
วันที่พิมพ์ : 19-09-2020 16:39:07

DE119 : ทัวร์นครศรีธรรมราช ขอพรไอ้ไข่ บ้านคีรีวง ขนอม 3 วัน 1 คืน (Van)

เดือน กำหนดการ

กันยายน 2563 25-27 ก.ย. 63

ตุลาคม 2563 02-04 ต.ค. 63 , 09-11 ต.ค. 63 , 16-18 ต.ค. 63 , 23-25 ต.ค. 63 , 30 ต.ค.-01
พ.ย. 63

พฤศจิกายน 2563 06-08 พ.ย. 63 , 13-15 พ.ย. 63 , 20-22 พ.ย. 63 , 27-29 พ.ย. 63

ธันวาคม 2563 04-06 ธ.ค. 63 , 11-13 ธ.ค. 63 , 18-20 ธ.ค. 63 , 25-27 ธ.ค. 63 , 30 ธ.ค.
63-01 ม.ค. 64

มกราคม 2564 01-03 ม.ค. 64 , 08-10 ม.ค. 64 , 15-17 ม.ค. 64 , 22-24 ม.ค. 64 , 29-31 ม.ค.
64
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.นครศรีธรรมราช

17.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7  (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่  มุ่งหน้าสู่

จ.นครศรีธรรมราช

18.00 น. ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 นครศรีธรรมราช - ตาไข่วัดเจดีย์ “ไอ้ไข่” - ศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช - วัดพระธาตุ - บ้านคีรีวง - Little

House in the Valley - ขนอม

05.00 น. เดินทางถึง จ.นครศรีธรรมราชแวะให้คณะทัวร์ทำภารกิจส่วนตัว 

จากนั้น นำท่านแวะสักการะ ขอพร ตาไข่วัดเจดีย์ “ไอ้ไข่” รูปปั้นเด็กอายุราวๆ 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหาร

สวมแว่นตาดำ ชาวบ้านจะเรียกว่า “ไอ้ไข่” หรือ “ตาไข่” มีคนมากราบไหว้บูชา ขอพร 

 บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคได้ลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันต่อ หรือขอให้ช่วยเรียกคนให้มาซื้อของ

หรือให้ทำยอดให้ได้ตามเป้า หรือของหายขอให้ช่วยหา หรือ ขอให้ช่วยปกป้องภัยนานา แล้วนำสิ่งของมาแก้บนมิได้เว้นแต่ละ

ในวัดเจดีย์ เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเอามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น

ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่

และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่

08.00 น. อิสระอาหารเช้า ณ วัดเจดีย์ (มีร้านอาหารในโซนวัด)

09.00 น. นำท่านเดินทาง ไปยัง ศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

***ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช อันเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง

บริเวณทิศเหนือของ สนามหน้าเมือง มีเนื้อที่ประมาณ ๒ไร่  มีอาคารทั้งหมด 4 หลัง

หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะ คล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา 

ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลัง ถือเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วย พระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง

ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง   วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ส่วนอาคารเล็ก ๔ หลัง

ถือเป็นบริวารประจำทิศทั้ง ๔ เรียกว่า ศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วย พระเสื้อเมือง , พระทรงเมือง , พระพรหมเมือง , และ

พระบันดาลเมือง วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒

ผู้ออกแบบอาคารศาลหลักเมืองคือ ยุทธนา โมรากุล

นำท่านเดินทางไปยัง

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของจังหวัดและเป็นมิ่งข

วัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนพระบรมธาตุเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปัจ

จุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานและนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาค

ใต้

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหาร
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บ่าย จากนั้น นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของ ชุมชนคีรีวง เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ

ชุมชนคีรีวง

ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาป่าไม้ปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่าง

ๆรอบหมู่บ้านการลองชิมอาหารพื้นเมืองถ้าหากมาในฤดูผลไม้จะได้อร่อยกับผลไม้นานาพันธุ์ผลผลิตของคีรีวงตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบันชาวคีรีวงมีอาชีพหลักคือการเพาะปลูกผลไม้เช่นทุเรียนมังคุดเงาะลองกองชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์OTOP

ผลิตภัณฑ์คีรีวงที่ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์OTOP 5

ดาวได้แก่ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านคีรีวงมีการรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มได้แก่กลุ่มมัดย้อม

สีธรรมชาติกลุ่มสมุนไพรกลุ่มจักสานและผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวกลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรียนกวนซึ่งแต่ละกลุ่

มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์เด่นคีรีวงในฐานะหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOP

จึงมีจุดท่องเที่ยวเชิงสาธิตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผ้าและความเป็นธรรมชาติ

จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา Little House in the Valley เช็คอินร้านการแฟดัง 

และอินเทรนด์ที่สุดในชุมชนคีรีวง

เย็น บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

จากนั้น ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับที่พัก  / พักผ่อนตามอัธยาศัย

**ที่พัก บ้านชายเลรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 3 ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้า - นาแม่เฒ่า - พระธาตุไชยา - ร้านคุณต้น กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวเนินเทวดา และ

เนินนางฟ้า เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอำเภอขนอมจังห

วัดนครศรีธรรมราชภายในพื้นที่ได้จัดระเบียงชมวิวที่สามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าครามที่รายล้อมด้วยต้นไม้และทิวเขาแบบ

กว้างไกล

นำท่านเดินทางไปยัง นาแม่เฒ่า

เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวเกษตรที่พัฒนาพื้นที่การเกษตรกรรมทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสวยงาม

ตั้งอยู่ที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแนวคิดที่พัฒนาพื้นที่การเกษตร+การท่องเที่ยว

เพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างน่าสนใจ มีการจัดและตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามและน่าสนใจ โดยเฉพาะมีมุมสวยๆ

ให้ได้ถ่ายรูปเยอะมาก แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันหยุด

นำท่านนมัสการ พระธาตุไชยา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่าย จากนั้น แวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณต้น และ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

24.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

25 - 27 กันยายน 2563 4,600 4,300 800

02 - 04 ตุลาคม 2563 4,900 4,600 1,000

09 - 11 ตุลาคม 2563 4,600 4,300 800

16 - 18 ตุลาคม 2563 4,600 4,300 800

23 - 25 ตุลาคม 2563 4,900 4,600 1,000

30 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 4,600 4,300 800

06 - 08 พฤศจิกายน 2563 4,600 4,300 800

13 - 15 พฤศจิกายน 2563 4,600 4,300 800

20 - 22 พฤศจิกายน 2563 4,600 4,300 800

27 - 29 พฤศจิกายน 2563 4,600 4,300 800

04 - 06 ธันวาคม 2563 4,900 4,600 1,000

11 - 13 ธันวาคม 2563 4,600 4,300 800

18 - 20 ธันวาคม 2563 4,600 4,300 800

25 - 27 ธันวาคม 2563 4,600 4,300 800

30 ธันวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564 4,900 4,600 1,000

01 - 03 มกราคม 2564 4,900 4,600 1,000

08 - 10 มกราคม 2564 4,600 4,300 800

15 - 17 มกราคม 2564 4,600 4,300 800

22 - 24 มกราคม 2564 4,600 4,300 800

29 - 31 มกราคม 2564 4,600 4,300 800
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ•

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ•

ค่ายานพาหนะท้องถิ่น•

ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000

บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

การจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

การยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี•

การเลื่อนการเดินทาง

ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ •

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

www.DoubleEnjoy.com



รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน•

รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน•

รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน•

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด•

เสื้อกันหนาว (เฉพาะในช่วงฤดูหนาว)•

รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น •

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•

www.DoubleEnjoy.com


