รห ัสโปรแกรม : 18337 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ทริปสุ ดปัง...แดนใต้ สุขใจ
Code :
EZDAS128

(นครศรี ธรรมราช,สุ ราษฎร์ธานี ,ชุมพร)
เดินทางวันที่ 12-14 มิถุนายน 2563
โดยสายการบิน นกแอร์,ไทยไลอ้อนแอร์

ภาคใต้ถึงแม้จะขึ้นชื่อเรื่ องความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
แต่แหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นก็สวยงามไม่แพ้กนั ดังเช่นโปรแกรมนี้ ที่รวมความหลายหลายของ
ภายใต้มาไวเป็ นโปรแกรมเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นศรัทธาความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์,วิถีชีวิต และ
ธรรมชาติอนั อัศจรรย์ของลาน้ า-ป่ าเขา
ถ้าคุณพร้อมเปิ ดประสบการณ์ครั้งใหม่ เก็บกระเป๋ าแล้วเดินทางไปเรา

Code :
EZDAS128

ทริปสุ ดปัง...แดนใต้ สุขใจ
โดยสายการบิน นกแอร์ ,ไทยไลอ้อนแอร์
12-14 มิถุนายน 2563

วันแรก กรุ งเทพฯ-นครศรีธรรมราช-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-บ้ านหนังตะลุงสุ ชาติ-วัดเจดีย์-สวนตาสรรค์
04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 (Terminal 2 ) ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ ทีมงาน
คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
06.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.นครศรี ธรรมราช ด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7804
07.10 น. ถึง สนามบินนครศรี ธรรมราช เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถตู ้ ปรับอากาศ นาท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กราบ
สักการะพระบรมธาตุเจดียน์ ครศรี ธรรมราช เพื่อเป็ นสิ ริมงคล พระบรมธาตุเจดีย ์ เป็ นเจดียส์ ถาปัตยกรรมแบบลังกา มีจุดเด่นที่
ยอดเจดีย ์ ซึ่งหุม้ ด้วยทองคาแท้ จากความเชื่อ เล่าสื บตอบกันมาว่าองค์พระธาตุประกอบด้วยทองรู ปพรรณและของมีค่ามากมาย
จรดปลายเจดีย ์ ซึ่งสิ่ งของมีค่า เหล่านี้พทุ ธศสานิกชนนามาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้พบกับนิพพาน

จากนั้น เชิญตามรอย...เขาเล่ าว่ า พระแอด ที่ให้พรเพื่อหายจากเจ็บปวดไขข้อต่างๆ ตามรอยปริ ศนาธรรมที่เจดียพ์ ระปั ญญา
เรื่ องเล่าพระเจ้าชู ้ ที่ถูกล่ามโซ่ และ ต้นศรี มหาโพธิ์ ที่แบ่งหน่อมาจากลังกา จากนั้น เชิญชมและเลือกซื้อขนมลากรอบ ตัว
ละครหนังตะลุง เครื่ องถม สามกษัตริ ย ์ เครื่ องเงินและเครื่ องทองเหลือง

นาท่านสู่ บ้ านหนังตะลุงสุ ชาติ บ้านพักศิลปิ นหนังตะลุงและช่างทารู ป หนังตะลุงฝี มือดีเยีย่ มของเมืองนครศรี ธรรมราช ที่ริเริ่ ม
และสื บทอดวัฒนธรรมการ ทาตัว หนังตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนังตะลุงจนที่เป็ น ที่ยอมรับในระดับชาติ บ้านหนังตะลุงสุ
ชาติเป็ นแหล่งผลิตและจาหน่ายตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่ อีกทั้งยัง มีการแสดงในลักษณะสาธิตในบริ เวณบ้านหนังตะลุง
นอกจากนี้ยงั ได้แบ่งพื้นที่เพื่อจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่ องมือเครื่ องใช้พ้นื บ้าน และพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ

