รหัสโปรแกรม : 22117 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
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วันแรก

03.30 น.

06.00 น.
07.10 น.

เทีย่ ง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนครศรีธรรมราช – วัดยางใหญ่ – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่ ) – ถนนเลียบชายทะเลทีส่ วยงาม
มากทีส่ ุ ดแห่ งหนึ่งของอ่ าวไทย - จุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้ า - ร้ าน MOON COFFEE & ROTI
(- / L /-)
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์ เตอร์ สายการ
บินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง
ออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD550 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.)
ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็ นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ เดิมชื่อวัดคงคาล้อม ในอดีตชาวบ้านทา
ไร่ ยางขุดเจอชิ้ นส่ วนพระพุทธรู ปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงได้ทาการบูรณะวัดจึงเป็ นวัดที่สวยงามดังในปั จจุบนั
สาหรับความโด่งดังของวัดยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวปั กใต้นบั ถือ เชื่อกันว่าเป็ นสุ ดยอดของพราน
ทั้งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภ เงินทอง ผูค้ นส่ วนใหญ่ที่ได้มากราบไหว้ขอพร เรื่ องความปลอดภัย มีโชคมีลาภ หากใคร
สมหวังแล้ว ก็มาแก้บนโดยการนาปั จจัยมาช่วยสร้างโบสถ์

 บริการอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางไปยัง อาเภอสิ ชล สู่ วัดเจดีย์ จากเรื่ องราวที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง
“ไอ้ ไข่ ” รู ปไม้ แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุ ดลายพรางทหารสวม
แว่ นตาดา ที่เชื่ อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่ งนี้ จากศรัทธาที่เชื่ อกันว่า “ขอได้ ไหว้ รับ” โดยเฉพาะ
โชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ ยงดวง ขอให้ช่วยเรี ยกคนมาซื้ อของ ทายอดขาย
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ให้ได้ตามเป้ า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้ องภัย ภายในวัดเจดียเ์ ต็มไปด้วยสิ่ งของที่ผเู ้ ลื่ อมใสศรัทธานามาแก้
บน เช่น รู ปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ ส่ วนบริ เวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสู งเป็ นเนินเขา บ่ง
บอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ จากผูท้ ี่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ให้ ท่านกราบขอพร ขอโชค
ลาภ บนบานศาลกล่ าว จากรู ปไม้ สลักไอ้ ไข่ ตามอัธยาศัย **TIP ไหว้ไอ้ไข่ การบูชา ไอ้ ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชา
บนได้ ไหว้ รับ แต่ เมื่อสาเร็ จให้ แก้ บนด้ วยของที่นามาบนและจุดธู ปเพียง 1 ดอกเท่ านั้น ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ ยะ, น้า
แดง, ชุ ดทหาร ตารวจ, ไก่ ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด อิสระขอพรตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น

ออกเดินทางสู่ ถนนเลียบชายทะเลทีส่ วยงามมากทีส่ ุ ดแห่ งหนึ่งของอ่ าวไทย เส้นทางเขาพลายดา อาเภอสิ ชล ถึง อ่าว
ท้องหยี อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ จุดชมวิวและเส้นทางขับรถเที่ยวที่แสน
โรแมนติก นาท่านแวะจุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้ า ให้ท่านเก็บความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์ของท้องฟ้าตัด
กับทะเลสี คราม และรายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองนครศรี ธรรมราช
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นาท่าน เช็คอิน ร้ าน MOON COFFEE & ROTI ร้านตั้งอยูบ่ นเชิงเขาติดทะเล ทางไปเขาพลายดา อาเภอสิ ชล คาเฟ่
ราคาหลักร้อย กับวิวหลักล้าน ที่คุณมาแล้วจะต้องร้องว๊าว บรรยากาศที่ร้านดีมาก ๆ เหมาะแก่การนัง่ พักผ่อน ดื่มชา
กาแฟชิลๆมองวิวทะเล รับลมทะเล ฟังเสี ยงคลื่น และยังมีมุมสวย ๆ ให้ถ่ายรู ปอวดชาวโซเชี่ยลได้อิจฉากัน สมควรแก่
เวลานาท่ านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองนครศรี ธรรมราช

