
 

 

   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

วนัแรก รถรับสนามบินนครฯ, บขส, สถานีรถไฟ – วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืงนคร – วดัยางใหญ่ –  
 วดัเจดย์ี (ไอ้ไข่) 

........... น.    เดินทางถึง สนามบินนครฯ, บขส, สถานีรถไฟ (มีทีมงานไกด์และรถค่อยให้บริการท่าน) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่     
วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า วดัพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถาน
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนบัถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ เป็นเจดีย์
สถาปัตยกรรมแบบล้ านนา ทรงระฆังคว  ่า ปากระฆงัติดกบัพ้ืนก าแพงแก้ว ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองค าแท้ ความ
มหัศจรรย์องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพ้ืนไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด เป็น 1 ใน UNSEEN  
THAILAND และยงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ พระกจัจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากจัจายนะ เป็น
พระพุทธรูปสีทองอร่าม ลกัษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิ้มแยม้มีเมตตา อภินิหารของพระแอดท่ีเป็นท่ี
ประจกัษคื์อ การขอบุตร เช่ือกนัว่าท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรใหแ้ก่ผูท่ี้มีบุตรยาก เม่ือมีบุตรส าเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะน า
รูปทารกมาถวาย เพ่ือเป็นการแกบ้นและเหมือนเป็นการฝากฝังใหพ้ระแอดช่วยคุม้ครองดูแลใหอ้ยู่รอดปลอดภยัจาก
อนัตรายต่าง ๆ  

ก าหนดเดนิทาง : เดอืนตุลาคม – ธันวาคม 2563 

WONDERFUL NAKHON SI THAMMARAT  
(Package Oneday Trip) นครศรีธรรมราช  

ไหว้ไอ้ไข่ + ตาพรานบุญ 



 

 

 น าท่านกราบไหว ้ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองนครท่ีคอยปกป้องรักษาบา้นเมืองให้พน้จากภัย
อนัตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของศาลหลกัเมืองจากค าลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพ
เทวดารักษาเมือง ซ่ึงอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลกัเมือง อาคารสีขาวท่ีออกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคาร
ทั้งหมด 4 หลงั หลงักลางประดิษฐานศาลหลกัเมือง ออกแบบใหมี้ลกัษณะคลา้ยศิลปะศรีวิชยั เรียกทรงเหมราชลีลา 
อาคารหลงัเลก็ทั้ง 4 หลงั ถือเป็นบริเวรส่ีทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมือง 
ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมืองจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนคร 

 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านขนมจนีเมอืงคอน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ตั้งอยู่ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ เดิมช่ือวดัคงคาลอ้ม ในอดีต

ชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงไดท้ าการบูรณะวดัจึงเป็นวดัท่ีสวยงามดงั
ในปัจจุบนั ส าหรับความโด่งดงัของวดัยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักใตน้บัถือ เช่ือกนัว่าเป็นสุด
ยอดของพรานทั้ง ปวง บูชาแลว้มีโชคลาภ เงินทอง ผูค้นส่ วนใหญ่ท่ีไดม้ากราบไหวข้อพร เร่ืองความปลอดภยั มี
โชคมีลาภ หากใครสมหวงัแลว้ ก็มาแกบ้นโดยการน าปัจจยัมาช่วยสร้างโบสถ ์จากนั้นน าท่านเขา้สู่ วัดเจดีย์ จาก
เร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ได้สมหวงัทุกอย่าง “ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุ
ประมาณ 9-10 ขวบ ตั้ งอยู่ในศาลาในวดัเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ท่ีเช่ือกันว่าเป็นวิญญาณ
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ ขอได ้ไหวรั้บ โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาล
กล่าว ขอใหมี้โชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนนั หรือขอใหช่้วยเรียกคนมาซ้ือของ หรือท ายอดขายให้  ไดต้ามเป้า 
หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอใหช่้วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาน ามาแกบ้น 
เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณท่ีใหจุ้ดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนิน



 

 

เขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้น
ต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลกัไอ้
ไข่ ตามอธัยาศยั 

 
 สมควรแก่เวลา น าส่งท่าน สนามบินนครฯ, บขส, สถานีรถไฟ 
...... น. เดินทางกลบั ภูมลิ าเนา โดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ ราคา/ท่าน 

2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris, Mazda2) 1,990.- 
4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 1,490.- 
6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 1,390.- 
8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 1090.- 

หมายเหตุ : ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึน้ไป มีทมีงานไกด์คอยดูแลตลอดการเดนิทาง ค่าทปิไกด์ แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการ 
 

เทีย่วบินทีแ่นะน า กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช 
สายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินนครศรีฯ FD3188 06.50-08.05 
สนามบินดอนเมือง-สนามบินนครศรีฯ FD3180 09.15-10.30 
สนามบินนครศรีฯ-สนามบินดอนเมือง FD3187 18.45-20.10 
สนามบินนครศรีฯ-สนามบินดอนเมือง FD3183 20.05-21.20 

สายการบินไล้ออนแอร์ (SL) 
สนามบินดอนเมือง-สนามบินนครศรีฯ SL780 06.00-07.25 
สนามบินดอนเมือง-สนามบินนครศรีฯ SL782 08.15-09.35 
สนามบินนครศรีฯ-สนามบินดอนเมือง SL793 18.25-19.45 
สนามบินนครศรีฯ-สนามบินดอนเมือง SL795 19.30-20.50 



 

 

สายการบินนกแอร์ (DD) 
สนามบินดอนเมือง-สนามบินนครศรีฯ DD6458 06.40-08.10 
สนามบินดอนเมือง-สนามบินนครศรีฯ DD7808 10.15-11.25 
สนามบินนครศรีฯ-สนามบินดอนเมือง DD7815 17.40-18.50 
สนามบินนครศรีฯ-สนามบินดอนเมือง DD7817 20.35-21.40 

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)   
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนครศรีฯ VZ330 11.05-12.20 
สนามบินนครศรีฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ VZ335 20.45-22.15 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามโปรแกรม 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ไกดท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ 
 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั / ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนั / ค่าน ้าหนกักระเป่าโหลดใตเ้คร่ือง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้งพกั, รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี

สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   
ข้อควรทราบ: 
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง

บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั  
 บริการ Private Tour โดยมีไกดท์อ้งถ่ินใหบ้ริการ พร้อมคนขบัรถช านาญเสน้ทาง 
 ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถเร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายใหช้ดัเจน เพ่ือป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถของท่านและ

ทีมฯ 
 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้ ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัท ์และใบ Confirmation ใหแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบินนครฯ, บขส, สถานีรถไฟ คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน  
เงือ่นไขในการจอง 
 ยนืยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน  
 ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยืนยนัการส ารอง  
 
 



 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 2-8 ท่าน กรณีจ านวนผูเ้ดินทางนอ้ยกว่าหรือมากกว่าท่ีก าหนด กรุณาสอบถาม

เจา้หนา้ท่ี เพ่ือเสนอราคาอีกคร้ัง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ 
ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 


