NAKHON SI DOLPHIN SEEING 3D2N

กิจกรรมล่องเรือชมโลมาสีชมพู และชม
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติกบั หินพับผ้า
ขอพรไอ้ไข่ ณ วัดเจดียท์ ีก่ าลังโด่งดัง
“ขอได้ ไหว้รบั ”
สักการะพระธาตุเมืองคอน และ
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
พาสูดโอโซนเมืองใต้ ณ หมู่บา้ นคีรีวง

เมนู แนะนา

เดินทางเมษายน-มิถุนายน 2564

 ขนมจีนเส้ นสด

13,590.-

 อาหารปักษ์ใต้ แท้ ๆ

ราคาเพียง ....

WE 233 BKK - NST : 07.00 - 08.30

โดยรถตู ้ VIP 9 ทีน่ งั ่
วันที่

1

2

3

WE 236 NST - BKK : 19.00 - 20.25

รายการ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครศรีธรรมราช –
วัดยางใหญ่ - วัดเจดีย ์ (ไอ้ไข่)– สวนตาสรรค์ สะพานไม้อ่าวเตล็ด – โรงแรม
ชมโลมาสีชมพู – ชมเขาหินพับผ้า – เกาะนุ ย้ นอก –
จุดชมวิวเนินเทวดา - ผ่านชมถนนเลียบชายทะเล –
MOON COFFEE & ROTI - โรงแรม
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หมู่บา้ นคีรีวง – หนานหินท่าหา – OZONE CAFÉ –
สนามบินนครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

อาหาร
เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม
RACHA KIRI
RESORT&SPA
OR SIMILAR

-

GRAND FORTUNE
HOTEL OR SIMILAR

-

-

วันที่หนึง่

05.00
07.00
08.25

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครศรีธรรมราช – วัดยางใหญ่ - วัดเจดีย ์ (ไอ้ไข่) สวนตาสรรค์ - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - โรงแรม
คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C
พบเจ้าหน้าทีค่ อยอานวยความสะดวก ด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
โดย สายการบินไทย สมายล์ (THAI SMILE) เทีย่ วบินที่ WE233
คณะเดินทางถึง สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้ อยแล้ ว
นาคณะเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ วัดชื่อดังที่ได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ น “วัดสีชมพู” ให้ ท่านได้ สักการะไหว้ ขอพร
“ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ชี าวปั กษ์ใต้ นับถือ โดยพรานบุญหรือพรานมโนราห์ เป็ นตัวตลกของมโนราห์ ที่
สร้ างเสียงหัวเราะให้ ผ้ ูชม ด้ วยท่าทางการราที่ตลกขบขันเวลาเขาแสดงจะใส่หน้ ากาก “หน้ าพราน” ไม่สวมเสื้อ
นุ่งผ้ าโจงกระเบน สะพายย่าม และถือธนู เป็ นลักษณะของการเตรียมเดินป่ า มีคากล่าวว่าพรานบุญเป็ น สุดยอด
ของพรานทั้งปวง มีคาถาอาคมและบ่วงนาคบาศ ที่สามารถใช้ จับสัตว์อะไรก็ได้ บนพื้นพิภพ ท่านเป็ นที่ร้ ูจักอย่าง
ดีในบทละครเรื่ องมโนราห์ สามารถจั บนางกินรี ท่ีช่ ื อนางมโนราห์ ได้ สาเร็จ มีความเชื่อกันว่ าท่านสามารถดล
บันดาลโชคลาภและความสาเร็จให้ กับผู้ศรัทธา ท่านสามารถเสกสรรทุกอย่างให้ เป็ นจริงได้ เชื่อกันว่าถ้ าหาก
แวะมาไหว้ ท่านจะทาให้ เดินทางปลอดภัย ไร้ อุบัติเหตุ และช่วยเพิ่มเสน่ห์เมตตามหานิยม เหมาะสาหรับคน
ค้ าขาย คนทางาน และศิลปิ นนักแสดง หรือคนที่ทางานบริการ
นาท่านเดินทางไปยัง วัดเจดีย(์ ไอ้ไข่) หรือวัดเจดีย์ตาไข่ เคยเป็ นวัดร้ างที่เชื่อกันว่าสร้ างมาเป็ นเวลานับ 1000
ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่ารกร้ างอยู่ตรงบริเวณโบสถ์ในปั จจุ บัน จนเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 มีการบูรณะวัด
เจดีย์ข้ ึนมาใหม่ มีพระเข้ ามาอยู่ประจา เป็ นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้ านใกล้ เคียง และเป็ นที่ประดิษฐานของ
“พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ท่อี ยู่มาตั้งแต่ยังเป็ นวัดร้ าง ไอ้ ไข่หรือตาไข่เป็ นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 -10
ขวบ ซึ่งเป็ นลูกศิษย์ซ่ึงติดตามหลวงปู่ ทวด เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สทิ ธิ์ท่สี ถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็ นที่เคารพ
สักการะของชาวบ้ านตั้งแต่ในละแวกใกล้ วัดไปจนถึงต่างจั งหวัดในแถบภาคใต้ จากศรั ทธาที่เชื่อกันว่ า “ขอได้
ไหว้รบั ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย เรื่องราวของไอ้ ไข่หรือตาไข่น้ัน มีท่มี าจากการที่ชาวบ้ านแถวนั้น
เคยเห็นภาพเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัด เมื่อเข้ าไปหาดูกไ็ ม่พบว่ามีเด็กมาพักอาศัยในบริเวณนั้นแต่อย่า งใด
ชาวบ้ านจึงเรียกเด็กที่ปรากฏร่ างนั้นว่า "เด็กวัด" ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณที่สถิตย์อยู่ และเรียกวิญญาณดวงนี้
ว่ าไอ้ ไข่ ใครมีเรื่ องเดือดร้ อน วัว ควาย หมู ข้ าวของสูญหาย ก็มาจุ ดธูปบนบานขอให้ ช่วยกัน หาซึ่ งก็มักจะ
ประสบผลเสมอมา
(การขอพร ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บนได้ ไหวัรบั )
(เมือ่ คาขอพรสาเร็จตามเป้ าแล้วแก้บนด้วยของทีบ่ นบานไว้ และจุดธูป 1 ดอก)
(ตามความเชือ่ ของทีไ่ อ้ไข่ชอบ : ขนมเปี ๊ ยะ นา้ แดง ชุดทหาร ไก่ปูนปั้น หนังสติ๊กและการจุดประทัด)