12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. หลังอาหารนาท่ านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ วัดธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะมี เรื่ องราวเสี ยงที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้
สมหวังทุกอย่าง จากรู ปไม้แกะสลักเด็กชาย หรื อชาวบ้านเรี ยกว่า “ไอ้ ไข่ ” เต็มไปด้วยสิ่ งของที่ผเู ้ ลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน
เช่น รู ปไก่ ชน ชุดทหาร หนังสติก๊ ของเล่ นต่ าง ๆ เป็ นต้ น ส่วนบริ เวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็ นเนินเขาย่อมๆ บ่ง
บอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผูท้ ี่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผูค้ นต่างหลัง่ ไหลไปขอพรจาก
ไอ้ไข่

15.00 น. นาท่านเดินทางสู่ “สวนตาสรรค์ ” อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ ที่เปิ ด
ให้บริ การเล่นน้ าและทาฟิ ชสปา หรื อ ปลาตอดเท้า โดยนักท่องเที่ยวสามารถนัง่ เล่นให้ปลาตอดเท้า ทาความสะอาดเท้าแบบ
ธรรมชาติ แบบสนุกสนานเพลิดเพลินปนจัก๊ จี้หน่อยๆ ไปกับฝูงปลาที่มารุ มตอดเท้า ถือเป็ นการนวดและสปาเท้าไปในตัว โดย
พื้นที่ดงั กล่าวมีลาธารตามธรรมชาติจากคลองโฉไหลผ่านท่ามกลางต้นไม้นอ้ ยใหญ่ข้ ึนปกคลุมทาให้ร่มรื่ นเย็นสบาย มีฝงู ปลา
ในลาธารแหวกว่ายจานวนมาก

16.30 น. นำท่ำนเข้ำสูท่ ี่พกั อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช
18.00 น. บริ การอาหารค่า (2) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ล่ องเรื อชมโลมาสี ชมพู-เกาะนุ้ย-สวนโมกขพลาราม-พระธาตุไชยา
06.30 น. บริ การอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารภายในที่พกั
07.30 น. นาท่านลงเรื อท้องถิ่นเพื่อชมปลาโลมาสี ชมพู ประสบการณ์หาที่อื่นไม่ได้ เพราะที่หาดขนอมนี้เป็ นแหล่งของปลาโลมาสี ชมพูที่
อาศัยอยูท่ ี่นี่ประมาณ 50 ตัว โลมาสี ชมพูหรื อที่เรี ยกกันว่าโลมาขาวเทา หรื อโลมาหลังโหนก จะอาศัยอยูเ่ ฉพาะบริ เวณปาก
แม่น้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น ลักษณะเด่นของโลมาสี ชมพูคือ การมีสีชมพูเฉพาะตัว ในตอนเกิดมีสีเทาเหมือนโลมาทัว่ ไป
แต่เมื่ออายุมากสี ขาวเผือกหรื อสี ชมพูจะเกิดขึ้นจากสี ของหลอดเลือดที่ช่วยไม่ให้อุณหภูมิร่างกายสูงจนเกินไป จึงทาให้เห็นเป็ น
สี ชมพู (การพบโลมาสีชมพูขนึ้ อยู่กบั ปัจจัยด้ านต่ างๆ เช่ น ช่ วงเวลา,สภาพอากาศ และการรบกวนอื่นๆ เป็ นต้ น)

หลังจากล่องเรื อชมโลมาสี ชมพูแล้วนาท่านชมสถานที่สาคัญอื่นๆ เช่น เยือนบ่ อนา้ จืดทีอ่ ยู่กลางทะเล ตั้งอยูบ่ นเกาะนุย้ ที่นี่คือ
ต้นกาเนิดตานานหลวงปู่ ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด และแวะชมหินพับผ้าหรื อ Pancake Rock หิ นรู ปร่ างประหลาดที่มีลกั ษณะคล้าย
ผ้าพับกัน

