รห ัสโปรแกรม : 20627 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

(แพ็คเกจเดินทางได้ต้ งั แต่ 2 ท่านขึ้ นไป !!)
กาหนดการเดินทาง: กันยายน 63 – มกราคม 64

วันแรก

นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง
สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช – ถ่ายรูปกับกาแพงเมืองเก่า – เดินเล่นตลาด
หน้าพระธาตุ (ถนนคนเดินเมืองคอน)

ช

..... น.

ไกด์ให้ การต้ อนรับท่านที่ สนามบินนครศรีธรรมราช หลังจากรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “วัด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร” วัด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร เป็ น
โบราณสถานที่ศักดิ์สทิ ธิ์ เป็ นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวัดมี
พระบรมธาตุเจดีย์ภายในบรรจุ พระทันตธาตุ (ส่วนฟั นของพระพุทธเจ้ า) พระบรมธาตุเจดีย์
เป็ นเจดี ย์ ส ถาปั ตยกรรมแบบล้ านนา มี
จุ ด เด่ น ที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้ มด้ วยทองค าแท้
ปั จจุ บั น กรม ศิ ล ป ากรได้ ป ระกาศจด
ทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็ นโบราณสถาน
นับ เป็ นปูชนียสถานที่ส าคัญที่สุดแห่ งหนึ่ง
ของภาคใต้ นาท่านสักการะขอพรเพื่อเป็ น
สิ ริ ม งคล จากนั้ นน าท่ า น แวะสั ก การะ
“ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อสิริ
มงคลแห่ งการเดิน ทาง ศาลหลักเมือง อยู่ถนนราชดาเนิน พื้นที่ท้ังหมด 2 ไร่ ป ระกอบด้ วย
อาคาร 5 หลัง โดยหลังกลางเป็ นที่ประดิษฐานหลักเมือง ซึ่งได้ รับการออกแบบให้ มีลักษณะ
คล้ ายศิลปะศรีวชิ ัย ที่เรียกว่า “ทรงเหมชาลา” ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลังถือว่าถือเป็ นบริวารสี่ทิศ
เรียกว่า “ศาลาจตุโลกเทพ”
เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช” เป็ นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์
พระเจ้ าศรีธรรมโศกราช ซึ่งเป็ นกษัตริย์ท่เี คยปกครองเมืองนครสมัยอดีต อันทั้งมีเสาชิงช้ า ใช้
ประกอบพิ ธีโล้ ชิงช้ าในงานประเพณีมหาสงกรานต์แห่ นางดาน สวนสาธารณะแห่ งนี้ จึงเป็ น
สถานที่จัดงานสาคัญต่างๆ และเป็ นสถานที่พักผ่อนออกกาลังกายของคนในเมืองนครอีกด้ วย
จากนั้ นน าท่ า นไปถ่ า ยรู ป “ก าแพงเมื อ งเก่ า ” เป็ นก าแพงเมื อ งที่ เ คยปกป้ องเมื อ ง

นครศรีธรรมราชจากข้ าศึก เป็ นโบราณสถานที่เก่าแก่และสาคัญของเมืองนคร มีท่ตี ้งั อยู่หลาย
จุ ดด้ วยกันแต่ท่ีเหลือให้ ชม คือ “กาแพงเมืองด้ านทิศเหนือ ” อยู่ริมคลองหน้ าเมือง กาแพง
เมืองนครศรีธรรมราช เป็ นเครื่องแสดงถึงความเก่าแก่ ความเจริญรุ่งเรือง และประวัติศาสตร์
อันยาวนาน อิสระให้ ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ตลาดหน้าพระธาตุ
” หรือ "หลาดหน้ าพระธาตุ" ตลาดสไตล์ย้อนยุค ไม่ ว่าจะเป็ นการแต่งกายของพ่ อค้ าแม่ ค้า
รวมถึงการตกแต่งร้ านค้ า การตกแต่งสถานที่สไตล์ย้อนยุค ขอบอกว่าได้ กลิ่นไอของเมืองเก่า
และมี เสน่ ห์ ข องความโบราณเมื อ งคอน โดยตลาดแห่ งนี้ เปิ ดทุ ก วัน เสาร์ มี สิน ค้ าพื้ นเมื อ ง
รวมถึงอาหารการกินของภาคใต้