กลางวัน
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่
ผ่อนคลายปลาสปาเท้ ากับ สวนตาสรรค์ อีกหนึ่งจุ ดเช็คอินชื่อดังของอ.ขนอม ว่ากันว่ามาขนอม ถ้ าไม่มาที่น่ี
เหมือนไม่ได้ มา ความสวยงามของลาธารเล็กๆ เย็นฉ่า ที่ไหลผ่านดงไม้ น้อยใหญ่ กับสะพานไม้ ท่อี อกแบบมา
ให้ เหมาะกับการนั่ งแช่ เท้ าพั กผ่ อน ที่น้ ี เป็ นแหล่ งท่อ งเที่ยวตามธรรมชาติ สาหรั บพั กผ่ อนหย่ อนใจ ที่เ ปิ ด
ให้ บริ การเล่ นน้าและทาฟิ ชสปา (ปลาตอดเท้ า ) โดยนั กท่องเที่ยวสามารถนั่ งเล่ นให้ ป ลาตอดเท้ า ทาความ
สะอาดเท้ าแบบธรรมชาติ แบบสนุกสนานเพลิดเพลินปนจั๊กจี้หน่อยๆ ไปกับฝูงปลาที่มารุมตอดเท้ า ถือเป็ นการ

เย็น

นวดและสปาเท้ าไปในตัว โดยพื้นที่ดังกล่าวมีลาธารตามธรรมชาติจากคลองโฉ ไหลผ่านท่ามกลางต้ นไม้ น้อย
ใหญ่ ขึ้ นปกคลุ ม ท าให้ ร่ ม รื่ น เย็น สบาย มี ฝู ง ปลาในล าธารแหวกว่ า ยจ านวนมาก เรี ย กว่ า ยั ง คงความเป็ น
ธรรมชาติแบบเดิมไว้ อย่างครบถ้ วน คุณรังสรรค์และภรรยา จึงได้ เริ่มพัฒนาพื้ นที่ทาที่น่ังให้ ปลาตอดเท้ าตาม
จุดต่างๆ และเปิ ดร้ านขายอาหารเล็กๆ ให้ ทุกคนได้ สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมด้ านในพื้นที่
นาท่านเดินทางสู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด อยู่ในเขต มีทัศนี ยภาพที่สวยงาม เป็ นที่ต้ังของหิ นชั้ นหรื อหิ น แพน
เค้ กร็อคที่มีอายุ มากกว่ า 265 ล้ านปี เป็ นแหล่ งอาศัยของโลมาสีชมพู เพราะอ่าวเตล็ดอุดมสมบูรณ์ไปด้ วย
ทรัพยากรทางทะเล เนื่องจากมีหญ้ าทะเลจานวน 5 ชนิด ในพื้นกว่า 100 ไร่ ซึ่งเป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลวัย
อ่อน โลมาจึงมีแหล่ งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ทาให้ โลมาในขนอมอยู่ในพื้ นที่น้ ีตลอดทั้งปี โดยไม่ย้ายถิ่นไปไหน
ึ บ่อนา้ จืดกลางทะเลที่เป็ น UNSEEN
เหมือนกับโลมาในที่อ่นื ๆ รวมทั้งที่อ่าวเตล็ดนุ้ ย เป็ นที่ต้งั ของเกาะนุ้ ยซึ่งมี
THAILAND อีกอย่างหนึ่งด้ วย และยังเป็ นที่ประดิษฐานของหลวงปู่ ทวดเหยียบนา้ ทะเลจืด นอกจากนี้ในพื้นที่
อ่าวเตล็ดชาวบ้ านยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยการทาประมงในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการคว้ ากุ้ง หรือการจับกุ้ง
