
   

                       
  
CODE: ITHB804 มาแลว้รวย กลบัแลว้เฮง!!  สรุาษฎรธ์าน ีนครศรธีรรมราช 4วนั 2คนื 
 

มาแลว้รวย กลบัแลว้เฮง!!!  
สรุาษฎรธ์าน ีนครศรธีรรมราช 4วนั 2 คนื 

ขอได ้ไหวร้บั "ไอไ้ข"่ ขอโชคลาภ "ตาพรานบญุ" 
ขอพรหลวงพอ่คลา้ยวาจาศกัดิHสทิธิH เทพเจา้แหง่แดนใต ้
ลอ่งเรอืเขืKอนเชีKยวหลาน สมัผสัอากาศด ีณ ครีวีง 
พกัสรุาษฎร ์1คนื,นครศรธีรรมราช 1คนื  

ทรปิสดุปงั!วนัหยดุ 18-21 พฤศจกิายน 63 ราคา 3,999 บาท  
เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ  

วนัทีK รายละเอยีดทอ่งเทีKยว

1 พรอ้มกนัทีKจดุนดัพบปัRม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดั
สรุาษฎรธ์าน ี

2 สรุาษฎรธ์าน ี– เขืKอนรชัชประภา - ลอ่งเรอืชมเขืKอน - สะพานเเขวนเขาเทพพทิกัษ ์(สะพาน
แขวนเขาพงั) – อทุยานธรรมเขานาใน ซุม้ประตเูจดยีล์อยฟ้า – ศาลหลกัเมอืง – พระมหา
โพธสิตัวเ์จา้แมก่วนอมิหนิแกรนติขาวสงูทีKสดุในประเทศไทย - ปากนํYาตาปี  
พกัสรุาษฎรธ์าน ี                                                                     ! อาหารเชา้ / เทีKยง /เย็น



   

                       
  

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิHเป็นผูจ้ดัทีKน ัKงเทา่น ัYน!! 

  

18.30 น. พรอ้มกนัที+จดุนัดหมาย ปัRม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ที+บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชืYอในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก
อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์ ออกเดนิทางสู ่ สุราษฎรธ์าน ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 
ชั+วโมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีพรอ้มทําธรุะสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย  
   ! รบัประทานอาหารเชา้ (มืYอทีK 1)  
 เดนิทางสู ่ เขืKอนรชัชประภา หรอื เขืKอนเชีKยวหลาน นําทา่นลอ่งเรอืชมกุย้หลนิเมอืงไทย สวย

เหมอืนสวรรคบ์นดนิ ฟ้าสวยนํOาใส เขื+อนรัชชประภาโอบลอ้มไปดว้ยภเูขาหนิปนูที+ทอดยาว รูปร่าง
สวยงาม แปลกตา และเสน่หแ์หง่สเีขยีวมรกตนัOนมาจาก สขีองตะไครนํ่Oาที+อยูเ่บืOองลา่ง ดว้ยระดบัความ
ลกึที+แตกตา่งกนั ทําใหม้องเห็นสเีขยีวใตนํ้OานัOนเหมอืนสเีขยีวมรกต ดแูลว้สวยสบายตา ใหท้า่นถา่ยภา
พกุย้หลนิเมอืงไทย ชมทศันยีภาพที+สวยงาม จากนัOนนําทา่นเดนิทางสู ่ สะพานเเขวนเขาเทพพทิกัษ ์
(หรอืชืKอเดมิวา่สะพานแขวนเขาพงั) เป็นอกีจดุเชค็อนิที+แนะนําใหม้าถา่ยรปูเก๋ๆ  ไฮไลทข์องที+นี+คอื
สะพานแขวนที+สามารถถา่ยรปูและเห็นพืOนหลงัเป็นภเูขารปูหวัใจ  
 

3 สะพานไมอ้า่วเตล็ด – ขนอมแกรนดแ์คนยอน – นครศรธีรรมราช - วดัธาตนุอ้ย (ไหวห้ลวง
พอ่คลา้ยวาจาศกัดิHสทิธิH) – ครีวีง – วดัเขาขนุพนม – วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร - 
ศาลหลกัเมอืง 
พกันครศรธีรรมราช                                                                ! อาหารเชา้ / เทีKยง /เย็น 

4 วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) – วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ             
                                                                                              ! อาหารเชา้ / เทีKยง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง

