วัน แรก

กรุ ง เทพฯ ● สนามบิ น ดอนเมื อ ง(กรุ ง เทพฯ) ● จั ง หวัด นครศรี ธ รรมราช ● วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ศาลหลักเมืองนคร ● บ้านหนังตะลุงสุชาติ
 (-/กลางวัน/เย็น)

พร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 2 ขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
NOK AIR (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.40 น.
ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน DD 7804
08.15 น.
ถึงสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน
เช้า
นาท่าน อิสระอาหารเช้า ณ ร้านกาแฟชื่อดัง *โกปี๊ * เป็ นร้ านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที่มีมา
นานกว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ได้ มีแต่กาแฟเท่านั้น ยังมีท้งั อาหารคาว-หวาน
ให้ ท่าน ได้ ล้ มิ ลองอีกมากมาย
04.50 น.

จากนั้น น าท่ า นสั ก การะ ศาลหลั ก เมื อ งนคร สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เ มือ งที่คอยปกป้ องรั ก ษาบ้ านเมื อ งให้
พ้ น จากภั ย อั น ตรายต่ า งๆทุ ก ท่ า นคงเคยรั บ รู้ ถึ ง ความ
ศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคาลือมากมาย ผ่านองค์
จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของ
ศาลหลั ก เมื อ ง อาคารสี ข าวที่ อ อกแบบอย่ า งงดงาม
ประกอบด้ วยอาคารทั้งหมด 4 หลังหลังกลางประดิษฐาน
ศาลหลักเมือง ออกแบบให้ มีลักษณะคล้ ายศิลปะศรีวิชัย
เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็ น
บริเวณสี่ทิศ เรียกว่ าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้ วยพระ
เสื้อเมือง ศาลพระทรงเมืองศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ร้านชาวเรือ

บ่าย นาท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่
ศั ก ดิ์ สิทธิ์แ ละเป็ น มิ่ งขวั ญ ชาวเมื อ ง นครศรี ธรรมราช
ตลอดจน พุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่ร้ ูจักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุ
เจดี ย ์ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ภ ายในวั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร
เนื่ องจาก เป็ นที่ บ ร รจุ พร ะบ ร มสารี ริ กธาตุ ข อง
พระพุ ท ธเจ้ า ปั จ จุ บั น กรมศิ ล ปากรได้ ประกาศ จด
ทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็ นโบราณสถาน นับเป็ นปูชนีย
สถาน ที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่งของภาคใต้ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่ งนี้ ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการมี
บุตร มีบุตรยาก ต้องมากราบไหว้เลยก็คือ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็ นพระพุทธรูป
สีทองอร่ามลักษณะรูปร่างอ้ วนท้ วนสมบรูณ์ ใบหน้ ายิ้มแย้ มมีเมตตา ผู้คนนิยมมากราบไหว้ ขอพรเรื่องสุขภาพและความ
เจ็บป่ วยเชื่อกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้ หายจากความเจ็บไข้ โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลังอีก
หนึ่งอภินิหารของพระแอดที่เป็ นที่ประจักษ์คือ การขอบุตร เชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้ แก่ผ้ ูท่มี ีบุตรยาก เมื่อมี
บุตรสาเร็จแล้ ว พ่อแม่กจ็ ะนารูปทารกมาถวาย

จากนั้น นาท่านสู่ บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน โดย
ลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็ นศิลปิ นหนังตะลุงและช่ างทารูป
หนังตะลุงฝี มือดีเยี่ยมของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ริเริ่ม
และสืบทอดวัฒนธรรมการ ทาตัว หนังตะลุง รวมไปถึง
การเชิดหนังตะลุงจนที่เป็ น ที่ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ บ้ า นหนั ง ตะลุ ง สุ ช าติ เ ป็ นแหล่ ง ผลิ ต และ
จาหน่ายตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่ อีกทั้งยัง มีการแสดง
ในลักษณะสาธิตในบริเวณบ้ านหนังตะลุง นอกจากนี้ยัง
ได้ แบ่ ง พื้ นที่ เ พื่ อ จั ด เป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ สดงเครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ พ้ นื บ้ าน และพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ
คา่
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ร้านครัวนายหนัง
จากนั้น
นาท่านเข้าพักที่ The Twin Lotus Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง

