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14.00 น. พรอ้มกนัที่ *จุดนดัพบ ป้ัมนํ้ามนั บางจาก ถนนพรานนก – พุทธมณฑล หนา้รา้นยําคุณแม่* โดยมี

เจา้หนา้ที่อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

15.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่  จังหวดันครศรีธรรมราช โดยรถบสั V.I.P 

 *อิสระอาหารเย็น ระหว่างจุดพกัรถ* 

(กรณีหากท่านมาไม่ตรงเวลานดัหมาย ท่านอาจจะตกทริป และจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน)  

 

 
 

 

 

 

06.15 น. ถึงจังหวดันครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน 

เชา้ นําท่าน อิสระอาหารเชา้ ณ รา้นกาแฟช่ือดงั *โกป๊ี* เป็นร้านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที่มีมานาน

กว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยกว่็าได้ แต่ไม่ได้มีแต่กาแฟเท่าน้ัน ยังมีทั้งอาหารคาว-หวาน ให้ท่านได้

ลิ้มลองอีกมากมาย 

วนัแรก        กรงุเทพฯ ● จังหวดันครศรีธรรมราช         (-/-/อิสระ) 

 

วนัสอง กรุงเทพฯ ● จังหวดันครศรีธรรมราช ● วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร ● วดัเจดีย ์(ไอไ้ข่) ● ศาลพ่อตา

หินชา้ง            (อิสระ/กลางวนั/อิสระ) 
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07.00 น. นําท่านเดินทางสู่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่

ศักด์ิสิทธิ์และเป็น ม่ิงขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัด

นครศรีธรรมราชที่รู้ จักกันแพร่หลายกคื็อ พระบรมธาตุเจดีย ์ ซ่ึงต้ังอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

เน่ืองจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีรกิธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัด

พระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ที่สําคัญที่สุดแห่งหน่ึงของภาคใต้ วดัพระมหาธาตุ

วรมหาวิหารแห่งนี้ ยงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ สําหรบัผูท้ี่ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คือ หรือ 

พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่ามลักษณะรูปร่างอ้วนท้วน

สมบรูณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพ  

เที่ยง            รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ SET BOX  
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จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ วดัเจดีย ์(ไอไ้ข่) จากเรื่องราวที่รํ่า

ลือถึงความศักด์ิสิทธิ์ ที่เม่ือขออะไรกไ็ด้สมหวังทุกอย่าง 

“ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเดก็ชายอายุประมาณ 9-10 

ขวบ ต้ังอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหาร

สวมแว่นตาดําที่เช่ือกันว่าเป็นวิญญาณศักด์ิสิทธิ์ที่สถิต

อยู่ ณ วัดแห่งน้ีจากศรัทธาที่เช่ือกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” 

โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว 

ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้

ช่วยเรียกคนมาซ้ือของหรือทาํยอดขายให้ ได้ตามเป้า 

หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัยภายใน

วัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานํามาแก้

บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ 

เป็นต้นส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดกมี็เศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่

และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็น

จาํนวนมาก ใหท่้านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ ตามอธัยาศยั 

 
14.30 น.  พาทุกท่านออกเดินทางกลับสู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นําทุกท่านแวะสกัการะ ศาลพ่อตาหินชา้ง ซ่ึงเป็นศาลที่

ประดิษฐานรูปเคารพอันศักด์ิสิทธิ์ เป็นหินที่มีรูปร่าง

ลักษณะเหมือนช้างมี 11 เศียร อยู่ริมเชิงเขาติดกับถนน

เพชร ศาลพ่อตาหินช้างน้ีจาํลองมาจากหินช้าง ซ่ึงเป็นหิน

มีรูปลักษณะเหมือนช้าง พ่อตาหินช้างเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 

เป็นที่เคารพเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้ที่สัญจรผ่านไปมาจะ

บีบแตรรถเพื่อทาํความเคารพหรือแวะทาํความเคารพ

ด้วยการจุดประทัด และกราบไหว้ เพื่อขอให้เดินทางด้วย

ความปลอดภัย บริเวณใกล้กับศาลพ่อตาหินช้างน้ี ยังมี

ร้านขายของฝากที่ขึ้นช่ือของชาว อ.ท่าแซะได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเลบ็มือนาง 

หลงัจากนั้น นําทุกท่านแวะซ้ือของฝาก อิสระอาหารเย็น ณ รา้นเขาหินชา้ง โดยสินค้าแนะนําที่ไม่ควรพลาด อาทิเช่น 

ไข่เคม็ไชยาและทุเรียนใต้  

00.30 น.  นําท่าน เดินทางถึง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

...................................................................................................... 
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อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน รถ เวลาเดินทาง ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก 

21 ส.ค. 63 22 ส.ค. 63 30+1 บัส VIP 
15.00น.-06.15น. 

14.30น.-00.30น. 
1,799 

28 ส.ค. 63 29 ส.ค. 63 30+1 บัส VIP 
15.00น.-06.15น. 

14.30น.-00.30น. 
1,799 

04 ก.ย. 63 05 ก.ย. 63 30+1 บัส VIP 
15.00น.-06.15น. 

14.30น.-00.30น. 
1,799 

11 ก.ย. 63 12 ก.ย.63 30+1 บัส VIP 
15.00น.-06.15น. 

14.30น.-00.30น. 
1,799 

18 ก.ย. 63 19 ก.ย. 63 30+1 บัส VIP 
15.00น.-06.15น. 

14.30น.-00.30น. 
1,799 

25 ก.ย. 63 26 ก.ย. 63 30+1 บัส VIP 
15.00น.-06.15น. 

14.30น.-00.30น. 
1,799 

02 ต.ค. 63 03 ต.ค. 63 30+1 บัส VIP 
15.00น.-06.15น. 

14.30น.-00.30น. 
1,799 

09 ต.ค. 63 10 ต.ค. 63 30+1 บัส VIP 
15.00น.-06.15น. 

14.30น.-00.30น. 
1,799 

16 ต.ค. 63 17 ต.ค. 63 30+1 บัส VIP 
15.00น.-06.15น. 

14.30น.-00.30น. 
1,799 

23 ต.ค. 63 24 พ.ย. 63 30+1 บัส VIP 
15.00น.-06.15น. 

14.30น.-00.30น. 
1,799 
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อัตราค่าบริการรวม 

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

ประกันอบัุติเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง

การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 

เง่ือนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน 

กรณียกเลิก :  

• แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจํารถบัสปรับ 

           อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , 

           ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ     

• แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ  

           ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่า

     

•  โรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,  ค่าบริการ 

หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาสํารองแทนที่ได้ หรือทางทัวร์เปิดขายและมีการ

สํารองที่นั่งแทนได้  ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจํานวน   



 
 
BT-TH12_BUS 
 

• ในกรณีชําระค่าทัวร์เต็มจํานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน

ค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทกุกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (25 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน 

ทางเป็นสําคัญ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยดุงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนในประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 



 
 
BT-TH12_BUS 
 

 ข้อแนะนําสําหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด 19 

1).ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

2).ต้องล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงในพื้นที่แออัด  

3).ต้องปฎิบัติตามกฎ และคําแนะนําของแต่ละพื่นที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาํเพื่อประโยชนข์อง

ท่านเอง* 

 

 