ด้ วยมือเปล่า การเจาะหอย หาหอยเสียบ เก็บสาหร่ายทะเล เป็ นต้ น นอกจากนี้ยังมีสะพานไม้ ทา่ เรืออ่าวเตล็ดที่
สร้ างขึ้นด้ วยความร่วมมือร่ วมใจจากชาวบ้ านชุมชนอ่าวเตล็ด และที่ทา่ เรือยังมีถา้ ซึ่งประดิษฐานหลวงปู่ แดง ติส
โสอีกด้ วย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ณ RACHA KIRI RESORT&SPA หรือระดับเทียบเท่า
(ROOM TYPE : DELUXE SUITE)

วันที่สอง ชมโลมาสีชมพู – ชมเขาหินพับผ้า – เกาะนุย้ นอก - จุดชมวิวเนินเทวดา - ผ่านชมถนนเลียบ
ชายทะเล – MOON COFFEE & ROTI – โรงแรม
เช้า

กลางวัน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทาง ชมปลาโลมา อีกหนึ่ งไฮไลท์ดังของการมาเที่ยวขนอม การล่ องเรื อไปชมโลมาสีชมพู หรื อ
โลมาหลังโหนก เป็ นสัตว์ทะเลหายาก โดยที่ลาตัวจะมีสีชมพูอย่างเห็นได้ ชัดเจนเลยค่ะ หรือ บางตัวอาจจะออก
สีเทาๆ ปนชมพูอยู่บ้าง เนื่องจากโลมาในพื้ นที่ขนอมนี้เป็ นโลมาที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดยปกติแล้ วจะมีจุด
ที่สามารถมาล่องเรือไปชมโลมาสีชมพูได้ ท่บี ้ านแหลมประทับ บ้ านเขาออก หรือที่อ่าวแขวงเภา โดยปกติโลมา
จะออกมาหาหารในช่วงเช้ าประมาณ 8 โมง สามารถชมโลมาอย่างใกล้ ชิดมากๆ และยังสามารถมาเที่ยวชมได้
ตลอดทั้งปี เลย นังเรื
่ อชมเขาหินพับผ้า เป็ นปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา มีลักษณะเป็ นแผ่นหินที่ทบั ซ้ อนเรี ยง
กันเป็ นชั้นๆ สูงขึ้นไป ลักษณะนี้คล้ ายกับ Pancake Rock ที่เมือง Punakaiki ประเทศนิวซีแลนด์ ทาให้ ท่นี ่ีมี
ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แพนเค้ ก ร็อค เมืองไทยนั่นเองค่ะ โดยบางจุ ดสามารถขึ้นไปยืนได้ ชาวบ้ านเรียกว่า
เวทีพุ่ มพวง จากนั้ น น าท่านสัก การะหลวงปู่ ทวด ณ เกาะนุ ย้ นอก เกาะกลางทะเลที่มีส่ิงมหั สจรรย์ เ กิดขึ้น
เนื่องจากบนเกาะแห่งนี้มีบ่อนา้ จืดรูปร่างคล้ ายกันรอยเท้ าและจะสามารถมองเห็นได้ ตอนนา้ ทะเลลด จนได้ ช่ือ
ว่าเป็ นตานานหลวงปู่ ทวดเหยียบนา้ ทะเลจืดมาถึงทุกวันนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่