12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี
13.00 น. ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ "สวนโมกขพลาราม" สถานที่ที่หยุดพัฒนาทางวัตถุ แต่หนั ไปพัฒนาทางจิตใจและการ
ปฏิบตั ิธรรม เพื่อให้เป็ นไปตามปณิ ธาน3ข้อ ของท่านอาจารย์พทุ ธทาส ที่ได้ดาเนินการมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยที่มีชีวติ อยู่
นัน่ ก็คือ 1.ให้ทุกคนพยายามเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน 2.ทาความเข้าใจหลักสาคัญระหว่างศาสนา 3.เปลื้องตนออกจาก
วัตถุนิยม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่วดั พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารเพื่อนมัสการ “พระธาตุไชยา” สถานที่บรรจุพระบรม
สารี ริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็ นปูชนียสถานสาคัญคู่บา้ นคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็ นหนึ่งใน
โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้

16.00 น. นาท่านเช็คอินที่พกั ณ เรื อนไม้ปลายน้ า Cottage by the River ที่พกั สุดชิค มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยูร่ ิ มปากน้ าตะโก
(หรื อเทียบเท่า)

18.00 น. บริ การอาหารเย็น (5) จัดเต็ม ณ ห้องอาหาร ภายในที่พกั จัดเต็มปิ้ งย่างซีฟดู๊ กับบรรยากาศยามเย็นอันแสนโรแมนติก จากนั้น
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ดอยตาปัง-ล่องแพ-สุ ราษฎร์ ธานี-กรุ งเทพฯ
04.30 น. อาลาที่พกั เดินทางสู่หมูบ่ า้ นบนดอย ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร เพื่อเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นไปรับรุ่ งอรุ ณอันแสนสดใส
สู่จุดชมวิว ดอยตาปัง จุดชมวิวแห่งใหม่ที่มีไฮไลท์คือการชมแสงอาทิตย์อ่อนๆ สาดส่องผ่านรู ของเขาที่มีชื่อว่า เขาทะลุ คลอ
เคลีย สายหมอกสี ขาวเบื้องล่าง ถือว่าเป็ นสถานที่แสนโรแมนติกที่หา้ มพลาดอีกแห่งหนึ่ง

08.00 น. บริ การอาหารเช้า(6) แบบท้องถิ่นกันเอง พร้อมน่ารักของผูค้ นชาวบ้านบนดอย
09.00 น. หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ อาเภอพะโต๊ะ เพื่อนาท่านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยการล่ องแพชมความหลากหลายทางธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ เต็มเปี่ ยมไปด้วยอากาศอันแสนบริ สุทธิ์ และยังสัมผัสถึงไอเย็นแห่งสายน้ าและขุนเขาที่โอบล้อม บางครั้งก็พบเห็น
สัตว์ป่า เช่น ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิง นกเงือก หากินอย่างอิสระริ มสองฝั่งคลองอีกด้วย

12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (7) ณ แบบท้องถิ่นด้วยอาหารอันเป็ นเอกลักษณ์
13.00 น. หลังอาหารกลางวันนาท่านทากิจกรรมล่องแพต่อจากช่วงเช้า ก่อนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
หากมีเวลาระหว่างทางแวะซื้อของฝากระหว่างทางก่อนถึงสนามบินฯ
20.10 น. เดินทางกลับ โดยสายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL747
21.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ
---------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคา

11,900.9,200.2,500.-

หมายเหตุ – รายการเดินทาง,เที่ยวบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์
จะต้องดาเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ

ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกัน
อุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่ากิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ วนาศรมรี สอร์ท
ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สาหรับการจองกรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมสาเนาบัตรประชาชนสาหรับผูเ้ ดินทาง
2. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่ งที่ควรนำไปด้วย
ยาประจาตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กนั แดด,ร่มพับ,ชุดว่ายน้า,ชุดเล่นน้า กางเกงขาสัน้ รองเท้าทีส่ วมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. ยกเว้ นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบิน
และค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่ มกี ารคืนเงินมัดจาหรื อ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณี
ใดๆ
9. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 8 ท่ านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด

5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อ
จลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง
หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
---------------------------------------------------------------------

