สายมูตัวจริง!
เที่ยวกับคนเมืองคอน....ตะลอนทัวร์ ขอพร 1 วัน

วัน……. ท่ าอากาศยานนครศรีธรรมราช – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง – วัดนางพระยา - วัด
ยางใหญ่ ตาพรานบุญ - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่ ) –ท่ าอากาศยานนครศรีธรรมราช
เช้า

คนขับรถตู้ พร้อมรับลูกค้าตามไฟล์ทบิน ณ ท่าอากาศยานนครศรี ธรรมราช
แวะรองท้ องด้ วยชุดซาลาเปา, ปาท่องโก๋ + กาแฟ ร้ านดังเมืองนคร " โกปี๊ " ท่ านละ 1 ชุด
❖ ไหว้พระ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรี ยกว่าวัดพระบรมธาตุ หรื อ ที่ชาวนครเรี ยกว่าวัดพระธาตุ
โบราณสถานสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์

เป็ นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรี ธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน

สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรี ธรรมราชอีกด้วย

ถือได้วา่ เป็ น

ซึ่งพระบรมธาตุเจดียน์ ้ นั เป็ นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของ

พระพุทธเจ้า ทาให้มีพุทธศาสนิกชนจากทัว่ ทุกมุมโลกแวะเวียนมาสักการะอย่างไม่ขาดสาย ปัจจุบนั กรมศิลปากร
ได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็ นโบราณสถานนับเป็ นปูชนียสถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ นา
ท่านกราบนมัสการพระบรมธาตุ และขอพรองค์ทา้ วจตุคามรามเทพ เทพารักษ์ผเู ้ ฝ้าองค์พระมหาธาตุ 40นาที
❖ สักการะ ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมืองคู่บา้ นคู่เมืองของชาวนคร ที่นี่เปรี ยบเสมือนสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คอยปกป้ องรักษา
บ้านเมืองให้พน้ จากภัยอันตรายต่างๆและยังเป็ นตานานของจตุคามรามเทพ นาท่านขอพรเสริ มความมัน่ คงในชีวิต
ด้านการงาน เสริ มพลังบุญ
❖ สักการะเทพพระราหูทรงครุ ฑ พระโพธิสัตว์ หนึ่งเดียวในภาคใต้ ณ วัดนางพระยา วัดแห่งนี้มีประวัติความเป็ นมา
ยาวนานหลายร้อยปี เป็ นวัดที่กษัตริ ยส์ ร้างและเป็ นที่ประดิษฐานรู ปเคารพของแม่นางพระยามารดาของเจ้าเมือง
อันเป็ นที่เคารพกราบไหว้ของคนนครฯ มาหลายชัว่ อายุคน และยังเป็ นวัดต้นกาเนิดของการสร้างวัตถุมงคลองค์
พ่อจตุคาม-รามเทพ ของเมืองนครอีกด้วย
1230 บริการอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ ต์ แบบไม่อ้นั ! ขนมจีนน้ายาใต้ แกงใต้ เครื่ องเคียง ของหวานต่างๆ
บ่าย

หลังอาหารเที่ยง
❖ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดสี ชมพูแห่งเมืองนคร ไฮไลท์ของวัดนี้ คือ “ตาพรานบุญ” สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวปั กษ์ใต้
นับถือ เชื่อกันว่าเป็ นสุ ดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง
❖ ขอพร วัดเจดีย์ ไอ้ ไข่ หรื อ ตาไข่ ตานานกุมารเทพ เมื่อก่อนนั้นเคยเป็ นวัดร้าง ว่ากันว่าสร้างมาแล้วกว่า 1,000 ปี
เหลือเพียงเจดียโ์ บราณ ที่อยูต่ รงบริ เวณโบสถ์ในปัจจุบนั
"ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย"์ อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นชื่ อเรื่ องการศรัทธาที่ว่า “ขอได้ ไหว้รับ” (ยกเว้นเรื่ องความรัก)
ไอ้ไข่เป็ นเทพที่มีความซื่อสัตย์ "ขอให้ไหว้รับ" หากใครที่มาขอแล้วสมหวัง จงอย่าได้ลืมสัญญาที่บนบานไว้กบั
ไอ้ไข่

ตำนำนไอ้ ไข่ วัดเจดีย์ หรื อ ตาไข่วดั เจดีย ์ คือรู ปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย ์
เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิ ทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่ งนี้ เป็ นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วดั ไปจนถึง
ต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย
เคล็ดลับกำรบูชำไอ้ ไข่ ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสาเร็จให้ แก้บนด้วยของที่นามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอก
เท่านั้น
ของที่ควรถวายอะไรบ้าง : ขนมเปี๊ ยะ / น้ าแดง / ชุดทหาร ตารวจ / ไก่ปูนปั้น / หนังสติ๊ก / ประทัด / ของเล่นสาหรับ
เด็กผูช้ าย
เย็น

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรี ธรรมราช พร้อมส่งลูกค้าตามไฟล์ทบิน....
ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**************************************************

หมายเหตุสาคัญ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและกาหนดการท่องเที่ยวตามความเหมาะสมโดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจลาจล ภัยจากการก่อการร้าย ภัยทางการเมือง ภัย
ธรรมชาติ สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศ ตามความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยจะยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของคณะเดินทางทุกท่านเป็ นประการสาคัญ
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะ โควิท 19
*มาตรการการบริ การบนรถบริ การ สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*กรุ ณาเตรี ยม เจลแอลกอฮอล์ ผ้าเปี ยก ไว้ใช้ส่วนตัวระหว่างการเดินทาง

สิ่ งที่ควรนาติดตัวไปด้ วย - กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ ม, รองเท้าสวมใส่ สบาย, ยาประจาตัว

อัตราค่าบริการ (บาท) เดินทางได้ ทุกวัน ถึง 30 เมษายน 64
คณะ 1 ท่าน

คณะ 2 ท่าน

คณะ 3 ท่าน

คณะ 4 ท่าน

คณะ 5-6 ท่าน

คณะ 7-8 ท่าน

ราคาท่านละ

ราคาท่านละ

ราคาท่านละ

ราคาท่านละ

ราคาท่านละ

ราคาท่านละ

3,088.-

1,688.-

1,388.-

1,088.-

988.-

788.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตูป้ รับอากาศ พร้อมคนขับ ตลอดการเดินทาง
2. ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
3. ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ มุ ครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทา
ร้ าย)
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการ
ชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี )
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว) หรื อเช่าจักรยาน เป็ นต้น
2. มัคคุเทศน์หรื อเจ้าหน้าที่ดูแล (หากต้องการ กรุ ณาสอบถาม)
3. ค่าทิปคนขับรถ (แล้วแต่ความพีงพอใจ)
วิธีการจอง
1. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผูจ้ อง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล์) ส่ งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรื อ ไลน์
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
3.ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั่ เสร็ จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง
ธนาคารของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชาระตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่ นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่ครบ
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการ
ยกเลิก
การยกเลิกการเดินทาง
1. ขอสงวนสิ ทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็ นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทางผูจ้ ดั จะไม่มีการคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ

หมายเหตุ
1. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึ่ง
บริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูก ทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุ
ต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรื อทางอ้อม
3. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริ ษทั ขนส่ง ผูเ้ ดินทางไม่
สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั
จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
5. ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้แจงของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนินต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ

