
 

  

 
 
 

 

  

 
 

 

 
 

➢ สกัการะขอพรส่ิงศกัดิ์สิทธิ์ 2 แห่ง วัดเจดีย ์(ไอไ้ข่) , วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) 

➢ กราบพระธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระธาตไุรเ้งา) 

➢ อ่ิมอร่อยกบัขนมจีนเมืองคอนแท้ๆ  

➢ เดินทางไดต้ั้งแต่ 2 ท่าน ข้ึนไป สามารถรบั ไดท้ี่ สนามบินนคร , บขส , รถไฟ 



 

➢ มีไกดท์อ้งถิ่นใหค้ าแนะน าการขอพรและแกบ้น ณ วัดเจดีย ์ตลอดการเดนิทาง 

ก าหนดการเดินทาง: มกราคม - ธนัวาคม 2564 

 

วันแรก  สนามบินนคร , บขส , รถไฟ – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลกัเมืองนคร – วดัยาง

ใหญ่ - วัดเจดีย ์(ไอไ้ข่) 

........... น.    เดินทางถึง สนามบินนคร , บขส , รถไฟ มีทีมงานไกดแ์ละ

รถค่อยให้บริการท่าน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดพระ

มหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระ

อารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักด์ิสิทธ์ิท่ี

เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นท่ีบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้  เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบล ้าน
นา ทรงระฆังคว า่ ปากระฆังติดกับพื้ นก าแพงแกว้  ยอดเจดียหุ์ม้

ดว้ยทองค าแท ้ความมหัศจรรย์องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลง

พื้ นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด เป็น 1 ใน  UNSEEN  

THAILAND   และยังมีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ พระกัจจายนะ หรือ พระแอด 

ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทอง

อร่าม ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบรูณ์ ใบหน้ายิ้ มแยม้มีเมตตา 

อภินิหารของพระแอดท่ีเป็นท่ีประจักษ์คือ การขอบุตร เชื่อกันว่า

ท่านมีเมตตาบันดาลบุตรใหแ้ก่ผู้ท่ีมีบุตรยาก เมื่อมีบุตรส าเร็จแลว้ 

พ่อแม่ก็จะน ารูปทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแกบ้นและเหมือนเป็น

การฝากฝังให้พระแอดช่วยคุ้มครองดูแลให้อยู่รอดปลอดภัยจาก

อนัตรายต่าง ๆ น าท่านกราบไหว ้ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

คู่บ้านคู่เมืองนครท่ีคอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัย

อันตราย ต่าง ๆ  ทุก ท่านคงเคยรับรู ้ถึ งความศั ก ด์ิ สิท ธ์ิของ

ศาลหลักเมืองจากค าลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดา

รักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวท่ีออกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ย

อาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบใหม้ีลกัษณะคลา้ยศิลปะศรีวิชัย 

เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ ง 4  หลัง ถือเป็นบริเวรส่ีทิศ เรียกว่าศาลจตุโลก เทพ 

ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมืองจากน้ันน า

ท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนคร 



 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นขนมจีนเมืองคอน 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็น

วดัรา้งเก่าแก่สมัยโบราณ เดิมชื่อวดัคงคาลอ้ม ในอดีต

ชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอชิ้ นส่วนพระพุทธรูปคือหลวง

พ่อพระประธาน จึงได้ท าการบูรณะวัดจึงเป็นวัดท่ี

สวยงามดังในปัจจุบัน ส าหรับความโด่งดังของวดัยาง

ใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักใตนั้บถือ 

เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้ง ปวง บูชาแลว้มีโชค
ลาภ เงินทอง ผู้คนส่  วนใหญ่ท่ีได้มากราบไหวข้อพร เรื่องความ

ปลอดภัย มีโชคมีลาภ หากใครสมหวังแลว้ ก็มาแก้บนโดยการน า

ปัจจยัมาช่วยสรา้งโบสถ์  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ วัดเจดีย ์จากเรื่องราว

ท่ีร า่ลือถึงความศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีเมื่อ ขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอย่าง “ไอไ้ข่” 

รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ใน

ศาลาในวัดเจดีย ์สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ท่ีเชื่อกัน

ว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู่ ณ วดัแห่งน้ีจากศรทัธาท่ีเชื่อกันว่า 

ขอได ้ไหวร้ับ โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว 

ขอใหม้ีโชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนัน หรือขอใหช้่วยเรียกคนมา

ซื้ อของ หรือท ายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรือของหายใหช้่วยหา หรือขอใหช้่วยปกป้องภัย ภายในวัด

เจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ลื่อมใสศรัทธาน ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสต๊ิก ของเล่นต่าง 

ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณท่ีใหจุ้ดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรทัธาท่ีมี

ต่อไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดร้ับจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพรจาก

ไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ใหท่้านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลักไอไ้ข่ ตาม

อธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง เขา้สู่สนามบินนครนครศรีธรรมราช , บขส , รถไฟ 

...... น. ส่ง สนามบินนครศรีธรรมราช , บขส , รถไฟ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลบักันไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิข์องผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

 



 

อตัราค่าบริการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้ นไป มีทีมงานไกดค์อยดูแลตลอดการเดินทาง  

ค่าทิปไกด ์แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตาม

รายการระบุ 

✓ ไกดท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 

บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร 

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอ

เก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิด

ประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยู่กบัอตัรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, 

ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่าน

ตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

จ านวน ราคา / ท่าน 

2 ท่าน (ใชร้ถ Yaris , Mazda2) 1,799.- 

4 ท่าน (ใชร้ถ Altis) 1,299.- 

6 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 1,199.- 

8 ท่าน (ใชร้ถตู)้ 999.- 



 

 

เงื่อนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 1,000 บาท  ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่างน้อย 3 วนัก่อน การเดินทาง 

 

หมายเหตุ  

➢ รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้ นในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เลื่อนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