ชมวิว ณ จุดชมวิวเนินเทวดา เป็ นจุ ดชมวิวที่ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอาเภอ
ขนอม ภายในพื้นที่ได้ จัดระเบียงชมวิวที่สามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าคราม ที่รายล้ อมด้ วยต้ นไม้ และทิวเขา
แบบกว้ างไกล มีระเบียงชมวิวทอดยาว สาหรับไปรับลมและมองวิวชายหาดขนอมที่ทอดยาวอยู่เบื้องล่าง
ระหว่างทาง ผ่านชมถนนเลียบชายทะเลเขาพลายดา ถนนเลียบชายทะเล ที่สวยงามมากที่สุดแห่ งหนึ่งของ
ไทย เป็ นจุดชมวิวและเส้ นทางขับรถเที่ยวที่แสนโรแมนติก และยังเป็ นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้ นทาง
จะมีกวางป่ าที่อาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 100 ตัว ปรากฏให้ นักท่องเที่ยวได้ ช่ ืนชมความน่ารักในเวลากลางคืน อีกทั้ง
ยังเป็ นจุ ดชมวิวที่สวยงาม มองไปได้ ไกลถึงเกาะสมุยและเกาะพะงัน ยิ่งช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้ า แสงสี
ส้ มบรรจบกับนา้ ทะเล ยิ่งโรแมนติก
นาท่านเดินทางสู่ MOON COFFEE & ROTI คาเฟ่ ราคาหลักร้ อยกับวิวหลักล้ าน ที่ต้งั อยู่ริมทะเลมีระเบียงยื่น
ออกไปนอกตัวร้ านให้ ท่านได้ น่ังจิบเครื่องดื่มแบบสบายๆ รับลมทะเลชมวิวแบบ 360 องศา พื้ นที่กว้ างขวาง
และมีมุมให้ น่ังเล่นเยอะหลากหลายมุม และยังสามารถเดินลงไปถ่ายภาพคู่กบั โขดหินด้ านล่างได้ อกี ด้ วย คาเฟ่
แห่งนี้ให้ บริการเครื่องดื่ม โรตี ของหวาน สเต็ก และอาหารอีกหลากหลายเมนู (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มในรายการ
ทัวร์)

เย็น

วันที่สาม
เช้า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ณ GRANG FORTUNE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - หมู่บา้ นคีรีวง - หนานหินท่าหา
- OZONE D CAFÉ – สนามบินนครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ศาลหลัก เมื อ งนครศรี ธ รรมราช เพื่ อ เป็ นสิ ริ ม งคลแห่ ง การเดิ น ทาง ศาลหลั ก เมื อ ง
นครศรีธรรมราช ประกอบด้ วยอาคาร 5 หลัง โดยหลังกลางเป็ นที่ประดิษฐานหลักเมือง ซึ่งได้ รับการออกแบบ
ให้ มีลักษณะคล้ าย ศิลปะศรีวิชัย ที่เรียกว่าทรงเหมชาลา ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลังถือว่าเป็ นบริวารสี่ทศิ เรียกว่า
ศาลาจตุโลกเทพ ประกอบด้ วย พระเสื้อเมือง ศาลทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และศาลพรบันดาลเมือง
ก่อสร้ างเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2542 องค์เสาหลักเมืองทาด้ วยไม้ ตะเคียนทอง ได้ มาจากภู 4เขายอดเหลืองใน
นครศรีธรรมราช ส่วนบนของเสาเป็ นรูปจตุคามรามเทพ (สี่พักตร์) หรือเทวดารักษาเมือง เหนือสุดเป็ นเปลว
เพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ คือยอดชัยหลักเมือง รูปแบบการแกะสลักจินตนาการจากความเชื่อในพุทธศาสนา
ฝ่ ายมหายาน ซึ่งเคยมีอทิ ธิพลต่อศิลปกรรมในภาคใต้ และนครศรีธรรมราชแต่ครั้งโบราณ

