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รหัสโปรแกรม : 21019 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

นครศรีธรรมราช  3 วนั 1 คืน 
ซุปตาร.์.เท่ียวคอนกบัน้องหม้าย   

ก าหนดเดินทาง พฤศจิกายน - ธนัวาคม 2563 
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วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 กรงุเทพมหานคร - ปัม๊ ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้) - - - 
2 จงัหวดักรงุเทพมหานคร - วดัเจดยี ์ - ขอพรไอไ้ข ่ - หมูบ่า้นครีวีง - วดัพระ

มหาธาตุวรมหาวหิาร 
/ / - 

3 ถนนเลยีบทะเลขนอม-สชิล - Moon Coffee & Roti - อุโมงคต์น้ยาง - รา้นขาย
ของฝาก - กรงุเทพมหานคร 

/ / - 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

13 - 15 พฤศจิกายน 2563 3,888.- 700.- 9 

18 - 20 พฤศจิกายน 2563 (วนัหยดุพิเศษ) 4,088.- 700.- 9 

20 - 22 พฤศจิกายน 2563  (วนัหยดุพิเศษ) 4,088.- 700.- 9 

25 - 27 พฤศจิกายน 2563 3,888.- 700.- 9 

27 - 29 พฤศจิกายน 2563 3,888.- 700.- 9 

02 – 04 ธนัวาคม 2563 3,888.- 700.- 9 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 (วนัพ่อแห่งชาติ) 4,088.- 700.- 9 

09 – 11 ธนัวาคม 2563 (วนัรฐัธรรมนูญ) 4,088.- 700.- 9 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 (วนัหยดุพิเศษ) 4,088.- 700.- 9 

16 – 18 ธนัวาคม 2563 3,888.- 700.- 9 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 3,888.- 700.- 9 

23 – 25 ธนัวาคม 2563 3,888.- 700.- 9 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 3,888.- 700.- 9 
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วนัท่ีหน่ึง กรงุเทพมหานคร - ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) 

20.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภมูิ
รา่งกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

21.00 น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวดันครศรธีรรมราช (ใช้เวลาประมาณ 10-11 ชัว่โมง)  

วนัท่ีสอง กรงุเทพมหานคร - วดัเจดีย ์– ขอพรไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง - วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน : เมนูต่ิมซ า (มือ้ท่ี 1 )   

ท่านเดนิทางสู่ วดัเจดียไ์อ้ไข่ ต าบลฉลอง อ าเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 

น าท่านสักการะ ขอพร ไอ้ไข่วัด

เจดีย์ ที่เคารพสักการะ ของ

ชาวบา้น จากศรทัธาทีเ่ชื่อว่า “ขอได้

ไหว้ร ับ” โดยเฉพาะโชคลาภและ

การค้าขาย แต่ที่เป็นที่ เคารพ

ศรัทธา นับถือ  ของชาวบ้านใน

ละแวกนัน้และผู้คนทัว่สาระทศิ คือ 

ไอ้ไข่ เป็นรูปไมแ้กะสลกัเป็นรปูเดก็

อายุประมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชุดลาย พรางทหารสวมแว่นตาดา ซึง่มาจากสิง่ของที่ชาวบา้นที

นับถอืศรทัธา มาถวายแก้บน รปูแกะสลกัดว้ยไมด้งักล่าวประดษิฐานอยู่ทีกุ่ฏ ิมคีนมากราบ ไหว้

บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอใหม้โีชคไดล้าภในการเสีย่งดวงเล่น พนันขนัต่อ หรอืขอใหช้่วย

เรยีกคนใหม้าซือ้ของหรอืใหท้ ายอดใหไ้ดต้ามเป้าหรอืของหายขอใหช้่วยหา หรอืขอใหช้่วยปกป้อง

ภยันานา แลว้น า  สิง่ของมาแกบ้นมไิดเ้วน้แต่ละวนั โดยเฉพาะนักเสีย่งโชคและคอหวยทีห่ลัง่ไหล

กนัมาจากทุกสารทศิ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน : เมนูขนมจีนเส้นสด (มือ้ท่ี 2 )    

น าท่านออกเดนิทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง เป็นชุมชนเก่าแก่ทีอ่พยพไปอาศยัอยู่เชงิเขาหลวง ต าบลก า

โลน อนัเป็นเส้นทางเดนิขึน้สู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมวีถิชีวีติทีส่งบสงัคมแบบเครอืญาต ิอาชพี

หลกั คอืการท าสวนผลไมผ้สม เรยีกว่า “สวนสมรม” เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรยีน สะตอ ชุมชนครีวีง 