พกัเดีKยว/เดนิทางคน
เดยีว เพิKม ทีKน ัKง

18-21 พฤศจกิายน 63 3,999 ไมม่รีาคาเด็ก 1,500 36

วนัแรก         พรอ้มกนัทีKจดุนดัพบปัRม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ 

วนัทีKสอง        สรุาษฎรธ์าน-ีเขืKอนรชัชประภา – ลอ่งเรอืเขืKอนรชัชประภา - สะพานเเขวนเขาเทพพทิกัษ ์ 
                     (สะพานแขวนเขาพงั) - อทุยานธรรมเขานาใน ซุม้ประตเูจดยีล์อยฟ้า - ศาลหลกัเมอืง –  
                     พระมหาโพธสิตัวเ์จา้แมก่วนอมิหนิแกรนติขาวสงูทีKสดุในประเทศไทย - ปากนํYาตาปี               
                                                                                                          ! อาหารเชา้,เทีKยง,เย็น



   

                       
  

เทีKยง ! รบัประทานอาหารกลางวนั (มืYอทีK 2)  
บา่ย เดนิทางสู ่อทุยานธรรมเขานาใน อยูท่ี+ตําบลตน้ยวน อําเภอพนม จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีถอืเป็นสถานที+

ตั Oงของเจดยีล์อยฟ้าพระพทุธศลิาวด ี ซึ+งบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุ สรา้งจากศลิาแลง ที+นี+เป็นสถานที+
ศกัดิYสทิธิY เป็นที+เคารพบชูาของคนทั+วไป เนื+องจากคอ่นขา้งสงบ รม่เย็น เหมาะกบัการมาปฏบิตัธิรรมมกั
จะจัดอบรมวปัิสสนากรรมฐานขึOนที+นี+ ซุม้ประตพูทุธวด ี 9 ยอด เป็นสถาปัตยกรรมที+งดงาม ทวัรนํ์า
ทา่นถา่ยรปูบรเิวณซุม้ประต ู นําทา่นสกัการะ ศาลหลกัเมอืง สถาปัตยกรรมแบบศรวีชิยั สิ+งศกัดิYสทิธิY
ประจําเมอืงสรุาษฎรธ์าน ี เสาหลกัเมอืงแกะสลกัจากไมร้าชพฤกษ์ ขนาดสงู 108 นิOว เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
20 นิOว สว่นยอดแกะสลกัเป็นรปูพระพักตรข์องพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรสี+หนา้ หนัพระพักตรไ์ปทั Oงสี+
ทศิเหมอืนการแกะสลกัพระพรหมสี+หนา้ไวต้ามยอดหลกัเมอืงทั+วๆไป และตรงมวยพระเกศาประดษิฐาน
พระอนุาโลมซึ+งเป็น พระประจําทศิตามรปูแบบของศรวีชิยั เสาหลกัเมอืงแกะสลกัดว้ยลายเครอืเถาแบบ
ศรวีชิยั 

 

 เดนิทางชม องคพ์ระมหาโพธสิตัวก์วนอมิ แกะสลกัจากหนิแกรนติขาว มคีวามสงู 12 เมตร รวมฐาน
ดอกบวัอกี 3 เมตร เป็น 15 เมตร ซึKงนบัไดว้า่สงูทีKสดุในประเทศไทย ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 
5 ปีเต็ม ใชง้บประมาณในการกอ่สรา้งรวมทั OงสิOนรว่ม 40 ลา้นบาท ทําการแกะสลกับนหนิแกรนติจาก
เมอืงจนี แยกเป็นชิOนสว่นทั OงสิOน 114 ชิOน สง่มาทางลงเรอื ในวนัที+ 5 พฤษภาคม 2555 (เสาร ์5 เดอืน 5 
ปี 55) เป็นวนัมงคลเบกิเนตรองคพ์ระมหาโพธสิตัวก์วนอมิ ความสงู 12 เมตร ของพระมหาโพธสิตัวเ์จา้
แมก่วนอมิ นัOนมคีวามหมายซอ่นไว ้ นัOนกค็อื เลข 12 นัOนหมายถงึ 12 ราศ ี  ทกุราศหีากไดม้าสกัการะ
บชูาเป็นสริมิงคล และยงัมอีกีหนึ+งความหมาย คอื ชั+วโมงแหง่ชวีติของทกุคนเทา่เทยีมกนัม ี 12 ชม. 
กลางวนั ม ี 12  ชม.กลางคนื ม ี 12 ชม. เทา่กนัทกุคนไมว่า่ใครเทา่เทยีมกนัการไดม้าสกัการบชูาพระ
มหาโพธสิตัวเ์จา้แมก่วนอมิ จงึเป็นสริมิมงคลตอ่ชวีติอยา่งยิ+ง จากนัOนนําทา่นชมววิบรเิวณ ปากนํYาตาปี 
เป็นแนวรอยต่อระหว่างนํOาจดืและนํOาทะเลในอ่าวไทย มลีักษณะเป็นพืOนที+ชุม่นํOาที+ถูกปกคลุมไปดว้ย
แนวป่าชายเลนที+สมบูรณ์ เต็มไปดว้ยความหลากหลายทางชวีวทิยาชายฝั+งทะเล มตีน้แสม ลําพ ู
โกงกาง สตัวป่์าหลากชนดิ เชน่ นกยางเปีย นกกระเต็น เหยี+ยวแดง จิOงจกหางแบน งเูขยีวหวัจิOงจก ฯลฯ 
เป็นแหลง่ศกึษาและแหลง่ทอ่งเที+ยวทางนเิวศวทิยาที+น่าสนใจแหง่หนึ+ง อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศยั 

