รหัสโปรแกรม : 21442 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

จานวนผู้เดินทาง
9 ท่าน
8 ท่าน
7 ท่าน
6 ท่าน
5 ท่าน
4 ท่าน
3 ท่าน
2 ท่าน
1 ท่าน

อัตราค่าบริการรถตู้ 10 ที่นั่ง (PRIVATE)
ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
หมายเหตุ
2,399
+600
2,499
+600
2,699
+600
2,799
+600
2,899
+600
2,499
+600
หากเดินทางต่ากว่า 5 ท่าน
2,999
+600
อิสระอาหารกลางวัน 1 มื้อ ทัวร์ไม่มี
3,999
+600
บริการอาหารกลางวัน (เมนูซีฟู๊ด)
6,999
+600

PACKAGE สุราษฎร์ – นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน
ถนนเลียบชายทะเลที่สวยทีส่ ุดในอ่าวไทย เขาพลายดา-อ่าวท้องหยี
ขอได้ ไหว้รับ “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” สมปรารถนาทุกประการ
นมัสการพระบรมธาตุไชยา ปูชนียสถานสาคัญคู่บ้านคู่เมืองสุราษฎร์
วันแรก

รับสนามบินสุราษฎร์ธานี - เช็คอินสะพานไม้อ่าวเตล็ด – (ทัวร์เสริม) ล่องเรือชมปลาโลมาสีชมพู , เขาหินพับผ้า ,
หลวงปู่ทวดเกาะนุ้ยนอก – ถนนเลียบชายทะเลเส้นทางเขาพลายดา-อ่า วท้องหยี - จุดชมวิวเนิน เทวดา เนิน
นางฟ้า - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) - ตัวเมืองสุราษฎร์

......... น.

ถึง สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับทุกท่าน
แนะนาซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินเช้าสุดเดินทางถึงสุราษฎร์ไม่เกิน 09.00 น. ค่ะ
นาท่านเดินทาง สู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด อ่าวเตล็ด อ่าวที่อยู่เหนือสุดของ อ.ขนอม เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเล
สาหรับเป็นท่าเรือขึ้นลงของชาวประมง สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวที่มีความสวยงามและกลายเป็นอีกหนึ่งจุด
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกับสะพานนี้บ่อยครั้ง อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อ
ทัวร์เสริม ล่องเรือชมโลมาสีชมพู , ชมเขาหินพับผ้า และ นมัสการหลวงปู่ทวดเกาะนุ้ยนอกใช้ระยะเวลาท่องเที่ยว
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ( ราคาลาละ 1,500 บาท นั่งได้ 7 ท่าน หากสนใจทัวร์เสริมต้องทาการจองพร้อมชาระเงิน
ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 5 วัน )
ออกเดินทางสู่ถนนเลียบชายทะเลที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทย เส้นทางเขาพลายดา อาเภอสิชล ถึง อ่าว
ท้องหยี อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ จุดชมวิวและเส้นทางขับรถเที่ยวที่แสน
โรแมนติก นาท่านแวะจุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า ให้ท่านเก็บความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์ของท้องฟ้าตัด
กับทะเลสีคราม และรายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 20บาท)

☻☻☻  บริการอาหารกลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้
สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุด
ลายพรางทหารสวมแว่นตาดา ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้
ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวง ขอให้ช่วยเรียกคนมา
ซื้อของ ทายอดขายให้ได้ตามเป้า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใส
ศรัทธานามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูง
เป็นเนินเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ให้ท่านกราบขอ
พร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย
**TIP ไหว้ไอ้ไข่ การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสาเร็จให้แก้บนด้วยของที่นามา
บนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ยะ, น้าแดง, ชุดทหาร ตารวจ, ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก,
ประทัด อิสระขอพรตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย นาท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
☻☻☻  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดศาลเจ้า


วันที่สอง
เช้า

จากนั้น

นาท่านเข้าสู่ที่พักตัวเมืองสุราษฎร์ โรงแรม ..... หรือเทียบเท่า
(หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะนาให้ลูกค้าท่านที่ 3 ซื้อพักเดี่ยวเพิ่ม )

