วันแรก

กรุงเทพฯ ● จังหวัดนครศรีธรรมราช

 (-/-/เย็น)

พร้อมกันที่*จุดนัดพบ ปั้มน้ ามัน ปตท วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า)*โดยมีเจ้าหน้าที่
อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
20.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัส V.I.P
*บริการอาหารกล่องพร้อมเครือ่ งดืม่ บนรถ*
(กรณีหากท่านมาไม่ตรงเวลานัดหมาย ท่านอาจจะตกทริป และจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้ น)
19.30 น.

วันสอง

กรุงเทพฯ ● จังหวัดนครศรีธรรมราช ● วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ● ศาลหลักเมืองนคร ● บ้านหนัง
ตะลุงสุชาติ
 (-/กลางวัน/เย็น)

08.15 น.
เช้า

ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน
นาท่าน อิสระอาหารเช้า ณ ร้านกาแฟชื่อดัง *โกปี๊ * เป็ นร้ านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที่มีมานาน
กว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ได้ มีแต่กาแฟเท่านั้น ยังมีท้งั อาหารคาว-หวาน ให้ ท่านได้
ลิ้มลองอีกมากมาย

จากนั้น

นาท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่ง
ศักดิ์สทิ ธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้ องรักษา
บ้ านเมืองให้ พ้นจากภัยอันตรายต่างๆทุกท่าน
คงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สทิ ธิ์ของ
ศาลหลักเมืองจากคาลือมากมาย ผ่านองค์จตุ
คามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสา
สูงสุดของศาลหลักเมือ ง อาคารสีขาวที่
ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้ วยอาคาร
ทั้งหมด 4 หลังหลังกลางประดิษฐาน
ศาลหลักเมือง ออกแบบให้ มีลักษณะคล้ าย
ศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็ นบริเวณสี่ทศิ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ
ประกอบด้ วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมืองศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่
วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระ
ธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ น
มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน
พุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ร้ จู ักกันแพร่หลายก็
คือ พระบรมธาตุเจดีย ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็ นที่
บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ า
ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็ นโบราณสถาน นับเป็ นปูชนี ยสถาน ที่สาคัญ
ที่สดุ แห่งหนึ่งของภาคใต้ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้ ยังมีสงิ่ ศักดิ์สิทธิ์ สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการมีบุตร

เที่ยง
บ่าย

มีบุตรยาก ต้องมากราบไหว้เลยก็คือ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็ น
พระพุทธรูปสีทองอร่ามลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบรูณ์ ใบหน้ ายิ้มแย้ มมีเมตตา ผู้คนนิยมมากราบไหว้ ขอ
พรเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่ วยเชื่อกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้ หายจากความเจ็บไข้ โดยเฉพาะ
อาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลังอีกหนึ่งอภินิหารของพระแอดที่เป็ นที่ประจักษ์คือ การขอบุตร เชื่อกันว่า
ท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้ แก่ผ้ ูท่มี ีบุตรยาก เมื่อมีบุตรสาเร็จแล้ ว พ่อแม่กจ็ ะนารูปทารกมาถวาย

จากนั้น

นาท่านสู่ บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
โดย ลุงสุชาติ ทรัพย์สนิ เป็ นศิลปิ นหนัง
ตะลุงและช่างทารูป หนังตะลุงฝี มือดีเยี่ยม
ของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ริเริ่มและสืบ
ทอดวัฒนธรรมการ ทาตัว หนังตะลุง รวมไป
ถึงการเชิดหนังตะลุงจนที่เป็ น ที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติ บ้ านหนังตะลุงสุ
ชาติเป็ นแหล่งผลิตและจาหน่ายตัวหนังตะลุง
และหนังใหญ่ อีกทั้งยัง มีการแสดงใน
ลักษณะสาธิตในบริเวณบ้ านหนังตะลุง นอกจากนี้ยังได้ แบ่งพื้นที่เพื่อจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่อ
เครื่องใช้ พ้ ืนบ้ าน และพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ

งมือ

คา่
จากนั้น
วันทีส่ าม

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักที่ THE PEAK BOUTIQUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วัดเจดีย ์ (ไอ้ไข่) ● วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร ● แวะซื้ อของฝากสุราษฎร์ธานี
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย ์ จากเรื่องราวที่ร่าลือถึงความ
ศักดิ์สทิ ธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้ สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูป
ไม้ แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่
ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตา
ดาที่เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สทิ ธิ์ท่สี ถิตอยู่ ณ วัดแห่ง
นี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้ รับ” โดยเฉพาะโชค
ลาภและการค้ าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้ มีโชคมีลาภ
ในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ ช่วยเรียกค นมาซื้อ
ของหรือทายอดขายให้ ได้ ตามเป้ า หรือของหายให้ ช่วย
หา หรือขอให้ ช่วยปกป้ องภัยภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้ วย
สิ่งของที่ผ้ ูเลื่อมใสศรัทธานามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุด
ทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็ นต้ นส่วนบริเวณที่ให้
จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็ นเนินเขาย่อมๆ บ่ งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์
จากผู้ท่มี าขอแล้ วได้ รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็ นจานวนมาก ให้ท่านกราบขอ
พร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ขนมจีนเลือ่ งชื่อแห่งเมืองคอน

