ท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช 4 วัน 2 คืน
กาหนดการเดินทาง: 16-19 ตุลาคม /23-26 ตุลาคม 2563
วันแรก

กรุงเทพฯ – จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช

21.00 น.

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)

21.30 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีฯ โดยรถตู้ VIP (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)

วันที่สอง

นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง
สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช – ตลาดหน้าพระธาตุ (ถนนคนเดินเมืองคอน)

ช

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (1) Set Box

นาท่านเดินทางสู่ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวัดมีพระบรมธาตุเจดีย์
ภายในบรรจุพระทันตธาตุ (ส่วนฟันของพระพุทธเจ้า ) พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรม
แบบล้า นนา มีจุดเด่น ที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วย
ทองคาแท้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจด
ทะเบี ย นวั ด พระมหาธาตุ เ ป็ น โบราณสถาน
นับเป็นปูชนียสถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ
ภาคใต้ นาท่านสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล
จากนั้น นาท่านแวะสักการะ “ศาลหลักเมือ ง
นครศรี ธ รรมราช” เพื่ อ สิ ริ ม งคลแห่ ง การ
เดินทาง ศาลหลักเมือง อยู่ถนนราชดาเนิน พื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง โดยหลัง
กลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย ที่เรียกว่า
“ทรงเหมชาลา” ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลังถือว่าถือเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่า “ศาลาจตุโลกเทพ”
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (2)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช” เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์พระ
เจ้าศรีธรรมโศกราช ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เคยปกครองเมืองนครสมัยอดีต อีกทั้งมีเสาชิงช้า ใช้ประกอบ
พิธีโล้ชิงช้าในงานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดาน สวนสาธารณะแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่จัดงาน
สาคัญต่างๆ และเป็นสถานที่พักผ่อนออกกาลังกายของคนในเมืองนครอีกด้วย จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ “ตลาดหน้าพระธาตุ ” หรือ "หลาดหน้าพระธาตุ" ตลาดสไตล์ย้อนยุค ไม่ว่าจะเป็นการ
แต่งกายของพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงการตกแต่งร้านค้า การตกแต่งสถานที่สไตล์ ย้อนยุค ขอบอกว่าได้
กลิ่นไอของเมืองเก่าและมีเสน่ห์ของความโบราณเมืองคอน โดย(ตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันเสาร์)
มีสินค้าพื้นเมือง รวมถึงอาหารการกินของภาคใต้

เย็น

อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นตลาดตามอัธยาศัย
ที่พัก “ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช” ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

วันที่สาม

ถ่ายรูปกับกาแพงเมืองเก่า - หมู่บ้านคีรีวง – เติมคาเฟอีน ณ ร้านกาแฟ บ้าน
เล็กกลางหุบเขา – สักการะขอพรวัดธาตุน้อย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)

จากนั้นนาท่านไปถ่ายรูป “กาแพงเมืองเก่า” เป็นกาแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราช
จากข้าศึก เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และสาคัญของเมืองนคร มีที่ตั้งอยู่หลายจุดด้วยกันแต่ที่เหลือ
ให้ชม คือ “กาแพงเมืองด้านทิศเหนือ” อยู่ริมคลองหน้าเมือง กาแพง
เมืองนครศรีธรรมราช เป็นเครื่องแสดงถึ งความเก่าแก่ ความเจริญรุ่งเรือง และประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อ. ลานสกา

นาท่านไปชม “หมู่บ้านคีรีวง” การสัมผัส
วิ ถี ชี วิ ต แบบชนบท พร้ อ มบรรยากาศ
หมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขา สามารถนั่งชิล ๆ
ฟังเสียงน้า ผ่านแก่งหินต่างๆ เลยทาให้ที่นี่
กลายเป็ น ชุ ม ชนต้ น แบบในการจั ด การ
ธุรกิจ ท่อ งเที่ยวเชิงนิเวศ จนได้รั บรางวั ล
ย อ ด เ ยี่ ย ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว
( Thailand Tourism Awards ) อิสระให้ท่านได้สูดอากาศสดชื่น และถ่ายรูปวิวสวยๆ
เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยง ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา
จากนั้นนาท่านไปร้านกาแฟ “ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา” (Little House in the Valley) ซึ่งห่าง
จากหมู่บ้านคีรีวงไม่มาก ร้านกาแฟสไตล์ลอฟท์ ผสมแนวบ้านสวน บรรยากาศสบายๆ ด้านหลัง
ของร้านจะเป็นที่นั่งชมวิวภูเขามุมมองแบบ 180 องศา ด้านล่างก็เป็นธารน้าไหลเย็น ไฮไลท์ !! ของ
ที่นี่ก็คือ ที่นั่งเป็น เปลนอนบนความสูง 15 เมตร ยื่น ออกมานอกตัวร้า น ได้เห็น วิวสวยๆ ของ
ธรรมชาติที่ใครมาก็คอนเฟิร์มว่าไม่ผิดหวัง!

