HT-VZ21-BKKNST นครศรี ธรรมราช 2วัน1คืน

อัพเดท 16/11/2563

รหัสโปรแกรม : HT-VZ21-BKKNST

นครศรี ธรรมราช
โปรแกรมการเดินทาง

สนามบินนครศรี ธรรมราช- ตาพรานบุญ (วัดยางใหญ่ ) -วัดเจย์ ดีย์(วัดไอ้ ไข่ )-สวน
ตาสวรรค์ -หมู่บ้านคีรีวง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-สนามบินนครศรี ธรรราช

HT-VZ21-BKKNST นครศรี ธรรมราช 2วัน1คืน

อัพเดท 16/11/2563

กาหนดการเดินทาง
เดือนพฤศจิกายน : 19-20 / 20-21 / 21-22 / 27-28
เดือนธันวาคม : 5-6 / 6-7 /10-11 / 12-13 / 19-20/ 26-27 /30-31 /31 ธ.ค. 63 -1 ธ.ค. 64
เดือนมกราคม : 1-2 /9-10 /16-17/ 23-24 /30-31
เดือนกุมภาพันธ์ : 27-28
เดือนเมษายน : 12-13 /13-14 / 14-15

วันแรก

สนามบินนครศรี ธรรมราช- ตาพรานบุญ (วัดยางใหญ่ ) -วัดเจย์ ดีย์(วัดไอ้ ไข่ )-สวนตาสวรรค์
( B/ L / D )

9.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนครศรี ธรรมราช เจ้ าหน้ าที่ทีมงาน Happy Trips คอยให้ การต้ อนรับ พร้ อมอานวย
ความสะดวก พร้ อมบริการอาหารเช้ าบนรถ (มือ้ ที่ 1)
นาท่ านสู่ ตาพรานบุ ญ (วัด ยางใหญ่ ) หน้ า กากพรานบุญ หรื อ
หน้ ากากมโนราห์ คือหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่ องรางวัตถุมงคลคู่
ปั กษ์ ใต้ นอกจากนี ้เครื่ องรางหน้ ากากพรานบุญ ยังเด่นมากในเรื่ อง
เสริ มดวง เพราะเป็ นเครื่ องรางของขลังทางสายเสน่ห์ปักษ์ ใต้ ช่ วย
เสริ มเมตตามหานิยม มหาเสน่ ห์ โภคทรัพย์ เรี ยกโชคเรี ยกลาภ
ค้ าขายดี จนเป็ นที่ร่ าลือถึงประสบการณ์ทั ้งในและต่างประเทศ
บริ การอาหารกลางวัน “ขนมจีนเมืองคอน” (มือ้ ที่ 2) อิ่มอร่ อย
กับอาหารพื ้นเมืองชื่อดังที่ใครไปใครมาจะต้ องไม่พลาดลองชิม
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ (วัดไอ้ ไข่ )
อ.สิ ช ล สัก การะรู ป ไม้ แ กะสลัก ของ “ไอ้ ไข่ ” เด็ ก ชายที่ เ ชื่ อ ว่า มี
วิญญาณศักดิ์สทิ ธิ์มาสถิตย์อยู่ และมักจะให้ โชคลาภแก่ผ้ ทู ี่มากราบ
ไหว้ ขอพรอยู่เสมอ จนมีคากล่าวว่า “ขอได้ ไหว้ รับ ” ซึ่งส่วนใหญ่
มักจะขอพรให้ ค้าขายดี ได้ ยอดตามเป้า หรื อขอให้ ช่วยปกป้องภัย
ภายในศาลาไอ้ ไข่เต็มไปด้ วยสิ่งของที่ผ้ เุ ลื่อมใสศรัทธานามาถวาย
แก้ บน เช่น รู ปปั น้ ไก่ชน ชุดทหาร ของเล่นต่าง ๆ เป็ นต้ น อิสระให้

11.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
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18.00 น.

ท่านได้ กราบไหว้ ขอพรตามอัธยาศัย จากนั ้น นาท่านผ่อนคลายกับ
ธารน า้ ธรรมชาติ ณ สวนตาสรรค์ เพลิ ด เพลิ น กับ กิ จ กรรม
ฟิ ชสปา หรือ สปาปลาตอดเท้ า สนุกสนานเพลิดเพลินปนจัก๊ จี ้ไป
กับฝูง ปลาที่มารุ มตอดเท้ า ถื อเป็ นการนวดและสปาเท้ า ไปในตัว
ท่ามกลางธรรมชาติแบบเดิมบนพื ้นที่ร่องสวนยาง พร้ อมเก็บภาพ
ความประทับใจกับถนนเลียบหาดที่สวยที่สุดในประเทศไทย ณ
ถนนริมทะเลสิชล-ขนอม
บริการอาหารค่า (มือ้ ที่ 3) ณ ร้ านอาหาร สมควรแก่เวลา นาท่าน เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
ที่พัก : โรงแรม B2 นครศรีธรรมราช หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

หมู่บ้านคีรีวง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-สนามบินนครศรี ธรรราช