วัดเจดีย ์ (ไอ้ไข่) ● ช้อปปิ้ งของฝาก ● สนามบินนครศรีธรรมราช ● สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
 (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย ์ จากเรื่องราวที่ร่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่
เมื่อขออะไรก็ได้ สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ ไข่” รูปไม้ แกะสลักของเด็กชาย
อายุ ป ระมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุ ดลาย
พรางทหารสวมแว่นตาดาที่เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ท่สี ถิตอยู่
ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้ รับ” โดยเฉพาะโชค
ลาภและการค้ าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้ มีโชคมีลาภในการเสี่ยง
ดวงเล่นพนัน หรือขอให้ ช่วยเรียกคนมาซื้อของหรือทายอดขายให้
ได้ ตามเป้ า หรือของหายให้ ช่วยหา หรือขอให้ ช่วยปกป้ องภัยภายใน
วัดเจดีย์เต็มไปด้ วยสิ่งของที่ผ้ เู ลื่อมใสศรัทธานามาแก้ บน เช่น รูปไก่
ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็ นต้ นส่วนบริเวณที่ให้ จุด
ประทัด ก็มี เ ศษประทัด กองสูง เป็ นเนิ น เขาย่ อ มๆ บ่ ง บอกถึ ง แรง
ศรั ทธาที่มีต่อไอ้ ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ท่ีมาขอแล้ วได้ รับ
จากไอ้ ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ ไข่เป็ นจานวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว
จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ขนมจี น
เลือ่ งชื่อแห่งเมืองคอน
จากนั้น นาท่านแวะซื้ อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ ติดมือกลับไปฝากคน
ที่ ท่ า นรั ก เช่ น เครื่ อ งเงิ น เครื่ อ งถมเมื อ งนคร มี ช่ื อ เสี ย งเป็ นที่ร้ ู จั ก
แพร่ ห ลายมาตั้ ง แต่ อ ดี ต และนั บ เป็ นหนึ่ ง ในบรรดาศิ ล ปาชี พ ชั้ น สู ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องถมนครได้ รับความนิยมจนปั จจุบัน มังคุดเมืองนคร ,
ขนมลา , แกงไตปลา , ส้มโอทับทิมสยาม อิสระเลือกซื้ อของฝากตาม
อัธ ยาศัย จนถึ ง เวลาอัน สมควรน าท่ า นเดิ น ทางสู่ ส นามบิ น เมื อ ง
นครศรีธรรมราช
หมายเหตุ
คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทาการเช็คอินก่อนขึ้ นเครื่องประมาณ 1-2 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เช่ น สภาพการจราจรที่ ค ับ คัง่ ,สภาพอากาศและอื่ น ๆโดยมี ตัว แทนบริ ษ ัท
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็ นผูพ้ ิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุก
กรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้ นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์
17.40 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7815/DD7819
18.50 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เที่ยง

**เวลาและไฟล์ทบินขากลับ บางพีเรียดอาจจะไม่ตรงกัน รบกวนตรวจสอบ เวลา/ไฟล์ทบิน
ตามตารางท้ายโปรแกรมค่ะ**
** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม **

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง

กลับจาก
เดินทาง

จานวน

(ส) 19 ก.ย. 63

20 ก.ย. 63

12+1

(ส) 26 ก.ย. 63

27 ก.ย. 63

12+1

(ส) 03 ต.ค. 63

04 ต.ค. 63

12+1

(ส) 10 ต.ค. 63

11 ต.ค. 63

12+1

(ส) 17 ต.ค. 63

18 ต.ค. 63

12+1

(ส) 24 ต.ค. 63

25 ต.ค. 63

12+1

เวลาเดินทาง
DD7804 06:40น. - 07:05น.
DD7815 17:40 น. – 18:50น.
DD7804 06:40น. - 07:05น.
DD7815 17:40 น. – 18:50น.
DD7804 06:40น. - 07:05น.
DD7815 17:40 น. – 18:50น.
DD7804 06:40น. - 07:05น.
DD7815 17:40 น. – 18:50น.
DD7804 06:40น. - 07:05น.
DD7815 17:40 น. – 18:50น.
DD7804 06:40น. - 07:05น.

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ มีราคาเด็ก

5,899
4,999
5,699
6,299
5,599

DD7819 19:20น. – 20:45น.
(ส) 31 ต.ค. 63

01 พ.ย. 63

(ส) 07 พ.ย. 63

08 พ.ย. 63

(ส) 14 พ.ย. 63

15 พ.ย. 63

(ส) 21 พ.ย. 63

22 พ.ย. 63

DD7804 06:40น. - 07:05น.
DD7819 19:20น. – 20:45น.
DD7804 06:40น. - 07:05น.
12+1
DD7819 19:20น. – 20:45น.
DD7804 06:40น. - 07:05น.
12+1
DD7819 19:20น. – 20:45น.
DD7804 06:40น. - 07:05น.
12+1
DD7819 19:20น. – 20:45น.
12+1

5,799
5,699
5,799
5,899
5,699

อัตราค่าบริการรวม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมื อง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื องและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมื องไทย และต่ างประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
•

กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน ภายใน 1 วันหลังการจอง

กรณียกเลิก :
•

แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจารถบัสปรับ
อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
•
แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่า โรงแรมที่ พั ก , ค่ า ธรรมเนี ย มเข้ า ชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ,
ค่าบริการ
หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่ สามารถหาผู้โดยสายมาสารองแทนที่ได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีการสารองที่
นั่งแทนได้ ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ เต็มจานวน
•
ในกรณีชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
เก็บเงินค่าทัวร์ ท้ังหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
•
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการ
เลื่อน การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็ นจริง
•
ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
•
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบ
ตามจานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢
➢
➢

➢

➢

➢

บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ น
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิด
จากอุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด
ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้ว
จึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง*