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนา ... โรตีเลื่องชื่ อแห่ งเมืองคอน
 นาท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั โรงแรม SP & K หรื อเทียบเท่า
(หมายเหตุ : โรงแรมไม่ มีบริการห้ องพักแบบ 3 ท่ าน จึงแนะนาให้ ลูกค้ าท่านที่ 3 ซื้อพักเดี่ยวเพิม่ )

วันทีส่ อง
เช้ า

หมู่บ้านคีรีวง - จังหวัดพัทลุง - พระพุทธนิรโรคันตรายชั ยวัฒน์ จตุรทิศ – วัดคูหาสวรรค์
(B / L /D)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทีอ่ ากาศดีทสี่ ุ ดในประเทศไทย “หมู่บ้านคีรีวง” ตั้งอยูท่ ี่ตาบลกาโลน อาเภอลานสกา จังหวัด
นครศรี ธรรมราช เป็ นชุ มชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิ งเขาหลวง ตาบลกาโลน อันเป็ นเส้นทางเดิ นขึ้นสู่ ยอดเขา
หลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครื อญาติ อาชี พหลัก คือการทาสวนผลไม้ผสม เรี ยกว่า “สวนสมรม” เช่ น
มังคุด เงาะ ทุเรี ยน สะตอ ชุ มชนคีรีวง ได้เป็ นชุ มชนต้นแบบในการจัดการธุ รกิ จท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ ได้รับรางวัลยอด
เยีย่ ม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจาปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เนื่องจากเป็ นชุมชน
ที่มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยูก่ บั ธรรมชาติ จุดเด่นของ หมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทัศนี ยภาพแห่ งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่
ท่ามกลางเทือกเขา ป่ าไม้และสายน้ า กิจกรรมที่น่าสนใจ ในหมู่บา้ นคีรีวง คือ การพักในที่พกั แบบโฮมสเตย์ เพลินตา
และเพลินอารมณ์กบั ทัศนี ยภาพแห่ งธรรมชาติ ที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางเทือกเขา ป่ าไม้ ปั่ นจักรยานชมวิวสู ดอากาศบริ สุทธิ์
ซึ่ งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บา้ น และมีหมู่บา้ น OTOP ผลิตภัณฑ์ OTOP คีรี
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วง ผ้ามัดย้อมสี ธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพรกลุ่มจักสานและผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มแปรรู ปน้ าผลไม้ กลุ่มไวน์และ
กลุ่มทุเรี ยนกวน . . . แวะถ่ายรู ปกับ “สะพานบ้ านคีรีวง” คลองท่าดี อีกหนึ่งแลนด์มาร์ คที่ทุกคนต้องแวะมาเก็บภาพ
เป็ นที่ระลึก

เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชัว่ โมง) เมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่ งของภาคใต้มีมา
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบหลักฐานคือขวานหิ นขัดในหลายพื้นที่ของจังหวัด และได้ชื่อว่าเมืองขุนเขาอก
ทะลุ เพราะเมื่อขับรถเข้าสู่ ตวั เมืองพัทลุ ง นักท่องเที่ยวจะได้เห็ นขุนเขาอกทะลุ อยู่บริ เวณกลางเมือง ซึ่ งเป็ นจุดเด่ น
ประจาจังหวัดเลยก็วา่ ได้ นาท่านสักการะ พระพุทธนิรโรคันตรายชั ยวัฒน์ จตุรทิศ หรื อ “พระพุทธรู ปสี่ มุมเมือง” สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ถูกจัดสร้างขึ้นตามความเชื่ อและโบราณประเพณี ของบ้านเมืองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุ งศรี อยุธยา
ที่จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกป้ องขอบขัณฑสี มาทั้งสี่ ทิศ เพื่อปกป้ องภยันตรายจากอริ ราชศัตรู ปั ดเป่ าสิ่ งชัว่ ร้าย เสริ มดวง
ชะตาแก่บา้ นเมือง
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จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัด ตั้งอยูใ่ กล้เชิงเขาคูหาสวรรค์ เป็ นโบราณสถาน
ที่สาคัญแห่ งหนึ่ งในจังหวัดพัทลุ ง สันนิ ษฐานว่าสร้ างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ภายในถ้ ามีพระพุทธรู ปปาง
ไสยาสน์องค์ใหญ่ บริ เวณปากถ้ ามีจารึ กพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยถึ ง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5,
รัชกาลที่ 7 , รัชกาลที่ 9 นับเป็ นความปลื้มปิ ติของชาวพัทลุงอย่างยิง่

