รห ัสโปรแกรม : 18343 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

วันที่ 1
เช้า

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร –
หมู่บา้ นคีรวี ง
เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีบริการรถตูร้ อรับลูกค้าเมื่อเดินทางมาถึง ท่า
อากาศยานนครศรีธรรมราช ให้ทา่ นได้เลือกอิสระอาหารเช้า

09.00 น.
รับรู ้

แวะสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษา
บ้านเมืองให้พน้ จากภัยอันตรายต่างๆ เราคงเคย
ถึงความศักดิส์ ิทธิ์ ของศาลหลักเมือง จากคาลือมา
หลายต่อหลายครัง้ ผ่านองค์จตุคามรามเทพ เทวดา
รักษาเมืองซึ่งอยูบ่ นเสาสูงสุดของหลักเมือง
หลากหลายเรื่องราว ที่เล่าจากประสบการณ์ท่ี
ได้พบมาของผูท้ ่ีมีสว่ นเกี่ยวข้องกับการสร้าง
ศาลหลักเมือง

11.00 น.

กราบไหว้ ขอพร ณ พระธาตุไร้เงา พระบรมธาตุเจดีย ์ เป็ นเจดียส์ ถาปัตยกรรมแบบทรง
ระฆังคว่า มีจดุ เด่นที่ยอดเจดีย ์ ซึ่งหุม้ ด้วยทองคาแท้ ด้วยความมีช่ือเสียงและ ศักดิส์ ิทธิ์
ของพระบรมธาตุเจดียด์ งึ ดูดให้ผคู้ น จากทั่วสารทิศแวะมากราบไหว้ขอพร พิธีปฏิบตั อิ ีก

อย่างหนึ่ง คือ การนาผ้าขึน้ ธาตุ ตามตานานเชื่อว่า หากใครได้นาผ้าขึน้ ธาตุและบนขอพร
ใน เรื่องใด จะขอให้หายเจ็บหายไข้ ขอให้ได้ลกู ขอเรื่องการงานการเรียน สิ่งนัน้ ก็จะเป็ น
จริงดังหวัง

12.00 น.

ให้ทา่ นได้เลือกอิสระอาหารเที่ยง

13.40 น.

หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ หมูบ่ า้ นคีรีวง ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตัง้ อยู่
ท่ามกลางเทือกเขา ป่ าไม้และสายนา้ กิจกรรมที่นา่ สนใจ ในหมูบ่ า้ นคีรีวง คือ การพักในที่
พักแบบโฮมสเตย์ เพลินตาและเพลินอารมณ์กบั ทัศนียภาพแห่ง ธรรมชาติ ที่ตงั้ อยู่
ท่ามกลางเทือกเขา ป่ าไม้ ปั่ นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสทุ ธิ์ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยาน
เยี่ยมชมจุดต่างๆ รอบหมู่บา้ น นอกจากนี ้ อิสระใหท่านได้ลงเล่นนา้ แช่นา้ เย็นๆที่ไหลมา
จากธรรมชาติ

พักที่

นาท่านเข้าพักที่ บ้านสวนตาชิต โฮมสเตย์ใกล้ชิดธรรมชาติ หรือ เทียบเท่า

เย็น

ให้ทา่ นได้เลือกอิสระอาหารเย็น

วันที่ 2

หมู่บา้ นคีรวี ง – กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบา้ นคีรวี ง – วัดเจดีย ์ ไอ้ไข่ – ถนนเลียบ
ชายทะเล เส้นเขาพลายดา – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

07.00 น.

ตื่นเช้ารับอากาศบริสทุ ธิ์ พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.00 น.

นาท่านเดินทางเข้าสู่กลุม่ มัดย้อมสีธรรมชาติบา้ นคีรี
วง ผลิตภัณฑ์ของผ้ามัดย้อมของกลุม่ มัดย้อมคีรี
วง โดยทางกลุม่ ได้พยายามศึกษา และนาภูมิปัญญา
มาเพิ่มมูลค่า มีการทดลองเป็ นระยะเวลานานจนได้

สูตรการย้อม ที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับ
ผูซ้ ือ้

ความต้องการของ

12.00 น.