 



   

                       
  

เย็น ! รบัประทานอาหารเย็น (มืYอทีK 3) 
หลงัจากน ัYนเดนิทางเขา้สูท่ ีKพกัแรมสรุาษฎรธ์าน ี
ทีKพกั: โรงแรมมารล์นิ หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชื+อโรงแรมที+ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้  ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มืYอทีK 4) 
  นําทา่นเดนิทางสู ่อาํเภอขนอม นําทา่นชม สะพานไมอ้า่วเตล็ด เป็นสะพานไมท้ี+สรา้งยื+นลงทะเลเพื+อ

ที+ทา่เรอืขึOนลงของชาวประมง สามารถชมววิทวิทัศนร์อบอา่วไดอ้ยา่งสวยงามกลายเป็นอกีหนึ+งจุดทอ่ง
เที+ยวที+มนัีกท่องเที+ยวนยิมมาถ่ายภาพกันอย่างหนาแน่น หลังจากนัOนนําท่านไปถ่ายรูปสดุชคิเช็คอนิที+ 
ขนอมแกรนดแ์คนยอน  พืOนที+บรเิวณนีOมลีกัษณะเป็นลานหนิปนูและดนิสขีาว ที+มแีทง่หนิรปูรา่งแปลก
ตาที+เกดิขึOนเองตามธรรมชาตติั+งตระหงา่นขึOนมาโดดเดน่กลางแอง่นํOาสเีขยีวมรกตกลายเป็นภาพที+แปลก
ตาและดงึดดูนักทอ่งเที+ยวใหต้อ้งมาถา่ยรปูสวยๆกนั  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั+วโมง) ถงึ นครศรธีรรมราช 
เทีKยง ! รบัประทานอาหารกลางวนั (มืYอทีK 5)  
บา่ย นําทา่นสู ่วดัธาตนุอ้ย หรอื วดัพระธาตนุอ้ย ตั OงขึOนโดยความประสงคข์องพอ่ทา่นคลา้ย (พระครพูศิษิฐ ์

อรรถการ) พระเกจอิาจารยท์ี+ชาวใตเ้ลื+อมใสศรัทธาอยา่งสงูยิ+งรปูหนึ+ง ซึ+งศษิยย์านุศษิยแ์ละประชาชนที+ 
เคารพนับถอืศรัทธา พอ่ทา่นคลา้ยไดเ้ชื+อถอืถงึความศกัดิYสทิธิYของวาจา พดูอยา่งไรเป็นอยา่งนัOน ทา่น 
มกัจะใหพ้รกบัทกุคน ขอให ้เป็นสขุเป็นสขุ พอ่ทา่นคลา้ยวาจาสทิธิH ไดช้ื+อวา่เป็นเทวดาเมอืงคอน เทพ 

วนัทีKสาม        สะพานไมอ้า่วเตล็ด – ขนอมแกรนดแ์คนยอน - นครศรธีรรมราช – วดัธาตนุอ้ย - ครีวีง –  
                     วดัเขาขนุพนม – วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร - ศาลหลกัเมอืง                                                                                                                  
                                                                                                               ! อาหารเชา้,เทีKยง,เย็น



   

                       
  