ได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจดัการธุรกจิท่องเทีย่วเชงินิเวศ ไดร้บัรางวลัยอดเยีย่ม อุตสาหกรรม

ท่องเทีย่ว (Thailand Tourism Awards) ประจ าปี 2541 
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 น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชชม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด

นครศรีธรรมราช โบราณสถานสถานที่ศักดิส์ ิทธิแ์ละเป็นมิ่งขวญัชาวเมือง นครศรีธรรมราช

ตลอดจน พุทธศานิกชน ทัง้หลาย สญัลกัษณ์ของจงัหวดันครศรธีรรมราชทีรู่จ้กักนัแพร่หลายกค็อื 

พระบรมธาตุเจดยี ์ซึ่งตัง้อยู่ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรม

สารรีกิธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบนักรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวดัพระมหาธาตุเป็น

โบราณสถาน นบัเป็นปชูนียสถาน ทีส่ าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของภาคใต ้ 

เยน็ อิสระอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว สมัผสับรรยากาศท้องถิน่ และเลอืกทาน

อาหารตามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็น แกงใต้ที่รสชาตจิดัจา้น อาหารทะเลสดๆ หรอืจะเป็นเครื่องดื่ม

อยา่ง ชาชกั กม็ใีหท้่านไดเ้ลอืกทาน เลอืกชมิอยา่งมากมาย 

 วนัพฤหสับด ี: ตลาดเปิดทา้ยท่าเรยีน หรอื ตลาดท่ามา้ 

 วนัเสาร ์: ถนนคนเดนิหลาดหน้าพระธาตุ 

ทีพ่กั น าท่านเชค็อินโรงแรมเอม็ดีแกรนด ์ระดบั 3 - 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง 

วนัท่ีสาม    ถนนเลียบทะเลขนอม-สิชล - Moon Coffee & Roti – อโุมงคต้์นยาง - ร้านขายของฝาก  

กรงุเทพมหานคร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

ของโรงแรมท่ีพกั (มื้อท่ี 3 )  

เชา้  น าท่านเดนิทางสู่ รา้น Moon Coffee & 

Roti at Sichon อ.สชิล รา้นกาแฟสไตล์

คาเฟ่ กับบรรยากาศดีๆ บนเชิงเขา ริม

ทะเล อสิระให้ท่านถ่ายภาพ เชค็อนิ และ

เลอืกซือ้เครือ่งดื่มตามอธัยาศยั (เครื่องดื่ม

ไม่รวมในแพคเกจทัวร์) โดยใช้ ถนน
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เลียบทะเลขนอม-สิชล อ าเภอสชิล ถนนเลยีบชายทะเลทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัว่าสวยงามมากทีสุ่ด

แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยได้ชื่อว่าเป็น เส้นทางสายโรแมนติก และเป็นถนนสายอนุรกัษ์

ธรรมชาต ิทีม่กัจะมกีวางป่าปรากฎตวัออกมาใหน้กัท่องเทีย่วทีใ่ชเ้สน้ทางพบเหน็ระหว่างทาง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน : เมนูอาหารทะเล (มือ้ท่ี 4 )    

น าท่านเดนิทางสู่ อุโมงค์ต้นยาง บรเิวณทางเขา้ถ ้าเขาวงัทอง จุดถ่ายภาพยอดนิยมนี้ลกัษณะ

เป็นสวนยางทีป่ลูกเรยีงรายกนัอยู่สองขา้งถนน โดยกิง่ ก้าน ใบ ของต้นยางเหล่านี้โน้มเขา้หากนั

กลายเป็นอุโมงคธ์รรมชาต ิท าใหถ้นนเสน้ทางนี้มคีวามรม่รืน่ และไดค้วามรูส้กึใกลช้ดิตดิธรรมชาติ

ตลอดทาง 

น าท่านแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองของภาคใต้ และสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง

ผลติภณัฑ ์(OTOP) ทัง้ของกนิ ของใช ้เสือ้ผา้เครือ่งประดบั สมนุไพร และของทีร่ะลกึ อาทเิช่น ไข่

เคม็ไชยา น ้าพรกิป้าสุ น ้าพรกิกุง้เสยีบ น ้ามนัมะพรา้ว ขนมไทย และของฝากของทีร่ะลกึ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ  

หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
 มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
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เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที่ใหท้ราบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  โปรดตรวจสอบ 
บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอายุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง) 
 บรกิารน ้าดื่ม  2 ขวด/ท่าน/ทรปิ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เติมตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 700 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  

 
เง่ือนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
   

เง่ือนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้า

ม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
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หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จ ัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จ ัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ 

 
 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
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