จากนั้น

จากนั้น
17.00น.
18.00 น.
วันทีส่ ี่

04.00 น.

นาท่า นเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราช
วรวิหาร ตั้งอยู่ในอาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภายในวัดแห่งนี้ มีองค์พระเจดีย์ท่สี ร้ างขึ้นในสมัย
อาณาจักรศรีวิชัยในรูปแบบของลัทธิมหายาน มี
องค์พระธาตุท่ลี ้ อมรอบไปด้ วยเจดีย์ขนาดเล็ก ๆ
วัดแห่งนี้มีตานานที่เล่าต่อ ๆ กันเรื่องพี่น้อง
อินเดียชื่อปะหมอกับปะหมัน ที่เดินทางมายังเมือง
ไชยาแห่งนี้
นาทุกท่านซื้ อของฝากชื่อดังเมือง สุราษฎร์ธานี อาทิเช่น อาหารทะเลแห้ง ไข่เค็ม และอีกมากมาย
บริการอาหารเย็น
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
สุราษฎร์ธานี ● เดินทางถึง(กรุงเทพฯ)

เดินทางถึง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
...........................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จานวน

รถ

11 ส.ค. 63

14 ส.ค. 63

30+1 บัส VIP

28 ส.ค. 63

31 ส.ค. 63

30+1 บัส VIP

04 ก.ย. 63

07 ก.ย. 63

30+1 บัส VIP

11 ก.ย. 63

14 ก.ย. 63

30+1 บัส VIP

18 ก.ย. 63

21 ก.ย.63

30+1 บัส VIP

25 ก.ย. 63

28 ก.ย. 63

30+1 บัส VIP

02 ต.ค. 63

05 ต.ค. 63

30+1 บัส VIP

09 ต.ค. 63

12 ต.ค. 63

30+1 บัส VIP

16 ต.ค. 63

19 ต.ค. 63

30+1 บัส VIP

23 ต.ค. 63

26 ต.ค. 63

30+1 บัส VIP

30 ต.ค. 63

02 พ.ย. 63

30+1 บัส VIP

เวลาเดินทาง
20.30น. - 08.15น.
18.00น. - 04.00น.
20.30น. - 08.15น.
18.00น. - 04.00น.
20.30น. - 08.15น.
18.00น. - 04.00น.
20.30น. - 08.15น.
18.00น. - 04.00น.
20.30น. - 08.15น.
18.00น. - 04.00น.
20.30น. - 08.15น.
18.00น. - 04.00น.
20.30น. - 08.15น.
18.00น. - 04.00น.
20.30น. - 08.15น.
18.00น. - 04.00น.
20.30น. - 08.15น.
18.00น. - 04.00น.
20.30น. - 08.15น.
18.00น. - 04.00น.
20.30น. - 08.15น.
18.00น. - 04.00น.

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ มีราคาเด็ก

พักเดี่ยว

3,999

900

3,999

900

3,999

900

3,999

900

3,999

900

3,999

900

3,999

900

3,999

900

3,999

900

3,999

900

3,999

900

อัตราค่าบริการรวม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัตเิ หตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัตเิ หตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสู ญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต , มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของ, อุบัตภิ ัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
 แจ้งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

 แจ้งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจํารถบัสปรับ
อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าอาหาร ,
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
: ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง อาทิ
ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส , ค่าวีซ่า , ค่า
โรงแรมที่พกั , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ

หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาสํารองแทนที่ได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีการ
สํารองที่นั่งแทนได้ ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ เต็มจํานวน
 ในกรณีชําระค่าทัวร์ เต็มจํานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าทัวร์ ท้งั หมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่ านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (25 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้ เกิดจาก
อุบัตเิ หตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์)

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนในประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง

 ข้ อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะ โควิด 19
1).ต้องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2).ต้องล้างมือบ่ อยๆ และหลีกเลีย่ งในพื้นที่แออัด
3).ต้องปฏิบัตติ ามกฎ และคาแนะนาของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่ งครัด

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