07.00 น.
08.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มือ้ ที่ 3)
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรี
วงตั ้งอยู่ท่า มกลางเทือกเขา ป่ าไม้ และสายน ้า เพลินตาและเพลิน
อารมณ์กบั ทัศนียภาพแห่ง ธรรมชาติ ที่ตั ้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่ า
ไม้ ปั่ นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริ สทุ ธิ์ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้
ตามร้ านเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบหมูบ่ ้ าน
นาท่ านสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรื อ ที่ชาวนครเรี ยกว่ า
วั ด พระธาตุ โบราณสถานสถานที่ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ และเป็ น มิ่ ง ขวัญ
ชาวเมื อ งนครศรี ธรรมราชตลอดจนพุ ท ธศานิ ก ชน ทั ง้ หลาย
สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรี ธรรมราชที่ร้ ูจกั กันแพร่หลายก็คือ พระ
บรมธาตุ เ จดี ย์ ซึ่ ง ตั ง้ อยู่ ภ ายในวั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร
เนื่ อ งจากเป็ นที่ บ รรจุ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้ า
ปั จ จุบันกรมศิล ปากรได้ ป ระกาศจดทะเบี ย นวัด พระมหาธาตุเ ป็ น
โบราณสถาน นับเป็ นปูชนียสถานที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ของภาคใต้
แวะซื ้อของฝาก ณ ร้ านขายของฝาก
บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 4)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน จ.นครศรี ธรรมราช
เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื

10.00 น.

11.00 น.
11.30 น.
12.30 น.
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อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
เดือน พฤศจิกายน
19-20 / 20-21 / 21-22 / 27-28
เดือน ธันวาคม 2563
5-6 / 6-7 /10-11 / 12-13 / 19-20/ 26-27

เดือน ธันวาคม
30-31 / 31 ธ.ค.– 1 ม.ค. 2564 1-2 ม.ค. 64

เดือน มกราคม
9-10 /16-17/ 23-24 /30-31

เดือน กุมภาพันธ์
27-28

เดือน เมษายน
12-13 /13-14 / 14-15

ผู้ใหญ่ /เด็ก

พักเดี่ยว

2,999

1,000

2,999

1,000

3,400

1,000

2,999

1,000

2,999

1,000

3,400

1,000

อัตรานีร้ วม









ค่าที่พกั 1 คืน (นอนห้ องละ 2-3 ท่าน)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
รถตู้ปรับอากาศนาเที่ยว VIP 9 ที่นงั่ / คัน
อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ในการนาเที่ยวและบริ การ
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเครื่ องดืม่ และขนมขบเคี ้ยวบนรถตลอดการเดินทาง

อัตรานีไ้ ม่ รวม




ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่ องดืม่ พิเศษและค่าอาหาร
ค่าเครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพ-นครศรี ธรรมราช

หมายเหตุ
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การสารองที่น่ ัง





วางมัดจาท่านละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียดด้ านล่าง ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน พร้ อมส่ง
หลักฐานการโอนเงิน
ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้ งชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ เพื่อทาประกันการเดินทาง
ในกรณีทาจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การทัวร์ เต็มจานวน

การชาระเงิน




โอนเงินสด เข้ าบัญชี
- นายสุขสันต์ สินธุ์สวุ รรณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 069 – 2 – 60120 - 3
- นาง ปิ ยรัตน์ สินธุ์สวุ รรณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว ออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 157-2-01717-3

อภินันทนาการ


เจลแอลกอฮอล์ ตลอดการเดินทาง

ขัน้ ตอนการยกเลิกทัวร์
 ยกเลิกทัวร์ ภายใน 45 วันทาการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯยึดเงินมัดจาทั ้งหมด **ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด Long
Weekend **
 ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 – 15 วันทาการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯ ยึดเงินมัดจาทั ้งหมด
 ยกเลิกทัวร์ ภายใน 14 วันทาการก่อนการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ ทั ้งหมด
 การไม่ มาชาระเงินตามกาหนดนัดหมาย
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์ และยึดเงินค่าทัวร์ ทั ้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าธรรมเนียมอย่ างน้ อยท่ านละ
500 บาท หากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เช่ นตั๋วเครื่ องบิน โรงแรม ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริงทีส่ ายการบิน โรงแรม
เรียกเก็บ และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกเดินทางต้ องใช้ สิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันจอง หากเกินกาหนด
ดังกล่ าว ถือว่ าท่ านสละสิ ทธิ์

HT-VZ21-BKKNST นครศรี ธรรมราช 2วัน1คืน

อัพเดท 16/11/2563

หมายเหตุ











กรุ ณาปฏิบตั ิตามที่เจ้ าหน้ าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้ านสุขอนามัย) และเพื่อความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนั ้นทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั ้งสิ ้น
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
บริ ษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สดุ วิสยั ที่ไม่อาจแก้ ไขได้ หรื อกรณีที่สญ
ู หายหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
มัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้ วง ฯลฯ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้ อมคณะ แล้ วท่านงดใช้ บริ การใด หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั ้งสิ ้น

***แฮปปี ้ ทริปส์ *** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีท่ ม
ี กี ารจองต่ากว่ า 8 ท่ าน***