เจา้แหง่แดนใต ้ชาวเมอืงคอนเสื+อมใสศรัทธาเป็นอยา่งยิ+ง  จากนัOนนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นครีวีง ตั Oง
อยูท่ี+อําเภอลานสกา เป็นชมุชนเกา่แกท่ี+อพยพไปอาศยัอยูเ่ชงิเขาหลวง ตําบลกําโลน อนัเป็นเสน้ทาง
เดนิขึOนสูย่อดเขาหลวง ไดรั้บการจัดใหเ้ป็นแหลง่อากาศดทีี+สดุในประเทศไทย จดุเดน่ของหมูบ่า้นครี ี
วงก็คอืทศันยีภาพแหง่ธรรมชาต ิ เพราะครีวีงตั Oงอยูท่า่มกลางเทอืกเขา ป่าไมแ้ละสายนํOา แวะถา่ยรปู
เชค็อนิ "สะพานบา้นครีวีง" เป็นจดุแลนดม์ารก์สําคญัที+ไมว่า่ใครกต็อ้งมาถา่ยรปู เหมอืนกบัวา่ถา้ใครไม่
ไดม้าถา่ยรปูกบัสะพานนีOกเ็หมอืนมาไมถ่งึบา้นครีวีง ทวัรนํ์าทา่นถา่ยรปูบรเิวณสะพาน 

 

 เดนิทางสู ่ วดัเขาขนุพนม เป็นวัดเกา่แกท่ี+มคีวามสําคัญทางดา้นประวัตศิาสตร ์ สนันษิฐานวา่ นา่จะเป็นทีK
ประทบัของสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุร ี (พระเจา้ตากสนิเสด็จหนมีาผนวชจนสวรรคต) ดา้นหนา้วัดเป็นที+ตั Oงของ
บอ่นํOาทพิย ์ โบราณเชื+อวา่เป็นบอ่นํOาศกัสทิธิY ที+ถวายแดพ่ระเจา้ตากสนิไวใ้ชส้ว่นพระองคโ์ดยภายในมสีิ+งที+น่าสนใจ อาท ิ
อนุสาวรยีพ์ระเจา้ตากสนิมหาราช ลกัษณะของวดัมตีวักําแพงกอ่อฐิถอืปนูและใบเสมา เชน่เดยีวกบักําแพงเมอืง ผนังดา้น
หนา้มลีายปนูปัOนประดบัเครื+องลายครามจนี สว่นในถํOาดา้นบนและตอ้งเดนิขึOนบนัไดไปประมาณ 250 ขั OนนัOน มพีระพทุธรปู
สํารดิประมาณ 30 องค ์

 นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร  เดมิเรยีกวา่ วดัพระบรมธาต ุ พระอารามหลวงชั Oนเอก
ชนดิวรมหาวหิารโบราณสถานศักดิYสทิธิYที+เคารพนับถอืของชาวเมอืงนครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศาสนกิชน
ทั Oงหลายสญัลกัษณข์องจังหวดันครศรธีรรมราชแหง่นีOที+รูจั้กกนัแพรห่ลายคอื พระบรมธาตเุจดยี ์ที+บรรจพุระบรม  
สารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้เป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆงัควํ+า มจีดุเดน่ที+ยอดเจดยีห์ุม้  
ดว้ยทองคําแท ้ความมหศัจรรยอ์กีอยา่งหนึ+งขององคพ์ระบรมธาตคุอื องคพ์ระธาตจุะไมม่เีงา ทอดลงพืOน  
ไมว่า่แสงอาทติยจ์ะสอ่งกระทบไปทางใด ซึ+งยงัไมม่ใีครหาคําตอบได ้ความมหศัจรรยน์ีOเอง จงึเป็น 1 ใน   
UNSEEN  THAILAND  ที+หา้มพลาด นอกจากนีOยงัมสี ิ+งศกัดิYสทิธิY สําหรับผูท้ี+ตอ้งการมบีตุร มบีตุร  
ยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยกค็อืพระกจัจายนะ หรอื พระแอด ประดษิฐานอยูใ่น วหิารพระมหากจัจายนะ   
ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเรื+องสขุภาพและความเจ็บป่วย เชื+อกนัวา่พระแอดจะชว่ยดลบนัดาลใหห้าย  
จากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมื+อย ปวดเอว ปวดหลงั และการขอบตุร เชื+อกนัวา่ทา่นมเีมตตา  

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C


   

                       
  