หากใครมาในช่วงหน้าฝน หรือหน้า หนาว ก็คงได้เห็นวิวหมอกสวยๆอีกด้วย ภายในร้านมีบริการ
เครื่องดื่ม และของหวานให้ท่านเลือกทานได้ตามอัธยาศัย ( ราคาเครื่องดื่ม และของหวานไม่รวม
ในรายการทัวร์ ) จากนั้นนาท่านเดินทางไปสักการะขอพร “วัดธาตุน้อย” หรือวัดพระธาตุน้อย
ลักษณะของพระธาตุน้อยเป็นการจาลองพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพีย งแต่งย่อส่วนให้เล็กลง
เป็นเจดีย์ทรงศรีลังกา ภายในพระเจดีย์ประดิษฐานพระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารของพ่อท่าน
คล้าย อีกทั้งภายในวัดยังมีพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ประดิษฐานอยู่ องค์สีทองขนาดใหญ่

และรูปหล่อของพ่อท่านคล้ายขนาดใหญ่ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน
เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง”

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (4)
ที่พัก “ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช” ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

วันที่สี่

พาท่านไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน – ถ่ายรูปชิคๆ
ร้าน Moon Cafe & Roti – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดา –
แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา – แวะซื้อฝาก - สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (5)
นาท่านไปสักการะขอพร “วัดเจดีย์” หรือรู้จักกันในชื่อของ “วัดไอ้ไข่” ตั้งอยู่ที่ ตาบลฉลอง
อาเภอสิชล ตานานกุมารเทพ "ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ จากเรื่องราวเสียงที่ร่า
ลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10
ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่
เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่
เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

“ไอ้ไข่ มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มี หลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ ดัง
สายปักษ์ใต้ได้มาปักกลดเดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่
ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่สาคัญเป็นจานวนมาก ซึ่งได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้า
ทรัพย์สมบัติดังกล่าว วิญญาณดวงนี้จึงเฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพย์สินของแผ่นดิน อยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาและหมู่บ้านนั้นภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเป็น “หมู่บ้านโพธิ์เสด็จ” จวบเท่าปัจจุบัน”

จากนั้นนาท่าน “Moon Cafe & Roti” คาเฟ่ราคาหลักร้อย กับวิวหลักล้าน ที่คุณมาแล้วจะต้อง
ร้องว๊าววว" คาเฟ่แห่งนี้ให้บริการเครื่องดื่ม โรตี ของหวาน สเต็ก และอาหารอีกหลากหลายเมนู มี
ทั้งโซนในห้องแอร์ และโซนรับลมด้า นนอก บรรยากาศเบื้องหน้าเป็นวิวทะเลแบบ 360 องศา
พื้นที่กว้างขวาง มีมุมให้นั่งเล่นถ่ายรูปชิคๆ เพียบ
เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยง ณ ร้าน Moon Cafe & Roti
จากนั้นนาท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายดา – อ่าวท้องหยี ” ถนนเลียบชายทะเล ที่
สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เป็นจุดชมวิวและเส้นทางขับรถ
เที่ยวที่แสนโรแมนติก เป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้นทาง
จะมีกวางป่า (กวางม้า) ที่อาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 100 ตัว ปรากฏตัวให้
นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความน่ารักในเวลากลางคืน อีกทั้งยังเป็นจุด
ชมวิ ว ที่ ส วยงาม มองไปได้ ไ กลถึ ง เกาะสมุ ย และเกาะพงั น ยิ่ ง
ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า แสงสีส้มบรรจบกับน้าทะเล ยิ่งโร
แมนติก จากนั้นน าท่า นไปชมวิวสวยๆ “ชมวิวเนินนางฟ้าและ
เนินเทวดา” ขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินนางฟ้า เนินเทวดา ทาให้เรา
มองเห็นชายหาดสีขาว ท้องฟ้า และทะเล ในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตา
เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ

จากนั้นนาท่านไป “แวะซื้อของฝาก” ก่อนกลับกรุงเทพฯ ของฝากขึ้นชื่อของเมืองคอน อาทิ ขนม
เปี๊ยะไส้ถั่ว ทุเรียนกวน กะปิหวาน อาหารทะเลตากแห้ง ฯลฯ
เย็น

แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6)

16.00 น.

จากนั้นนาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง)

23.00 น.

นาทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

** เงือ่ นไขการสารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 63
วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 63

ผู้ใหญ่

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
ห้องละ 2-3 ท่าน

7,200
7,200

7,200
7,200

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง

7,200
7,200

อัตรานี้รวม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน + ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 ค่าที่พัก 2 คืน สาหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาหรับชาวไทย
 ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

พักเดี่ยว
เพิ่ม

2,000
2,000

อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)


ค่าทิปไกด์ 400 บาท/ทริป/ท่าน

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก
1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 8 ท่านขึ้นไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจารถบัส
ปรับอากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
, ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการ
เดินทางได้

การชาระเงิน
1.
2.
3.
4.

วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 3,000 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์
ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจาคืนได้

หมายเหตุ
 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทาให้ท่าน
ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม
ของหน้างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืน
เงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่
คืนเงิน ค่าบริการที่ได้ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการ
ชาระเหมาจ่ายแล้ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการ
จากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นาพาการเดินทางในครั้งนี้”

