รหัสโปรแกรม : 20596 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)







สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 แห่ง วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) , วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
กราบพระธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระธาตุไร้เงา)
ชมวิวบนเนินเทวดา ณ คาเฟ่ Blue Terrace
อิ่มอร่อยกับขนมจีนเมืองคอนแท้ๆ
เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป สามารถรับ ได้ที่ สนามบินนคร , บขส , รถไฟ

กาหนดการเดินทาง :
วันแรก
........... น.

เที่ยง

นาท่าน

สนามบินนคร , บขส , รถไฟ – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร – วัดยางใหญ่ - Blue Terrace
Cafe’&Bar
เดินทางถึง สนามบินนคร , บขส , รถไฟ มีทีมงานไกด์และรถค่อยให้บริการท่าน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิท ธิ์
ที่ เ คารพนั บ ถื อ ของชาวเมื อ งนครศรี ธ รรมราช เป็ น ที่ บ รรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้ า เป็ น เจดี ย์
สถาปัต ยกรรมแบบล้ านนา ทรงระฆัง คว่า ปากระฆัง ติดกับพื้นกาแพงแก้ว ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองค าแท้ ความ
มหั ศ จรรย์ อ งค์ พ ระธาตุ จ ะไม่ มี เ งาทอดลงพื้ น ไม่ ว่ า แสงอาทิ ต ย์ จ ะส่ อ งกระทบไปทางใด เป็ น 1 ใน UNSEEN
THAILAND และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็น
พระพุทธรู ปสีทองอร่ าม ลัก ษณะรู ปร่ างอ้ วนท้วนสมบรู ณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา อภินิห ารของพระแอดที่เป็นที่
ประจักษ์คือ การขอบุตร เชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู้ที่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรสาเร็จแล้ว พ่อแม่ก็จะนารูป
ทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแก้บนและเหมือนเป็นการฝากฝังให้พระแอดช่วยคุ้มครองดูแลให้อยู่รอดปลอดภัยจาก
อันตรายต่าง ๆ

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านขนมจีนเมืองคอน
นาท่านกราบไหว้ ศาลหลัก เมือ งนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคาลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามราม
เทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูง สุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วย
อาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหม
ราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็นบริเวรสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระ
ทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมืองจากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนคร
เดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ เดิมชื่อวัดคงคาล้อม ในอดีตชาวบ้านทาไร่
ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงได้ทาการบูรณะวัดจึงเป็นวัดที่สวยงามดังในปัจจุบัน

จากนั้น

ค่า

สาหรับความโด่งดังของวัดยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของ
พรานทั้ง ปวง บูชาแล้วมีโชคลาภ เงินทอง ผู้คนส่วนใหญ่ที่ได้มากราบไหว้ขอพร เรื่องความปลอดภัย มีโชคมีลาภ
หากใครสมหวังแล้ว ก็มาแก้บนโดยการนาปัจจัยมาช่วยสร้างโบสถ์
นาท่านเข้าสู่ Blue Terrace Cafe’&Bar คาเฟ่เปิดใหม่ดี๊ดี มีจุดถ่ายรูปเช็คอินชิคๆ เพียบ มองเห็นทะเลกว้างสุดตา
ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ร้อนๆ แบบนี้ได้เครื่องดื่มสดชื่นๆ ซักแก้วพร้อมกับนั่งชมวิวถ่ายรู ปก็สุดแสนจะ
คุ้มค่า ร้านมีทั้งโซน indoor และ outdoor แต่จะบอกว่าโซน outdoor ก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ท่ามกลางบรรยากาศ
ธรรมชาติ ด้านหน้ามองออกไปเห็นทะเล๊ทะเลอยู่บนเนินเขาสูง ออกแบบร้านกลมกลืนไปกับต้นไม้ ด้านหน้าหันออก
ทะเล (ไม่รวมเครื่องดื่มและอาหาร) จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก

อิสระอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองสิชล หรือ ขนอม (โรงแรมสามารถเลือกใช้บริการตามด้านท้ายได้เลย)

วันที่สอง
เช้า
จากนั้น

วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) - ตลาดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าศาลา
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
นาท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลัก
ของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดา ที่เชื่อกันว่าเป็น
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทสี่ ถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า ขอได้ ไหว้รับ โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บน
บานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทายอดขายให้ ได้ตาม
เป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์ เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานามาแก้บน
เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขา
ย่อมๆ บ่งบอกถึ งแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้ คนต่าง
หลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจานวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตาม
อัธยาศัย

เที่ยง
จากนั้น

อิสระอาหารเที่ยง
นาท่านเข้าสู่ ตลาดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าศาลา ตลาดที่อยู่ติดกับทะเล ที่รวบรวม กลุ่มแม่ค้า ชาวประมงท้องถิ่น
ที่ออกเรือไปหาผลิตภัณฑ์ทางทะเลแล้วนามาแปรรูปเป็นอาหารทะเลตากแห้งต่างๆนาๆ ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มแม่ค้า มี
รายได้เพิ่มขึ้น
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง เข้าสู่สนามบินนครนครศรีธรรมราช , บขส , รถไฟ
...... น.
ส่ง สนามบินนครศรีธรรมราช , บขส , รถไฟ


รายการท่องเทีย่ วนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นีถ้ อื เป็นเอกสิทธิข์ องผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาคัญ **

อัตราค่าบริการ
ขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Twin Room)
จานวน
ราคา / ท่าน
พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris)
3,499.700.4 ท่าน (ใช้รถ Altis)
2,899.700.6 ท่าน (ใช้รถตู้)
2,599.700.8 ท่าน (ใช้รถตู้)
2,299.700.ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Deluxe Villa)
จานวน
ราคา / ท่าน
พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris)
3,899.1,000.4 ท่าน (ใช้รถ Altis)
2,999.1,000.6 ท่าน (ใช้รถตู้)
2,899.1,000.8 ท่าน (ใช้รถตู้)
2,699.1,000.ราชา คีรี รีสอร์ท อ.ขนอม ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Deluxe )
จานวน
ราคา / ท่าน
พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris)
4,299.1,500.4 ท่าน (ใช้รถ Altis)
3,399.1,500.6 ท่าน (ใช้รถตู้)
3,299.1,500.8 ท่าน (ใช้รถตู้)
2,999.1,500.หมายเหตุ : ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึน้ ไป มีทมี งานไกด์คอยดูแลตลอดการเดินทาง

ค่าทิปไกด์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ไกด์ที่ชานาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
 ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขในการจอง
 ชาระมัดจาในวันที่จองที่นั่งละ 1,000 บาทภายใน 24 ชั่วโมง นับจากการจอง ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนการ
เดินทาง
หมายเหตุ
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้
หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณี
ที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ
ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทางหรือ
คืนเงินได้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้

ขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Twin Room)

ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Deluxe Villa)

ราชา คีรี รีสอร์ท อ.ขนอม ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Deluxe )

หากสนจองกรุณาติดต่อ




สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