ตัวเมืองสุราษฎร์ – ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี - วัดพัฒนาราม (หลวงพ่อพัฒน์) – วัดพระบรมธาตุไชยา
ราชวรวิหาร - แวะซื้อของฝาก - ส่งสนามบินสุราษฎร์
 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านกราบสักการะ ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ หลักเมือง ประดิษฐาน
อยู่ภายในมณฑป แกะสลักจากต้นราชพฤกษ์ขนาดใหญ่ที่พบในป่าสุราษฎรืธานี มีอายุถึง 139 ปี ลงรักปิดทอง สูง
ประมาณ 5 เมตร โดยแกะสลักแบบศิลปะศรีวิชัย บนยอดพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสี่ทิศ ยอดบนสุดบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ที่ฐานเสาเป็นลวดลายประยุกต์จากพระอุระของพระโพธิสัตว์ ใช้เวลาแกะสลักนานถึง 6 เดือน โดย
ช่างพื้นบ้านฝีมือเอก มณฑปศาลหลักเมือง สร้างด้วยคอนกรีตตามแบบศิลปะศรีวิชัย คล้ายกับพระบรมธาตุไชยา แต่มี
ขนาดใหญ่กว่า 2 เท่า ฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรมุข มีบันไดสี่ด้าน มีซุ้มประดับลายปูนปั้น ด้านหน้าเป็นตราสัญลักษณ์
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ 50 ปี ล้อมรอบด้วยสนามหญ้าในตอนค่าจะเปิดไฟประดับ
สวยงามมาก
นาท่านเดินทางสู่ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง หรือ วัดใหม่ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดหลวงพ่อพัฒน์” หลวง
พ่อพัฒน์ นารโท เป็นผู้สร้างวัดและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก โดยท่านได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นด้วยเงิน 6 บาท เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2439 สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ประชาชนเป็นจานวนมาก อิสระให้ท่านได้กราบไหว้พระพุทธรูปปาง
มารวิชัยในพระอุโบสถและชมจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ บันทึกเรื่ องราวขนบธรรมเนียมประเพณีเชื่อมโยงกับ
ศาสนาเป็นคติธรรมคาสอนที่น่าสรใจรวม 36 ภาพ จากนั้น กราบสรีระสังขาลหลวงพ่อพัฒน์ ท่านมรณภาพในท่านั่ง
สมาธิ ในปี พ.ศ.2485 แม้วันเวลาจะล่วงเลยมาเกือบ 80 ปีแล้ว แต่สรีระของท่านยังไม่เน่าเปื่อยแห้งแกร่งคล้ายหิน

☻☻☻  บริการอาหารกลางวัน
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร ปูชนียสถานสาคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
สถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่
ยังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมั ยศรีวิชั ยไว้ไ ด้สมบู รณ์ วัด พระบรมธาตุไชยาจึงเป็ นวัดที่ มี
ความสาคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมา นานนับแต่โบราณกาล ซึ่งรัฐบาลให้ความสาคัญแก่วัด
ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสาคัญ ของชาติและยกฐานะวัดเป็น พระอารามหลวง และเป็นหนึ่งในสามของ

โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ อิสระให้ท่านกราบไหว้ขอพรตามอัธยาศัย นาท่านแวะซื้อของฝาก
ของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก แนะนาไข่เค็มไชยา ของฝากขึ้นชื่อ เนื่องจากใช้ไข่เป็ดธรรมชาติ
รสชาติกลมกล่อมไม่เค็ฒจัด อร่อยติดปาก อิสระเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่
สนามบินสุราษฎร์ธานีเพื่อเดินทางกลับ

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

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถรับ-ส่ง นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก
รีด
ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามก่อนการใช้บริการ)
 กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องชาระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชาระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่
 ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการให้บริการ
ในการจองทัวร์กรุณา ชาระค่าทัวร์เต็มจานวน พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน หลังจากทาการจองทัวร์ 24 ชั่วโมง หากไม่ชาระ
ตามที่บริษัทกาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทาง
บริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

การยกเลิก
** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผู้เดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี
และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น.

หมายเหตุ
1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 3 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย,
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
10.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่
ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

