FTT2053 เสริมมงคล ยลสเน่ ห์ เมืองคอน ไหว้ไอ้ไข่

DAY 1
20.30 น.

(กรุงเทพฯ) ปัม๊ บางจาก (ข้างสมบัติทวั ร์)
(-/-/-)
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั ม๊ น้ามันบางจาก (ข้างสมบัตทิ วั ร์ ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว) โดยมี
เจ้า หน้ า ที่ข องบริษัท ฯ คอยให้ก ารต้อ นรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบี ย นเพื่ อ รับ
หน้ ากากอนามัยแบบผ้า บริ การจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่ อนการเดิ นทาง และมัคคุเทศก์
คอยให้ ค าแนะน ามาตราการการป้ องกั น COVID-19 ก่ อ นออกเดิ นทาง (พ่ น ฆ่ า เชื้ อ
ยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดิ นทาง)

*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังจุดนัดหมาย เนื่ องจากรถออกเดิ นทางตามเวลา หากท่านมาไม่ทนั ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้ น
21.00 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถตูป้ รับอากาศ VIP
เมืองนครฯ นอกจากจะอุดมสมบูรณ์ด้วยป่ าไม้แล้ว ที่เมืองนครฯก็ยงั เป็ นแหล่งศิลปวัฒนธรรม เช่น
หนังตะลุง มีมรดกทางวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั การสะสมมาจากประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานกว่า 1800 ปี
DAY 2
(B/L/D)

นครศรีธรรมราช – วัดเจดียไ์ อ้ไข่ – วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง – วัดมหาธาตุ

เช้า

บริ การอาหาร ณ ร้านติ่ มซา
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจดียไ์ อ้ไข่ อาเภอสิชล วัดเจดียน์ นั ้ เป็ นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตัง้ แต่ใน
ละแวกใกล้ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาทีเ่ ชื่อว่า “ขอได้ไหว้รบั ” โดยเฉพาะโชคลาภ

และค้าขาย แต่ทเ่ี ป็ นทีเ่ คารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนัน้ และผูค้ นทัวสาระทิ
่
ศ คือ ไอ้ไข่
เป็ นรูปไม้แกะสลักเป็ นรูปเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดา ซึง่ มา
จากสิง่ ของที่ชาวบ้านที่นับถือศรัทธานามาถวายแก้บน รูปแกะสลักด้วยไม้ดงั กล่าวประดิษฐานอยู่ท่ี
กุฏิ มีคนมากราบไหว้บูชา ขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มโี ชคได้ลาภในการเสีย่ งดวงเล่นพนันขันต่อ
หรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซือ้ ของหรือให้ทายอดให้ได้ตามเป้ า หรือของหายขอให้ช่วยหา หรือขอให้
ช่วยปกป้ องภัยนานา แล้วนาสิง่ ของมาแก้บนมิได้เว้นแต่ละวัน โดยเฉพาะนักเสีย่ งโชคก็เยอะด้ว ย
เช่นกัน
นาท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ เป็ นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ช่อื “วัดยางใหญ่” แต่ช่อื
“วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทาไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลย

บูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญ ก็ได้มกี ารบูรณะวัดอีกจนเป็ นวัดที่
สวยงามเหมือนในปั จจุบัน ไฮไลท์ของวัดนี้ ก็คอื “ตาพรานบุญ” สิง่ ศักดิ ์สิทธิที์ ่ชาวปั กษ์ใต้นับถือ
เชื่อกันว่าเป็ นสุดยอดของพรานทัง้ ปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความ
ปลอดภัย โชคลาภให้มกี นิ มีใช้หากใครสมหวัง วิธแี ก้บนก็แสนง่ายคือ นาปั จจัยถวายไปช่วยสร้างวัด
สร้างโบสถ์เท่านัน้ เอง
เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น เมนูขนมจีนแกงใต้