เย็น

 บริการอาหารเย็น
 นาท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั โรงแรม เดอะ เซ็นทริส พัทลุง หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ าม

ล่องเรื อชมแสงแรก+ยอยักษ์ - ล่องเรื อทะเลน้ อย ชมทะเลบัวแดง ควายนา้ - ชมวิวจุดชมวิวบ้ านแฝดหลังคาสี แดง @
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - จังหวัดนครศรีธรรมราช - ศาลหลักเมืองนคร - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
- ร้ านของฝาก - สนามบินนครศรีธรรมราช– สนามบินดอนเมือง
(B / L /-)

เช้ า
05.00 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านล่ องเรื อชมแสงแรกและวิวยอยักษ์ บริ เวณคลองปากประ ซึ่ งเป็ นแหล่งน้ าสาคัญของอาเภอควนขนุ น เกิดจาก
แม่น้ าสายต่าง ๆ ไหลมารวมกัน คลองปากประแห่งนี้จึงกลายเป็ นแหล่งจับปลาที่สาคัญเพราะเป็ นที่ที่มีปลาชุกชุม วิถี
ชมชี วิตของชาวบ้านที่จะตั้งยอขนาดใหญ่ สาหรับดักจับปลาในเวลาช่ วงเช้ามืด ให้ท่านได้เก็บภาพความทรงจากับ
ทัศนียภาพแสงแรกพร้อมยอยักษ์ เป็ นภาพที่สวยงามจับใจจนลืมไม่ลง

จากนั้น

นาท่านล่ องเรื อสู่ ทะเลน้ อย หรื อ อุทยานนกน้าทะเลน้ อย หนึ่ งในสถานที่ ท่องเที่ ยวที่โด่ งดังมากที่ สุดของจังหวัด
พัทลุง โดยได้รับการประกาศเป็ นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เมื่อปี พ.ศ.2518 ถือเป็ นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่ งแรกของประเทศ
ไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบริ มทะเลสาบ นาท่านล่องเรื อชม “ทะเลบัวแดง” หรื อ “ทะเลบัวสาย” โดยในช่ วงเช้า
เหล่าดอกบัวสายจะพาออกดอกสี แดงบานสะพรั่งเต็มท้องน้ า เพลิดเพลินกับการชมทะเลบัวแดง แล้วยังสามารถชมนก
ประจาถิ่นและนกอพยพ ซึ่ งมาให้ชมมากว่า 287 ชนิ ด และไฮไลท์ที่ข้ ึนชื่ อของที่นี่คือ ชม “ควายน้า” เป็ นควายของ
ชาวบ้านที่ เลี้ ยงในบริ เวณนี้ ซึ่ งสามารถปรั บตัวตามสภาพของพื้นที่ ที่อยู่อาศัย แหล่ งอาหารของมันคื อ เมื่ อน้ าใน
ทะเลสาบลดลงจนถึงแห้งขอดในบางช่วง จะมีสันดอนพื้นดิ นโผล่ มีหญ้าขึ้นควายก็จะขึ้นมาเล็มกิ นหญ้าบนบก แต่
เมื่อยามหน้าน้ าก็ปรับตัวเปลี่ยนมากินพืชน้ าอย่างเช่นสายบัว ใบบัว หรื อสาหร่ าย ที่ข้ ึนในน้ าแทนโดยในช่วงน้ าหลาก
ประมาณเดือน ธ.ค.-ก.พ. จะสามารถพบเห็นควายออกหา กิ นในน้ าหรื อควายว่ายน้ าได้เป็ นจานวนมากกว่าช่ วงน้ า
น้อย (หมายเหตุ ช่ วงฤดู ดอกบัวจะเริ่ มบานตั้งแต่กลางเดื อน ก.พ – เม.ย. ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาพอากาศ ทางบริ ษทั ไม่
สามารถกาหนดได้)
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จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบ้ านแฝดหลังคาสี แดง ในทะเลสาบข้าง สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สะพานที่ทอด
ยาวกว่า 8 กิ โลเมตรบนทะเลน้อย เชื่ อมระหว่างอาเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุ ง และอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
บรรยากาศบางช่วงคล้ายสถานตากอากาศบางปู อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางกลับสู่ นครศรีธรรมราช (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชัว่ โมง) พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน เมนู ขนมจีนเมืองคอน
นาท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองที่คอยปกปั กรักษาบ้านเมืองให้พน้ จากภัยอันตรายต่างๆ
ทุกท่านคงเคยรับรู ้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของศาลหลักเมืองจากคาร่ าลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง
ซึ่ งอยู่บนเสาสู งสุ ดของศาลหลักเมือง อาคารสี ขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลัง
กลางประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลกั ษณะคล้ายศิล ปะศรี วิชยั เรี ยกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4
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หลัง ถือเป็ นบริ เวณสี่ ทิศ เรี ยกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้ อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง
และศาลพรบันดาลเมือง