บนัดาลบตุรใหแ้กผู่ท้ี+มบีตุรยาก (เป็นความเชื+อสว่นบคุคล) นําทา่นสกัการะ ศาลหลกัเมอืงนคร ที+มชีื+อ  
เสยีงและมคีนรูจั้กมากที+สดุในประเทศไทย เนื+องดว้ยประวตักิารสรา้งนัOนเกี+ยวพันกบัสิ+งศกัดิYสทิธิYที+ไมเ่ป็น  
สองรองใครในประเทศนีOคอื “จตคุามรามเทพ” ซึ+งการจัดสรา้งหลกัเมอืงเต็มเปี+ยมไปดว้ยความเขม้ขลงั   
ศกัดิYสทิธิYในทกุกระบวนการ องคเ์สาหลกัเมอืงทําดว้ยไมต้ะเคยีนทองที+ไดม้าจากภเูขายอดเหลอืง อนั  
เป็นภเูขาลกูหนึ+งในทวิเขานครศรธีรรมราช ขนาดความสงู 2.94 เมตร เสน้รอบวง 0.95 เมตร ลวดลายที+  
แกะสลกั ตั Oงแตฐ่าน ซึ+งเป็นวงรอบเกา้ชั Oน ม ี9 ลาย สว่นบนของเสาเป็นรปูจตคุามรามเทพ (สี+พักตร)์ หรอื  
เทวดารักษาเมอืง เหนอืสดุเป็นเปลวเพลงิอยูบ่นยอดพระเกต ุคอืยอดชยัหลกัเมอืง รปูแบบการ แกะสลกั  
จนิตนาการจากความเชื+อในพทุธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ+งเคยมอีทิธพิลทางศลิปกรรมในภาคใตแ้ละ   
นครศรธีรรมราชแตค่รั Oงโบราณ 

 

 

  

เย็น ! รบัประทานอาหารเย็น (มืYอทีK 6) 
หลงัจากน ัYนเดนิทางเขา้สูท่ ีKพกัแรมเมอืงนครศรธีรรมราช 
ทีKพกั: โรงแรมปรุะนครหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชื+อโรงแรมที+ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้  ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มืYอทีK 7) 
นําทา่นสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) วดัสชีมพแูหง่เมอืงนคร เป็นวดัรา้งเกา่แกส่มยัโบราณ แตเ่ดมิชื+อ 
“วดัคงคาลอ้ม” ในอดตีชาวบา้นทําไรย่างขดุเจอชิOนสว่นพระพทุธรปู คอื หลวงพอ่พระประธาน เลยบรูณะ
หลวงพ่อวัดยางใหญ่ และดว้ยความโด่งดังของพรานบุญก็ไดม้กีารบูรณะวัดอกีจนเป็นวัดที+สวยงาม
เหมอืนในปัจจบุนั ไฮไลทข์องวดันีOคอื “ตาพรานบญุ” สิ+งศกัดิYสทิธิYที+ชาวปักษ์ใตนั้บถอื เชื+อกนัวา่เป็นสดุ
ยอดของพรานทั Oงปวง บชูาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง สว่นใหญค่นนยิมขอ ความปลอดภยั โชคลาภ ใหม้กีนิ
มใีช ้หากใครสมหวงั วธิแีกบ้นคอืนําปัจจัยถวายไปชว่ยสรา้งวดัสรา้งโบสถ ์(ความเชื+อสว่นบคุคล)  

วนัทีKส ีK           วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) – วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ     
                                                                                                                ! อาหารเชา้,เทีKยง,---                                                                                                 



   

                       
  

** TIP การบชูาตาพรานบญุ ไหวบ้ชูาดว้ยพวงมาลยั ธปู 9 ดอก เทยีน 1 เลม่ หมากพลยูาสบู 1ชดุ 
หากบนใหบ้นดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวด ผา้ขาวมา้ 1ผนื +++ คาถาบชูา กลา่ว นะโมตสัสะภะคะวะโต อะระ
หะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ 3 จบ ตามดว้ย นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา
นะมาสะโย 
 

