ขอพรไอ้ไข่ โอบกอดธรรมชาติ ณ บ้านคีรวี ง
เที่ยวนครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน
เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
วัดพระธาตุ l ศาลหลักเมือง l วัดเจดีย(์ ไอ้ไข่) l บ้านคีรีวง
ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา l Moon Café

เริ่มต้นเพียง

1,899.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1

นครศรีธรรมราช – ศาลหลักเมือง – วัดพระธาตุ –วัดเจดีย(์ ไอ้ไข่) – Moon Café

วันที่ 2

บ้านคีรีวง – สะพานบ้านคีรีวง – ชมวิวหนานหินท่าหา – บ้านเล็กกลางหุบเขา – ร้านขายของฝาก –
นครศรีธรรมราช

Day
1
นครศรีธรรมราช

วันที่ 1

นครศรีธรรมราช – ศาลหลักเมือง – วัดพระธาต ุ – วัดเจดีย(์ ไอ้ไข่) – Moon
Café

08.00 – เจ้าหน้าที่รับท่านที่สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีตอ้ นรับ
10.00 น. ทุกท่านสู่เมืองคอน
นาท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่บู า้ นคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พน้
จากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรูถ้ ึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคาลือมากมาย
ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือ ง ซึ่งอยู่บ นเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่
ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางประดิษฐานศาลหลักเมือ ง
ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชยั เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็ น
บริเวณสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหม
เมืองและศาลพรบันดาลเมือง
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาต ุวรมหาวิหาร หรือที่ชาวนครเรียกกันสั้นๆว่า “วัดพระธาตุ”
เป็ นโบราณสถานที่มีความสาคัญมากของชาวนคร ยอดพระธาตุทาจากทองคาแท้ๆ ชาวนครยึดถือ
ให้วัดพระธาตุเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่บู า้ นคู่เมืองมาตัง้ แต่สมัยบรรพบุรษุ เนื่องจากเป็ นที่บรรจุ พระบรม
สารีริ ก ธาตุข องพระพุท ธเจ้า และที่ ส าคั ญ ปั จจุบั น กรมศิ ล ปากรได้ป ระกาศ จดทะเบี ย นวั ด พระ
มหาธาตุเป็ นโบราณสถาน นับเป็ นปูชนียสถานที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ของภาคใต้
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจดี ย ์ จากเรื่องราวที่ร่าลื อถึ งความศักดิ์ สิทธิ์ ที่ เมื่อขออะไรก็ ได้สมหวังทุก
อย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้ อยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุด
ลายพรางทหารสวมแว่นตาดา ที่เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนีจ้ ากศรัทธา
ที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภ
ในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ชว่ ยเรียกคนมาซื้อของ หรือทายอดขายให้ ได้ตามเป้า หรือของ
หายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดียเ์ ต็มไปด้วยสิ่งของที่ผเู้ ลื่อมใสศรั ทธานามา
แก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็ นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จดุ ประทัดก็มีเศษ
ประทัดกองสูงเป็ นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้
ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผูค้ นต่างหลัง่ ไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็ นจานวนมาก ให้ท่านกราบขอ
พร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย
**กาขอพร ไอ้ไข่ วัดเจดีย ์
ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รบั

ที่พกั

แต่เมื่อสาเร็จให้แก้บนด้วยของที่นามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านัน้
ของที่ชอบ ขนมเปี๊ยะ, น้าแดง, ช ุดทหาร ตารวจ, ไก่ปนู ปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด
หลังจากขอพรแล้ว นาท่านแวะดื่มเครื่องดื่ม กับคาเฟ่ บรรยากาศดี Moon Coffee & Roti ที่นเี่ ป็ นคา
เฟ่ อยู่ติดทะเล สามารถเดินลงไปถ่ายรูปได้
โรงแรม The Original Orange หรือเทียบเท่า 3 ดาว (ในตัวเมือง)

Day
2
นครศรีธรรมราช

วันที่ 2

บ้านคีรีวง – สะพานบ้านคีรีวง – ชมวิวหนานหินท่าหา – บ้านเล็กกลางห ุบเขา –
ร้านขายของฝาก – นครศรีธรรมราช

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บา้ นคีรีวง ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตัง้ อยู่ท่ามกลางเทือกเขา
ป่ าไม้และสายนา้ ให้ท่าถ่ายรูปซึ่งถือว่าเป็ นแลนด์มาร์กของหมู่บา้ น เช่น สะพานบ้านคีรีวง เป็ นจุด
แลนด์มาร์กสาคัญที่ไม่ว่าใครก็ตอ้ งมาถ่ายรูป ชมวิวหนานหินท่าหา บนสะพานแขวน –ท่าหา เป็ น
สะพานแขวนเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยวิวป่ าเขาตลาดบ้านคีรีวง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ขนมจีนเส้นสด เมืองนคร
นาท่านแวะดื่มเครื่องดื่ม ณ บ้านเล็กกลางห ุบเขา คาเฟ่ สุดชิลล์ นอนเปล ชมวิวหลัก 1,000,000
กับบรรยากาศแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ตัง้ อยู่ที่อาเภอลานสกา ตัวร้านออกแบบสไตล์ลอฟท์ ตกแต่ง
ด้วยอิฐแดง ด้านหลังจะเป็ นวิวภูเขา ต้นไม้ และลาธาร ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ เปลตาข่ายที่ยื่นออกมา
นอกตัวร้าน ด้วยความสูงกว่า 15 เมตร
นาท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก เช่น เครื่ องเงิน เครื่องถม
เมืองนคร มีชื่อ เสียงเป็ นที่รจู้ ักแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและนับ เป็ นหนึ่งในบรรดาศิ ลปาชีพ ชั้นสูง
ผลิตภัณ ฑ์เครื่องถมนครได้รับ ความนิยมจนปั จจุบั น , มังคุด เมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา ,
ส้มโอทับทิมสยาม อิสระเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
16.00 น. จนถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองนครศรีธรรมราช
หมายเหต ุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทาการเช็คอินก่อนขึน้ เครื่องประมาณ 1-2 ชม.เพื่อ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคัง่ , สภาพอากาศและอื่นๆ
โดยมี ตัว แทนบริ ษั ท (มั ค คุเทศก์,หั ว หน้า ทั ว ร์ ,คนขับ รถ) เป็ นผูพ้ ิ จ ารณาและบริ ห ารเวลาอย่ า ง
เหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี หากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลา
เที่ยวบินที่จองตัว๋ เครื่องบินไว้
เช้า

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
เดินทาง 2-3 ท่าน
เดินทาง 4-5 ท่าน
เดินทาง 6-7 ท่าน
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ราคาท่านละ
3,299 บาท
2,399 บาท
1,899 บาท
800 บาท

แผนผังที่นงั ่ รถ

หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
5. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1. รถตูป้ รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พกั ที่ระบุไว้ตามรายการ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. คนขับรถ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
1. ค่ารถ หรือค่าตัว๋ เครื่องบินจาก กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่ กิดจากผูเ้ ดินทางเอง
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ จานวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ ) (กรณี
ต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงือ่ นไขและ
ข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุกกรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครั้ง ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้
บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ว
กรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดื่ม/นา้ เปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
6. ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