จากนั้น

จากนั้น

ชม บ้ า นขุ นรั ฐวุ ฒิ วิจ ารณ์ อาคารเรื อนปั้ นหยาอายุก ว่า 108 ปี โดยทายาทของขุนรั ฐวุฒิวิจารณ์ ไ ด้ทาการบู ร ณะ
ปรั บปรุ งบ้านหลังนี้ พร้ อมกับเปิ ดให้เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยว โดยบ้านขุนรั ฐวุฒิได้รับรางวัล อาคารอนุ รักษ์ศิล ปะ
สถาปัตยกรรม ดีเด่น ปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกด้วย
นาท่านสู่ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เดิ มเรี ยกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิ ดวรมหาวิ หาร
โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรี ธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลักษณ์ของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราชแห่ งนี้ที่รู้จกั กันแพร่ หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย ์ ที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า
เป็ นเจดี ยส์ ถาปั ตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว่า ปากระฆังติ ดกับพื้นกาแพงแก้ว มี จุดเด่ นที่ ยอดเจดี ยห์ ุ ้ม ด้วย
ทองคาแท้ ความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ งขององค์พระบรมธาตุคือ องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่วา่ แสงอาทิตย์
จะส่ องกระทบไปทางใด ซึ่ งยังไม่มีใครหาคาตอบได้ ความมหัศจรรย์น้ ี เอง จึงเป็ น 1 ใน UNSEEN THAILAND ที่
ห้ามพลาดในการมากราบสักการะนอกจากพระบรมธาตุศกั ดิ์ สิทธิ์ แล้ว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่ งนี้ ยงั มี สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการมีบุตร มีบุตรยาก ต้องมากราบไหว้เลยก็คือ พระกัจจายนะ หรื อ พระแอด ประดิษฐาน
อยูใ่ น วิหารพระมหากัจจายนะ เป็ นพระพุทธรู ปสี ทองอร่ าม ลักษณะรู ปร่ างอ้วนท้วนสมบรู ณ์ ใบหน้ายิม้ แย้มมีเมตตา
ผูค้ นนิ ยมมากราบไหว้ขอพรเรื่ องสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย เชื่ อกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจ็บ
ไข้ โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง อีกหนึ่งอภินิหารของพระแอดที่เป็ นที่ประจักษ์ คือ การขอบุตร เชื่อ
กันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผทู ้ ี่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรสาเร็ จแล้ว พ่อแม่ก็จะนารู ปทารกมาถวาย เพื่อเป็ นการแก้
บนและเหมือนเป็ นการฝากฝังให้พระแอดช่วยคุม้ ครองดูแลให้อยูร่ อดปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ
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**TIP ไหว้ ขอลูกกับพระกัจจายนะ “ขออานาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ จงบันดาลความคิดของข้าฯ มีชื่อว่า….
บัดนี้ ข้าฯ ต้องการมีลูก เทพเทวาใดจะมาเกิ ดกับข้าฯ หรื อเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิ ดกับข้าฯ ข้าฯ จะทาบุญ
อุทิศให้ เตรี ยมรับบุญจากข้าได้”

จากนั้น

19.55 น.
21.00 น.

