยสายมาสารองแทนที่ได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีการ
สารองที่นั่งแทนได้ ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ เต็มจานวน
• ในกรณีชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (25 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนในประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

➢ ข้ อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะ โควิด 19
1).ต้องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2).ต้องล้างมือบ่ อยๆ และหลีกเลีย่ งในพื้นที่แออัด
3).ต้องปฎิบัติตามกฎ และคาแนะนาของแต่ละพื่นที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่ งครัด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของ
ท่านเอง*