เย็น

อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ท่านได้เดินเล่นตลาดตามอัธยาศัย
เข้าโรงแรมทีพ่ กั ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช (แล้วแต่โรงแรมทีล่ กู ค้าเลือก )

วันทีส่ อง

ชมปลาโลมาสีชมพู - แวะถ่ายรู ปชิคๆร้าน Moon Cafe & Roti – พาท่านไปขอ
พร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย”์ วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน - ชมถนนเลียบทะเลเขาพรายดา
ซื้ อของฝาก - สนามบินนครศรีธรรมราช

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั (1)
นาท่านเดินทางสู่ อ.ขนอม เพื่อไปชมความน่ารัก “ปลาโลมาสีชมพู ” ถือเป็ นประสบการณ์หา
ที่ อื่ น ไม่ ไ ด้ ใ นประเทศไทย ที่ ห าดขนอมนี้ เป็ น
แหล่งของปลาโลมาสีชมพูท่อี าศัยอยู่ท่นี ่ีประมาณ
50 ตัว โลมาสีชมพู หรือ ที่เรียกกันว่า “โลมาขาว
เทา” หรือ โลมาหลังโหนก อาศัยอยู่เฉพาะบริเวณ
ปากแม่ น้าที่ มี ค วามอุด มสมบู รณ์ ถ้ า ท่ านโชคดี
อาจจะได้ เห็นน้ องโลมาสีชมพูว่ายมาทักทายใกล้ ๆ
เรือ จากนั้นนาท่าน “Moon Cafe & Roti” คาเฟ่
ราคาหลักร้ อย กับวิวหลักล้ าน ที่คุณมาแล้ วจะต้ องร้ องว๊าววว" คาเฟ่ แห่งนี้ให้ บริการเครื่องดื่ม
โรตี ของหวาน สเต็ก และอาหารอีกหลากหลายเมนู มีท้งั โซนในห้ องแอร์ และโซนรับลมด้ าน
นอก บรรยากาศเบื้องหน้ าเป็ นวิวทะเลแบบ 360 องศา พื้นที่กว้ างขวาง มีมุมให้ น่ังเล่นถ่ายรูป
ชิคๆ เพียบ

เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยง ณ ร้าน Moon Cafe & Roti
จากนั้นนาท่านไปสักการะขอพร “วัดเจดีย”์ หรือรู้จักกันในชื่อของ “วัดไอ้ ไข่” ตั้งอยู่ท่ี ตาบล
ฉลอง อาเภอสิชล ตานานกุมารเทพ "ไอ้ ไข่ เด็กวัดเจดีย์" อภินิหารความศักดิ์สทิ ธิ์ จากเรื่องราว
เสียงที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้ สมหวังทุกอย่ าง รูป ไม้ แกะสลักของเด็กชายอายุ
ประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ท่สี ถิตย์อยู่
ณ วัดแห่ งนี้เป็ นที่เคารพสักการะของชาวบ้ านตั้งแต่ในละแวกใกล้ วัดไปจนถึงต่างจังหวัดใน
แถบภาคใต้ จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้ รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้ าขาย

“ไอ้ไข่ มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานทีต่ ้งั วัดเจดียป์ ั จจุบันนั้นเมือ่ ก่อนได้ มี หลวงปู่ ทวดซึ่งเป็ น
เกจิอาจารย์ดังสายปั กษ์ใต้ ได้ มาปั กกลดเดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ ไข่น้นั เป็ นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบ
เป็ นลูกศิษย์ซ่ึงติดตามหลวงปู่ ทวด เมือ่ หลวงปู่ ทวดมาถึงสถานทีด่ ังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่
สาคัญเป็ นจานวนมาก ซึ่งได้ ให้ ไอ้ ไข่ สิงสถิตเฝ้ าทรัพย์สมบัติดังกล่าว วิญญาณดวงนี้จึงเฝ้ าดูแลปกปั กษ์รักษาทรัพย์สนิ
ของแผ่นดิน อยู่ทวี่ ัดแห่งนี้ต้งั แต่น้นั มาและหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น “หมู่บ้านโพธิ์เสด็จ” จวบเท่าปั จจุบัน”

จากนั้นนาท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายดา – อ่าวท้ องหยี ”ถนนเลียบชายทะเล ที่
สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เป็ นจุ ดชมวิวและเส้ นทางขับรถเที่ยวที่แสนโรแมนติก เป็ น
ถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้ นทางจะมีกวางป่ า (กวางม้ า) ที่อาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 100
ตัว ปรากฏตัวให้ นักท่องเที่ยวได้ ชื่นชมความน่ ารักในเวลากลางคืน อีกทั้งยังเป็ นจุ ดชมวิวที่
สวยงาม มองไปได้ ไกลถึงเกาะสมุยและเกาะพงัน ยิ่งช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้ า แสงสีส้ม
บรรจบกับนา้ ทะเล ยิ่งโรแมนติก
.......น.