นาท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก เช่น เครื่ องเงิน เครื่ องถมเมืองนคร มีชื่อเสี ยง
เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายมาตั้งแต่อดีตและนับเป็ นหนึ่งในบรรดาศิลปาชีพชั้นสู ง ผลิตภัณฑ์เครื่ องถมนครได้รับความนิ ยม
จนปัจจุบนั , มังคุดเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , ส้มโอทับทิมสยาม อิสระเลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบินเมืองนครศรีธรรมราช
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD559
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

หมายเหตุ : รายการทัวร์ ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าโดยมีตัวแทนบริษัท
(หัวหน้ าทัวร์ ,คนขับรถของแต่ ละสถานที่) เป็ นผู้บริ หารเวลาปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริ ษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ.
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มาตรการสาหรับผู้ทเี่ ดินทางเข้ าจังหวัดนครศรีธรรมราช Update 1 ต.ค. 64
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อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยว

28 – 30 มกราคม 2565

6,555
6,999
7,333

+2,000
+2,000
+2,000

18 - 20 กุมภาพันธ์ 65
18 - 20 มีนาคม 65

* ค่ าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านั้น กรณีเป็ นชาวต่ างชาติมีค่าใช่ จ่ายเพิม่ 1,000 บาท
ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน
ชาระได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง *
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ พร้อมน้ าหนักกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม (ไม่มีน้ าหนักโหลดกระเป๋ าใต้ทอ้ งเครื่ อง)
 ค่ารถ นาเที่ยวตามรายการที่ระบุ **กรุ๊ ปออกเดินทาง ขั้นต่า 9 ท่ าน**
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
กรณี หอ้ ง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรื อ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง TWIN BED
แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณี พกั แบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็ นเสริ มเตียง หรื อ SOFA
BED หรื อ เสริ มฟูกที่นอน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนื อจากที่ทวั ร์ จดั เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่าน
 กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นชาวต่ างชาติ ชาระค่ าทัวร์ เพิม่ 1,000 บาท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าซื้ อที่นงั่ บนรถนาเที่ยว

เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองทัวร์ ผเู ้ ดินทางต้อง ชาระมัดจาค่ าทัวร์ ท่ านละ 5,000 บาท พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชนภายใน 24 ชัว่ โมง หากไม่ชาระ
ตามที่ บริ ษทั กาหนด ขออนุ ญาตตัดที่ นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่ นที่ รอที่ นั่ง อยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชาระค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อก่ อน
เดิ นทางอย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ชาระเงิ นหรื อไม่ชาระเงิ นตามกาหนดให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิ ในการเดิ นทางนั้น ๆ เมื่อท่าน
ชาระเงินค่าทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
1.
2.
3.
4.

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่ าทัวร์
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึน้ ไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกค้าชาระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง (ถ้ามี)
กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจานวน)
กรณี มีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ทัวร์ ทางบริ ษทั คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง (ถ้ามี) อาทิ
เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่น ๆ
กรณี สายการบินหรื อบริ ษทั ทัวร์ แจ้งยกเลิกการเดินทาง ทาการคืนเงินให้ภายใน 7 วัน
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** เนื่องจากราคาทัวร์ นีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น กรณีผ้ จู องไม่ สามารถเดินทางได้ สามารถเปลีย่ นผู้เดินทางแทนได้ ดังนี้
1. ผู้จองต้ องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้ องแจ้ งทางบริ ษัทล่ วงหน้ าพร้ อมสาเนาหน้ าบัตร
ประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่ อนการเดินทาง 7 วันทาการ (ไม่ นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลีย่ นผู้เดินทาง
ได้ โดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย
2. หากผู้จองต้ องการยกเลิกการเดินทาง ต้ องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่ แจ้ งหลัง 7 วันก่ อนการเดินทาง มีค่าใช้ จ่ายในการ
เปลีย่ นผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ
3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่ สามารถเปลีย่ นผู้เดินทางได้ ทุกกรณี
**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่ านสละ
สิ ทธิ์ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ ว่ากรณีใดทั้งสิ้น **

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

หมายเหตุ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่บริ ษทั กาหนด ราคาและรายการ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ น
สาคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุ การณ์ ที่เกิ ดจาก ภัยธรรมชาติ เช่ น พายุไต้ฝุ่น ปฏิ วตั ิ และอื่ นๆที่ อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุ มของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่ าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล ซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
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10. กรุ ณาอ่าน ทาความเข้าใจให้ถี่ถว้ น เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936
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