รหัสโปรแกรม : 21416 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

อัตราค่ าบริการรถตู้ 10 ทีน่ ั่ง (PRIVATE)
จานวนผู้เดินทาง

ราคาท่ านละ

9 ท่ าน

1,199

8 ท่ าน
7 ท่ าน
6 ท่ าน
5 ท่ าน
4 ท่ าน
3 ท่ าน
2 ท่ าน
1 ท่ าน

1,299
1,399
1,499
1,599
1,399
1,599
1,999
3,999

PACKAGE สุ ราษฎร์ – นครศรีธรรมราช 1 วัน
ถนนเลียบชายทะเลทีส่ วยทีส่ ุ ดในอ่ าวไทย เขาพลายดา-อ่ าวท้ องหยี
ขอได้ ไหว้ รับ “ไอ้ ไข่ วัดเจดีย์” สมปรารถนาทุกประการ
วันแรก
......... น.

รับสนามบินสุ ราษฎร์ ธานี - วัดเจดีย์ (ไอ้ ไข่ ) - ถนนเลียบชายทะเลเส้ นทางเขาพลายดา-อ่ าวท้ องหยี - จุ ดชมวิวเนิน
เทวดา เนินนางฟ้ า - ส่ งสนามบินสุ ราษฎร์ ธานี
ถึง สนามบินจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ยินดีตอ้ นรับทุกท่าน
แนะนาซื้อตั๋วเครื่ องบินเทีย่ วบินเช้ าสุ ดเดินทางถึงสุ ราษฎร์ ไม่ เกิน 09.00 น. ค่ ะ
นาท่านเดินทางสู่ อ.สิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช วัดเจดีย์ จากเรื่ องราวที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้
สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่ ” รู ปไม้ แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุ ดลาย
พรางทหารสวมแว่นตาดา ที่เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้
ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ ยงดวง ขอให้ช่วยเรี ยกคน
มาซื้ อของ ทายอดขายให้ได้ตามเป้ า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้ องภัย ภายในวัดเจดียเ์ ต็มไปด้วยสิ่ งของที่ผู ้
เลื่อมใสศรัทธานามาแก้บน เช่น รู ปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ ส่ วนบริ เวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษ

ประทัดกองสู งเป็ นเนินเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ จากผูท้ ี่มาขอแล้วได้รับจากไอ้
ไข่ ให้ ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่ าว จากรู ปไม้ สลักไอ้ ไข่ ตามอัธยาศัย
**TIP ไหว้ไอ้ไข่ การบูชา ไอ้ ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้ รับ แต่ เมื่อสาเร็จให้ แก้บนด้ วยของที่นามาบน
และจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่ านั้น ของทีช่ อบ : ขนมเปี๊ ยะ, นา้ แดง, ชุ ดทหาร ตารวจ, ไก่ ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด
อิสระขอพรตามอัธยาศัย
☻☻☻  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

ออกเดินทางสู่ ถนนเลียบชายทะเลทีส่ วยงามมากทีส่ ุ ดแห่ งหนึ่งของอ่าวไทย เส้นทางเขาพลายดา อาเภอสิ ชล ถึง อ่าว
ท้องหยี อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ จุดชมวิวและเส้นทางขับรถเที่ยวที่
แสนโรแมนติก นาท่านแวะจุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้ า ให้ท่านเก็บความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์ของ
ท้องฟ้าตัดกับทะเลสี คราม และรายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 20 บาท)
จนถึงเวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินสุ ราษฎร์ ธานีเพื่อเดินทางกลับ

……… น. ส่ ง สนามบินสุ ราษฎร์ ธานี ..................
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ารถรับ-ส่ ง นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท

(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด
ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามก่อนการใช้บริ การ)
 กรณี ที่ลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติ ต้องชาระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 กรณี เด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี (Infant) ชาระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผูใ้ หญ่
ั ความพึงพอใจของท่าน
 ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยูก่ บ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองทัวร์กรุ ณา ชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน หลังจากทาการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชาระตามที่บริ ษทั กาหนด ขอ
อนุญาตตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยูโ่ ดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว

การยกเลิก
** เนื่องจากราคาทัวร์ นีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงิน
มัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้น.
หมายเหตุ
1.บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 3 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ
หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5.ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การ
เข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับ
เท่านั้น
10.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

