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19.30 น. พรอ้มกนัที่*จุดนดัพบ ป้ัมน ้ ำมนั ปตท วิภำวดี (ตรงขำ้ม มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้)*โดยมีเจำ้หนำ้ที่

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกท่ำน 

20.00 น. ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ มุ่งหนำ้สู่  จังหวดันครศรีธรรมรำช โดยรถบสั V.I.P 

*บริกำรอำหำรกล่องพรอ้มเคร่ืองดืม่บนรถ* 

(กรณีหำกท่ำนมำไม่ตรงเวลำนดัหมำย ท่ำนอำจจะตกทริป และจะไม่สำมำรถเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้ น)  

 

 
 

 

 

วนัแรก        กรุงเทพฯ ● จังหวดันครศรีธรรมรำช         (-/-/เย็น) 

 

วนัสอง          กรุงเทพฯ ● จังหวดันครศรีธรรมรำช ● วดัพระมหำธำตุวรมหำวิหำร ● ศำลหลกัเมืองนคร ● บำ้นหนงั 

          ตะลุงสุชำติ             (-/กลำงวนั/เย็น) 
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08.15 น. ถึงจังหวดันครศรีธรรมรำช หลังรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน 

เชำ้ น ำท่ำน อิสระอำหำรเชำ้ ณ รำ้นกำแฟชื่อดงั *โกป๊ี* เป็นร้านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที่มีมานาน

กว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยกว่็าได้ แต่ไม่ได้มีแต่กาแฟเท่านั้น ยังมีทั้งอาหารคาว-หวาน ให้ท่านได้

ล้ิมลองอกีมากมาย 

 
จำกนั้น  น ำท่ำนสักกำระ ศำลหลักเมืองนคร สิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษา

บ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆทุกท่าน

ค ง เ ค ย รั บ รู้ ถึ ง ค ว า ม ศั ก ด์ิ สิ ท ธิ์ ข อ ง

ศาลหลักเมืองจากค าลือมากมาย ผ่านองค์จตุ

คามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสา

สูงสุดของศาลหลักเมือง  อาคารสีขาวที่

ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคาร

ทั้ งหมด  4  ห ลั งห ลั งกลา งประดิษฐาน

ศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้าย

ศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็นบริเวณสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ 

ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมืองศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง 

เที่ยง           บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำ ท่ ำ น เ ดิ นท ำ ง สู่  วัดพร ะมหำธ ำ ตุ

วรมหำวิหำร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระ

ธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักด์ิสิทธิ์และเป็น 

มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน 

พุทธศานิกชน  ทั้ งหลาย สัญลักษณ์ของ

จังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกนัแพร่หลายก็

คือ พระบรมธำตุเจดีย ์  ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัด

พระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่

บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ที่ส าคัญ

ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ วดัพระมหำธำตุวรมหำวิหำรแห่งน้ียงัมีสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ ส ำหรบัผูที้่ตอ้งกำรมีบุตร 

มีบุตรยำก ตอ้งมำกรำบไหวเ้ลยก็คือ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็น

พระพุทธรูปสีทองอร่ามลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบรูณ์ ใบหน้าย้ิมแย้มมีเมตตา ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอ

พรเร่ืองสุขภาพและความเจบ็ป่วยเชื่อกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจบ็ไข้ โดยเฉพาะ
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อาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลังอีกหนึ่งอภินิหารของพระแอดที่เป็นที่ประจักษ์คือ การขอบุตร เชื่อกันว่า

ท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู้ที่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรส าเรจ็แล้ว พ่อแม่กจ็ะน ารูปทารกมาถวาย  

 
 

จำกนั้น น ำท่ำนสู่ บำ้นหนงัตะลุงสุชำติ ทรพัยส์ิน 

โดย ลุงสชุาติ ทรัพย์สนิ เป็นศิลปินหนังตะลุง

และช่างท ารูป หนังตะลุงฝีมือดีเย่ียมของ

เมืองนครศรีธรรมราช ที่ริเร่ิมและสืบทอด

วัฒนธรรมการ ท าตัว หนังตะลุง รวมไปถึง

การเชิดหนังตะลุงจนที่ เป็น ที่ยอมรับใน

ระดับชาติ และนานาชาติ บ้านหนังตะลุงสุ

ชาติเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายตัวหนังตะลุง

และหนังใหญ่ อีกทั้ ง ยัง มีการแสดงใน

ลักษณะสาธิตในบริเวณบ้านหนังตะลุง นอกจากนี้ ยังได้แบ่งพื้ นที่เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้พื้นบ้าน และพิพิธภัณฑห์นังตะลุงนานาชาติ 