จากนั้นนาท่านไป แวะซื้ อของฝาก และเดินทางสู่สนามบิน นครศรีธรรมราช ทาการเช็คอิน
ตัว๋ เครื่องบินและสัมภาระ

...... น.

ท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..

** เงื่อนไขการสารองทีน่ งกรุ
ั ่ ณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

อัตราค่าแพ็คเกจทัวร์ ( ขึ้ นอยู่โรงแรมที่ลูกค้าเลือก และจานวนผูเ้ ดินทาง)
 iBIZ Boutique Hotel / @24 Boutique Hotel / The Tide Resort Nakhon Si Thammar ( 3 ดาว )

Adult
Room type

No. of
People

(Twin
Sharing)

Child 4-11
yrs (Twin
Sharing)

THB/Pax

THB/Pax

Child 4-11
yrs

Single
Supplement

(Sharing
bed)

THB/Pax

THB/Pax

Standard Room

2-3 pax

3,990

3,990

3,990

500

Standard Room

4-5 pax

2,900

2,900

2,900

500

Standard Room

6-7 pax

2,500

2,500

2,500

500

Standard Room

8-9 pax

1,990

1,990

1,990

500

 Twin Lotus Hotel Nakhin Si Thammarat หรือเทียบเท่า ( ระดับ 4 ดาว )

Adult
Room type

No. of
People

(Twin
Sharing)

Child 4-11
yrs (Twin
Sharing)

THB/Pax

THB/Pax

Child 4-11
yrs

Single
Supplement

(Sharing
bed)

THB/Pax

THB/Pax

Standard Room

2-3 pax

4,500

4,500

4,500

700

Standard Room

4-5 pax

3,200

3,200

3,200

700

Standard Room

6-7 pax

2,900

2,900

2,900

700

Standard Room

8-9 pax

2,600

2,600

2,600

700

 Grand Fortune Hotel Nakhon Sin Thammarat หรือเทียบเท่า ( ระดับ 5 ดาว )

Adult
Room type

No. of
People

(Twin
Sharing)

Child 4-11
yrs (Twin
Sharing)

THB/Pax

THB/Pax

Child 4-11
yrs

Single
Supplement

(Sharing
bed)

THB/Pax

THB/Pax

Standard Room

2-3 pax

4,900

4,900

4,900

1,000

Standard Room

4-5 pax

3,900

3,900

3,900

1,000

Standard Room

6-7 pax

3,500

3,500

3,500

1,000

Standard Room

8-9 pax

3,200

3,200

3,200

1,000

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าทิปคนขับ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า**
อัตรานี้ รวม
 คนขับพร้ อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 ค่าที่พัก 1 คืน สาหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้ อง
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

เงือ่ นไขในการจองและการยกเลิก
1. แพ็ คเกจทัวร์สามารถเดิน ทางตั้งแต่ 2 ท่ านขึ้ นไป ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจ านวนลูกค้ า และ
โรงแรมที่ลูกค้ าเลือก
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจารถ ,
ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอืน่ ๆ
3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่าตัว๋ เครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน
การเดินทางได้

การชาระเงิน
1.
2.
3.
4.

วางเงินมัดจาภายใน 1 วัน นับจากวันจอง 50% ของราคาทัวร์
ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 10 - 15 วัน
หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมายเหตุ
 กรุ ณ าตรงต่ อเวลา !! มาตามเวลานั ดหมาย หากท่ านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดิน ทาง ท าให้ท่ าน
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่ อ งเที่ย วและรายการอาหารที่ระบุ ไว้ อาจมี ก ารเปลี่ย นแปลงได้ ต ามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ
ไม่คนื เงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กบั บริษัทฯ เป็ น
การชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
หากใครสนใจจะจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
่ ก ัน-> http://m.me/unithaitrip
. จองท ัวร์ผา
่ น.FB inbox ก็ ได้เชน
. หรือโทร 02-234-5936