เทีKยง  !  รบัประทานอาหารกลางวนั (มืYอทีK 8) 
นําทา่นสู ่ อาํเภอสชิล เพื+อนําทา่นเดนิทางสู ่ วดัเจดยีไ์อไ้ข ่ (ตาไข)่ จากเรื+องราวที+รํ+าลอืถงึความ
ศกัดิYสทิธิY ที+เมื+อขออะไรกไ็ดส้มหวงัทกุอยา่ง “ไอไ้ข”่ รปูไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 9-10 
ขวบ ตั Oงอยูใ่นศาลาในวดัเจดยี ์สวมชดุลายพรางทหารสวมแวน่ตาดํา ที+เชื+อกนัวา่เป็นวญิญาณศกัดิYสทิธิYที+
สถติอยู ่ ณ วดัแหง่นีOจากศรัทธาที+เชื+อกนัวา่ “ขอได ้ ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 
บนบานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสี+ยงดวงเลน่พนัน หรอืขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซืOอของ หรอืทํา
ยอดขายให ้  ไดต้ามเป้า หรอืของหายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภยั ภายในวดัเจดยีเ์ต็มไปดว้ย
สิ+งของที+ผูเ้ลื+อมใสศรัทธานํามาแกบ้น เชน่ รปูไกช่น ชดุทหาร หนังสติaก ของเลน่ตา่ง ๆ เป็นตน้ สว่น
บรเิวณที+ใหจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัดกองสงูเป็นเนนิเขายอ่มๆ บง่บอกถงึแรงศรัทธาที+มตีอ่ไอไ้ข ่ และ
แสดงถงึผลสัมฤทธิYจากผูท้ี+มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข ่ ทุกวันผูค้นตา่งหลั+งไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็น
จํานวนมาก ใหท้า่นกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรปูไมส้ลกัไอไ้ข ่ตามอธัยาศยั (ความ
เชื+อสว่นบคุคล ) 
**TIP  ไหวไ้อไ้ข ่   การบชูา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธปู 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวรั้บ แตเ่มื+อสําเร็จใหแ้กบ้น
ดว้ยของที+นํามาบนและจดุธปูเพยีง 1 ดอกเทา่นัOน ของที+ชอบ : ขนมเปีa ยะ, นํOาแดง, ชดุทหาร ตํารวจ, ไก่
ปนูปัOน, หนังสติaก, ประทดั 

 

 จากนัOนนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ระหวา่งทางใหท้า่น แวะซืYอของฝากของ จากนัOนเดนิทาง ตอ่
สู ่กรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10-12 ชั+วโมง) 

*********************** 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิHเป็นผูจ้ดัทีKน ัKงเทา่น ัYน โดยจดัสรรทีKน ัKง
ตามลาํดบัการจองพรอ้มชําระเงนิ 



   

                       
  
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชืYอโควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชืOอภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โตะ๊อาหาร มกีารจัดที+นั+งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
• ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพื+อป้องกนัและยบัยั Oงการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

เงื่อนไขการจอง 

เอกสารทีKประกอบการเดนิทาง 
สําเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีYรวม 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 
• คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่นํOามนั 
• คา่ที+พัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมที+ระบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามที+ระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามที+ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการที+ระบสํุาหรับนักทอ่งเที+ยวไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิ+ม 7% 
• เจา้หนา้ที+บรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื+อนไขของบรษัิทฯประกนัภยัที+
บรษัิททําไว ้ (ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั OงนีOยอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดที+มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง 

อตัรานีYไมร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารที+นอกเหนอืจากรายการที+ระบ ุ

• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

• คา่อาหารสําหรับทา่นที+ทานเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
• ชาวตา่งชาตชํิาระเพิKม ทา่นละ 500 บาท 

เง ืKอนไขการจอง 
มดัจาํทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นที+เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั(การไมช่าํระเงนิ
คา่มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   

เง ืKอนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั Oงแต ่30 วนัขึOนไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที+เกดิขึOนจรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดที+ลกูคา้ชาํระมา และเกบ็คา่ใชจ้า่ยที+เกดิขึOนจรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิYยดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที+เกดิขึOนจรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยที+เกดิขึOนจรงิ เชน่ คา่มดัจําตัcวเครื+องบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอื+นๆ 



   

                       
  
หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครั Oงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิYที+จะเปลี+ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีO เมื+อเกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ี+เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที+ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสั+งของเจา้หนา้ที+รัฐ และอื+นๆ ที+อยูน่อกเหนอื 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิ+มเตมิที+เกดิขึOนทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิYในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั OงสิOนแทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัOน 

• ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลี+ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั OงนีOข ึOนอยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํOามนัที+
ไมค่งที+ การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิ+มเตมิจากราคาที+กําหนดไว ้

• เมื+อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ+ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิY ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั OงสิOน 