ค ำ่           บริกำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

จำกนั้น  น ำท่ำนเขำ้พกัที่ THE PEAK BOUTIQUE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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เชำ้  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของทำงโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัเจดีย ์จากเร่ืองราวที่ร ่าลือถึงความ

ศักด์ิสทิธิ์ ที่เม่ือขออะไรกไ็ด้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูป

ไม้แกะสลักของเดก็ชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่

ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตา

ด าที่เช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศักด์ิสิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่ง

นี้จากศรัทธาที่เชื่อกนัว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชค

ลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภ

ในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้ อ

ของหรือท ายอดขายให้ ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วย

หา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัยภายในวัดเจดีย์เตม็ไปด้วย

สิ่งของที่ผู้ เล่ือมใสศรัทธาน ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุด

ทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้นส่วนบริเวณที่ให้

จุดประทดักมี็เศษประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์

จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหล่ังไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจ านวนมาก ใหท่้ำนกรำบขอ

พร ขอโชคลำภ บนบำนศำลกล่ำว จำกรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ ตำมอธัยำศยั 

 
เที่ยง           บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูขนมจีนเลือ่งชื่อแห่งเมืองคอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัท่ีสำม      วดัเจดีย ์(ไอไ้ข่) ● วดัพระบรมธำตุไชยำวรวิหำร ● แวะซ้ือของฝำกสุรำษฎรธ์ำน ี   

             (เชำ้/กลำงวนั/เย็น) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดพระบรมธำตุไชยำรำช

วรวิหำร ตั้งอยู่ในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภายในวัดแห่งนี้  มีองค์พระเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัย

อาณาจักรศรีวิชัยในรูปแบบของลัทธิมหายาน มี

องค์พระธาตุที่ล้อมรอบไปด้วยเจดีย์ขนาดเล็ก ๆ 

วัดแห่งนี้มีต านานที่เล่าต่อ ๆ กนัเรื่องพี่น้องอนิเดีย

ชื่อปะหมอกับปะหมัน ที่เดินทางมายังเมืองไชยา

แห่งนี้   

จำกนั้น           น ำทุกท่ำนซ้ือของฝำกช่ือดงัเมือง สุรำษฎรธ์ำนี อำทิเช่น อำหำรทะเลแหง้ ไข่เค็ม และอีกมำกมำย 

17.00น.        บริกำรอำหำรเย็น 

18.00 น.  ออกเดินทำงกลบักรุงเทพฯ 

 

 

04.00 น.  เดินทำงถึง(กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

........................................................................................................... 
 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน รถ เวลาเดินทาง ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก พกัเดี่ยว 

28 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63 30+1 บัส VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

04 ก.ย. 63 07 ก.ย. 63 30+1 บัส VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

11 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63 30+1 บัส VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

18 ก.ย. 63 21 ก.ย.63 30+1 บัส VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

25 ก.ย. 63 28 ก.ย. 63 30+1 บัส VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

02 ต.ค. 63 05 ต.ค. 63 30+1 บัส VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 18.00น. - 04.00น. 

 วนัท่ีสี ่         สุรำษฎรธ์ำนี ● เดินทำงถึง(กรุงเทพฯ)        
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09 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 30+1 บัส VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

16 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 30+1 บัส VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

23 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63 30+1 บัส VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 

30 ต.ค. 63 02 พ.ย. 63 30+1 บัส VIP 
20.30น. - 08.15น. 

3,999 900 
18.00น. - 04.00น. 
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อตัราค่าบริการรวม 
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
ค่ารถรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 

กรณียกเลกิ :  
• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ อาทิ ค่ามัดจ ารถบัสปรับ 

           อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าอาหาร , 
           ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , ค่าบริการ     

• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ  
           ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่า
           โรงแรมท่ีพัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , 
           ค่าบริการ 
หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาส ารองแทนท่ีได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและมีการ
ส ารองท่ีนั่งแทนได้  ทั้งนีท้างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจ านวน   
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• ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงิน
ค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกจิน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

กรณีจองทัวร์วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขัตฤกษ์,วนัหยดุยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 
 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (25 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเท่ียว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน 

ทางเป็นส าคัญ 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิ
เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนในประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
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➢ ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด 19 
1).ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
2).ต้องล้างมือบ่อยๆ และหลกีเลีย่งในพ้ืนท่ีแออดั  
3).ต้องปฎิบัติตามกฎ และค าแนะน าของแต่ละพ่ืนท่ีท่องเท่ียวอย่างเคร่งครัด 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แลว้จึงมัดจ าเพือ่ประโยชนข์อง
ท่านเอง* 
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