นาท่านเดินทางสู่ วัดธาตุน้อย ตัง้ ขึน้ โดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพศิ ษิ ฐ์อรรถการ)
พระเกจิอาจารย์ท่ชี าวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิง่ รูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศษิ ย์และประชาชน ทีเ่ คารพ
นับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ ์สิทธิข์ องวาจา พูดอย่างไรเป็ นอย่างนัน้ ท่าน
มักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็ นสุข เป็ นสุข พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ ์ ได้ช่ือว่าเป็ นเทวดาเมืองคอน
เทพเจ้าแห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสือ่ มใสศรัทธาเป็ นอย่างยิง่

เดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง หมู่บา้ นเล็กๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชทีเ่ ต็มไปด้วยเสน่หท์ ่ที ุกคนจะหลง
รัก ท่านจะได้สมั ผัสกับความสงบ วิถชี วี ติ แบบชนบท อิม่ เอมไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุ บเขา
ฟั ง เสีย งน้ า ไหลผ่ า นแก่ ง หิน ต่ า งๆ หมู่บ้า นคีรีว งได้ร ับ รางวัล ยอดเยี่ย มอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ย ว
(Thailand Tourism Awards) ประจาปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน

นาท่านชม วัดมหาธาตุ โบราณสถานสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิและเป็
์
น มิง่ ขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราช
ตลอดจน พุทธศานิกชน ทัง้ หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จกั กันแพร่หลายก็คอื
พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตัง้ อยู่ภายในวัดพระมหาธาตุว รมหาวิหาร เนื่องจากเป็ นที่บรรจุ พระบรม
สารีริก ธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้า ปั จ จุ บัน กรมศิล ปากรได้ป ระกาศ จดทะเบีย นวัด พระ มหาธาตุ เ ป็ น
โบราณสถาน นับเป็ นปูชนียสถาน ทีส่ าคัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
โรงแรม At 24 Boutique
หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า

DAY 3
เช้า

วัดพระบรมธาตุไชยา – ร้านขายของฝาก – กรุงเทพ
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/L/-)

เดินทางถึง วัดพระบรมธาตุไ ชยาราชวรวิ ห าร ปูชนียสถานสาคัญ คู่บ้านคู่เ มือ ง ของจังหวัด สุ
ราษฎร์ธานี เป็ นสถานที่บรรจุพระบรม สารีรกิ ธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็ นพุทธ
สถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยงั คงรักษาความ เป็ นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรี
วิชยั ไว้ได้สมบูรณ์

เที่ยง

บริ การอาหา ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะร้านของฝาก ให้ท่านอิสระซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ของขึน้ ชื้อ เช่น ไข่เค็ม
ไชยา น้าพริกไตปลาแห้ง ถัวอั
่ ลมอนด์ เป็ นต้น
ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยรถตูป้ รับอากาศ VIP
22.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ร้านอาหาร รายการอาหารและการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
วันที่เดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่
ท่านละ

10 – 12 ตุลาคม 63
23 – 25 ตุลาคม 63
13 – 15 พฤศจิ กายน 63
20 – 22 พฤศจิ กายน 63
27 – 29 พฤศจิ กายน 63
05 – 07 ธันวาคม 63
10 – 12 ธันวาคม 63
18 – 20 ธันวาคม 63
30 ธันวาคม 63 – 01 มกราคม 64
31 ธันวาคม 63 – 02 มกราคม 64

4,999
4,999
3,999
3,999
3,999
4,999
4,999
3,999
5,999
5,999

ราคาเสริมเตียง
พัก 3 คน ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม
ละ
4,999
4,999
3,999
3,999
3,999
4,999
4,999
3,999
5,999
5,999

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิ ป**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณี
เสียชีวติ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าทีพ่ กั จานวน 1 คืน ตามโปรแกรม
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 2,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัด
จาในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั
ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจอง
เข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุก
พีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ี
บริษทั กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจา
ให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้า
มี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ

- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้
ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของ
สายการบิน (ถ้ามี) ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
สละสิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน
บริษทั ฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวัน
เดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริง
สาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- -ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ทาการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพือ่ ยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ต้องใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ
อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์
- กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั ทางบริษทั จะจัดทีน่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่
นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามที่
ระบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและ
จาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ

- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรม
อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับ
ใกล้เคียงกัน
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

