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อตัราค่าบริการรถตู้ 10 ทีน่ั่ง (PRIVATE) 

จ านวนผู้เดินทาง ราคาท่านละ 

9 ท่าน 1,199 

8 ท่าน 1,299 

7 ท่าน 1,399 
6 ท่าน 1,499 

5 ท่าน 1,599 

4 ท่าน 1,399 

3 ท่าน 1,599 

2 ท่าน 1,999 

1 ท่าน 3,999 

PACKAGE สุราษฎร์ – นครศรีธรรมราช 1 วนั 
ถนนเลยีบชายทะเลทีส่วยทีสุ่ดในอ่าวไทย เขาพลายด า-อ่าวท้องหย ี

ขอได้ ไหว้รับ “ไอ้ไข่ วดัเจดย์ี” สมปรารถนาทุกประการ 

วนัแรก รับสนามบินสุราษฎร์ธานี - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - ถนนเลียบชายทะเลเส้นทางเขาพลายด า-อ่าวท้องหยี - จุดชมวิวเนิน
เทวดา เนินนางฟ้า - ส่งสนามบินสุราษฎร์ธานี 

......... น. ถึง สนามบินจังหวดัสุราษฎร์ธานี ยนิดีตอ้นรับทุกท่าน   
 แนะน าซ้ือตั๋วเคร่ืองบินเทีย่วบินเช้าสุดเดินทางถึงสุราษฎร์ไม่เกนิ 09.00 น. ค่ะ 

น าท่านเดินทางสู่ อ.สิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช วดัเจดีย์ จากเร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ได้

สมหวงัทุกอยา่ง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวดัเจดีย์ สวมชุดลาย

พรางทหารสวมแว่นตาด า ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอได้ 

ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหมี้โชคมีลาภในการเส่ียงดวง ขอใหช่้วยเรียกคน

มาซ้ือของ ท ายอดขายใหไ้ดต้ามเป้า ของหายใหช่้วยหา ขอใหช่้วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ตม็ไปดว้ยส่ิงของท่ีผู ้

เล่ือมใสศรัทธาน ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ ส่วนบริเวณท่ีใหจุ้ดประทดัก็มีเศษ



ประทดักองสูงเป็นเนินเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอ้

ไข่ ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลกัไอ้ไข่ ตามอธัยาศยั    

**TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วดัเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือส าเร็จให้แก้บนด้วยของที่น ามาบน

และจุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่าน้ัน  ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น า้แดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทดั   

อิสระขอพรตามอธัยาศยั  

☻☻☻  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 

ออกเดินทางสู่ถนนเลยีบชายทะเลทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของอ่าวไทย เส้นทางเขาพลายด า อ าเภอสิชล ถึง อ่าว

ทอ้งหย ีอ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นถนนสายอนุรักษธ์รรมชาติ จุดชมวิวและเส้นทางขบัรถเท่ียวท่ี

แสนโรแมนติก น าท่านแวะจุดชมววิเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า ใหท้่านเก็บความประทบัใจ ชมววิทิวทศัน์ของ

ทอ้งฟ้าตดักบัทะเลสีคราม และรายลอ้มไปดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจี ตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าเขา้ชมท่านละ 20 บาท) 

จนถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินสุราษฎร์ธานีเพ่ือเดนิทางกลบั 

 ……… น. ส่ง สนามบินสุราษฎร์ธานี  ..................  
 

♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥     
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ารถรับ-ส่ง น าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด 
      ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามก่อนการใชบ้ริการ) 
 กรณีท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งช าระเพ่ิม ท่านละ 500 บาท 

 กรณีเด็กท่ีมีอาย ุ0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผูใ้หญ่  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพ่ือใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 
 



การยกเลกิ 
** เน่ืองจากราคาทวัร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออก
เดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน.  

หมายเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 3 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ
หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การ
เขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง 
ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9.มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากับ
เท่านั้น 
10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 



 