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระธาตุไร้ เงา) เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุเป็ นวัด
ใหญ่ ตั้งอยู่ภายในเขตกาแพงเมืองโบราณ หลักฐานทางเอกสาร ที่ชัดเจน ปรากฏขึ้นในสมัยรั ชกาลที่ 6 แห่ง
กรุงรั ตนโกสินทร์ กล่ าวว่ าวัดนี้เป็ นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จาพรรษา ต่อมาพระเจ้ าบรมวงศ์เธอเจ้ าฟ้ ายุคลฑิฆัมพร
กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ อุปราชปั กษ์ใต้ ทรงพระสงฆ์จากวัดเพชรจริกมาดูแลรักษาวัด และคราวที่รัชกาลที่ 6
เสด็จประพาสเมืองนคร ได้ โปรดพระราชทานนามวัดว่า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานที่แห่งนี้ถือเป็ นมิ่ง
ขวัญชาวเมืองนครศรี ธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลักษณ์จังหวัดนครศรี ธรรมราชที่ร้ ู จักกัน
แพร่ หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ซ่ึงตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็ นที่บรรจุ พระบรม
สารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้ า ปั จจุ บันกรมศิลปากรได้ ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็ นโบราณสถาน
นับเป็ นปูชนียสถานที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของภาคใต้ และยังเป็ นศูนย์จาหน่ายสินค้ า OTOP ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อ
ของฝากติดไม้ ติดมือกลับมาอีกด้ วย

กลางวัน
บ่าย

16.30
18.55
20.20

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจี นเส้นสด
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นคีรีวง พร้ อมชมทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ ที่ต้งั อยู่ทา่ มกลางหุบเขา ป่ าไม้ และสายนา้
สะพานบ้านคี รีวง ถือเป็ นแลนด์มาร์ คของคีรีวง ที่ไม่ว่าใครมาเยือนก็จะต้ องมาถ่ายรูป เก็บภาพกลับไปเป็ นที่
ระลึก ต่อด้ วยชมวิว หนานหินท่าหา บน สะพานแขวน–ท่าหา เป็ นสะพานแขวนเล็กๆ ล้ อมรอบด้ วยวิวป่ าเขา
ตลาดบ้ านคีรีวงอาชีพหลักของชาวคีรีวง คือ การเพาะปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ชมและ
เลื อ กซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ OTOP ผลิ ตภั ณ ฑ์คีรี ว งที่ได้ รั บ เลื อ กเป็ นผลิ ตภั ณ ฑ์ OTOP 5 ดาว ได้ แ ก่ ผ้ า มัดย้ อมสี
ธรรมชาติชาวบ้ านในชุมชนหมู่บ้านคีรีวง มีการรวมตัวกันตั้งเป็ นกลุ่มอาชีพ หลายกลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มมัดย้ อมสี
ธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักสาน และผลิตภัณฑ์กะลามะพร้ าว กลุ่มแปรรูปนา้ ผลไม้ กลุ่มไวน์และ กลุ่ม
ทุเรียนกวน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ รับความนิยม จากผู้บริโภค ผ้ ามัดย้ อมเป็ นผลิตภัณฑ์เด่น คีรีวงใน
ฐานะ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP จึงมีจุดท่องเที่ยวเชิงสาธิตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผ้ าและความเป็ นธรรมชาติ และที่น่ี
ยัง ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ประจาปี พ.ศ.2541 ประเภทเมืองและชุมชนอีกด้ วย
สัมผัสกับวิวสวยในร้ านคาเฟ่ OZONE D CAFÉ คาเฟ่ บรรยากาศดี ริมนา้ ตก ให้ ทา่ นเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
นาท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย สมายล์
(THAI SMILE) เทีย่ วบินที่ WE236
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

ค่าบริการ
วันเดินทาง
2-4, 9-11, 23-25
เมษายน 2564
7-9, 14-16, 21-23, 29-31
พฤษภาคม 2564
11-13, 18-20, 25-27
มิถุนายน 2564

ราคาผูเ้ ดินทาง 6-8 ท่าน
พักห้องละ 2 – 3 ท่าน **พักเดีย่ วเพิม่
( ราคาสาหรับ 1 รถตู ้ )

13,590.-

9,990.-

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป - กลับ / กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช ( นา้ หนักกระเป๋ าโหลดใต้ เครื่อง 20 กิโลกรัม )
2. ค่ารถตู้ หรือ รถบัสปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าอาหาร / เครื่องดื่ม / อาหารว่าง ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทุกแห่ง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ผ้ ูเดินทางสั่งรับประทานเอง, มินิบาร์ในห้ องพัก ฯลฯ
2. ค่าใช้ จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สาหรับชาวต่างชาติ
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจา ท่านละ 7,000 บาท ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. ระหว่างการเดินทาง ถ้ าท่าน ไม่ร่วมการเดินทางพร้อมหมู่คณะ ถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ในส่วนนั้นๆ ไม่สามารถ
เรียกร้ องสิทธิ์ใดๆ กับทางบริษัทได้
เงือ่ นไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ท้งั หมด (ยกเว้ นเงินมัดจา)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-29 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้ จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคา
ทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา
ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