ให้ทา่ นได้เลือกอิสระอาหารเที่ยง

14.30 น.

นาท่านแวะสักการะ ขอพร ตาไข่วดั เจดีย ์ “ไอ้ไข่” รูปปั้นเด็กอายุราวๆ 10 ขวบ สวมชุดลายพราง
ทหาร สวมแว่นตาดา ชาวบ้านจะเรียกว่า “ไอ้
ไข่” หรือ “ตาไข่”
มี ค นมากราบไหว้
บูช า ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มี โชคได้
ลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันต่อ หรือขอให้
ช่วยเรียกคนให้มาซือ้ ของ หรือให้ทายอดให้ได้
ตามเป้า หรือของหายขอให้ชว่ ยหา หรือ
ขอให้ช่วยปกป้องภัยนานา แล้วนาสิ่งของมา
แก้บนมิไ ด้เ ว้นแต่ล ะ ในวัดเจดีย ์ เต็มไปด้วย
สิ่งของที่ผเู้ ลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน เช่น รูป
ไก่ชน ชุดทหาร หนังสติก๊ ของเล่นต่าง ๆ
เป็ นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จดุ ประทัดก็มีเศษ
ประทัดกองสูงเป็ นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึง
แรงศรัทธาที่มีตอ่ ไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์
จากผูท้ ่ีมาขอแล้วได้รบั จากไอ้ไข่

16.10 น.

แวะถ่ายรูป จุดชมวิวเพื่อให้ผใู้ ช้เส้นทางได้แวะชมทิวทัศน์ และถ่ายภาพสวย ๆได้ตามความต้องการ
ตลอดเส้นทาง พร้อมทัง้ จะมีการก่อสร้างอนุสรณ์ สถาน “พลายจาเริญ” ซึ่งเป็ นรูปปั้ น
ช้า งพลายจ าเริญ ช้า งคู่บ ารมี ของเจ้าพระยา
นคร ช้างคูเ่ มือง นครศรีธรรมราช พร้อมให้ท่าน
ได้เลือกอิสระอาหาร ก่อนเดินทางกลับ

18.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคา

เลือกเดินทางได้ทุกวัน
ออกเดินทาง 4 ท่านขึ้ นไป
รถตูร้ บั ส่งที่สนามบินนครศรีธรรมราช

2,999.-

บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะอากาศ
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าเข้าอุทยานและค่ารถนาเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
 ค่าบริการรถรับส่ง
 ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
 โรงแรมที่พกั 1 คืน
 ค่าจักรยาน
 กิจกรรมผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่ารถเดินทางมายังท่าเรือ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 เดินทางขึ้ นต ่า 4 ท่าน หากตา่ กว่ากาหนด กรุป๊ จะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่าน
ยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทาง
ไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 ค่าโดยสารตัว๋ เครื่องบิน และค่าตัว๋ รถดดยสาร ไป-กลับ นครศรีธรรมราช
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 มัดจาท่านละ 1,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน กรณีลูกค้าทาการจอง
ก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
× หากไม่ชาระมัดจาตามที่ กาหนด ขออนุญาตตัดที่ นั่งให้ลูกค้าท่านอื่ นที่ รออยู่
× หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มี
เงื่ อนไข
× เมื่ อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆที่ ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนี้ แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขาย
มาทางแฟกซ์
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดิ นทาง ถื อว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน
ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั
1. บริษัทฯ จะไม่รับผิ ดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท

2. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของ
ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
3. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
4. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารอง
โรงแรมที่พกั เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุ
ในโปรแกรม
5. การจัด การเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิ ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่ เข้าพัก โดยมีหอ้ งพัก
สาหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้
ขึ้ นอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
6. กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
7. มัคคุ เทศก์ พนั ก งานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มีสิท ธิ ในการให้คาสัญ ญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผู ้จัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
8. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดิ นทางตรงกับวันหยุ ดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิ ตย์ รถอาจจะติ ด
อาจท าให้เ วลาในการท่ อ งเที่ ย วและ ช้อ ปปิ้ งแต่ ล ะสถานที่ น้ อ ยลง โดยเป็ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
มัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่
ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

