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สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 แห่ง วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) , วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) 
กราบพระธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระธาตุไร้เงา) 

อิ่มอร่อยกับขนมจีนเมืองคอนแท้ๆ 
เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ข้ึนไป สามารถรับ ได้ท่ี สนามบินนคร , บขส , รถไฟ 
มีไกด์ท้องถ่ินให้คำแนะนำการขอพรและแก้บน ณ วัดเจดีย์ ตลอดการเดินทาง 
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กำหนดการเดินทาง: มกราคม - ธันวาคม 2565 

วันแรก สนามบินนคร , บขส – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร – วัดยางใหญ่ - วัดเจดีย์ไอ้ไข ่
........ น. เดินทางถึง สนามบินนคร , บขส , มีทีมงานไกด์และรถค่อยให้บริการท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระ

มหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงช้ันเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถาน
ศักดิ์สิทธ์ิที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  เป็นเจดีย์
สถาปัตยกรรมแบบล้ านนา ทรงระฆังคว่ำ ปากระฆังติดกับพื้นกำแพงแก้ว  ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ ความ
มหัศจรรย์องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด เป็น 1 ใน  UNSEEN  
THAILAND   และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ พระกจัจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็น
พระพุทธรูปสีทองอร่าม ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบรูณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา อภินิหารของพระแอดที่เป็นที่
ประจักษ์คือ การขอบุตร เช่ือกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู้ที่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรสำเร็จแล้ว พ่อแม่ก็จะนำ
รูปทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแก้บนและเหมือนเป็นการฝากฝังให้พระแอดช่วยคุ้มครองดูแลให้อยู่รอดปลอดภัยจาก
อันตรายต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านขนมจีนเมืองคอน 
 นำท่านกราบไหว้ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองนครที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัย

อันตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธ์ิของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพ
เทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคาร
ทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา 
อาคารหลังเล็กทั้ง 4  หลัง ถือเป็นบริเวรสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง 
ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมืองจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนคร นำท่านเดนิทางสู่ วัดยางใหญ่ 
ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ 
เดิมช่ือวัดคงคาล้อม ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุด
เจอช้ินส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน 
จึงได้ทำการบูรณะวัดจึงเป็นวัดที่สวยงามดังใน
ปัจจุบัน สำหรับความโด่งดังของวัดยางใหญ่คือ 
“ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวปักใต้นับถือ 
เช่ือกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้ง ปวง บูชาแล้ว
มีโชคลาภ เงินทอง ผู้คนส่ วนใหญ่ที่ได้มากราบ
ไหว้ขอพร เรื่องความปลอดภัย มีโชคมีลาภ หากใครสมหวังแล้ว ก็มาแก้บนโดยการนำปัจจัยมาช่วยสร้างโบสถ์   
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 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิส์ิทธ์ิ ที่เมื่อ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูป
ไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตา
ดำ ที่เช่ือกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เช่ือกันว่า ขอได้ ไหว้รับ โดยเฉพาะโชคลาภ 
และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือ
ทำยอดขายให้  ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้
เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มี
เศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผู้ที่มาขอแล้ว
ได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบาน
ศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดนิทาง เขา้สูส่นามบินนครนครศรีธรรมราช , บขส , รถไฟ 
...... น. ส่ง สนามบินนครศรีธรรมราช , บขส , รถไฟ 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลบักันได้ตามความเหมาะสม  
ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชนข์องท่านเป็นสำคัญ** 

อัตราค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป มีทีมงานไกด์คอยดูแลตลอดการเดินทาง คา่ทิปไกด์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ 
อัตราค่าบริการรวม 
✓ ค่ารถรับ-สง่นำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
✓ ไกดท์ี่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ 
✓ ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้ันทัศนาจร 
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลงิแล้ว และทางบรษัิทขอเก็บเพิ่มในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบั   

จำนวน ราคา / ท่าน 
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris , Mazda2) 1,799.- 

4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 1,299.- 
6 ท่าน (ใช้รถตู)้ 1,199.- 
8 ท่าน (ใช้รถตู)้ 999.- 
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    ค่าธรรมเนียมเพิม่ ก่อนการเดินทาง 
 ค่าสัมภาระทีห่นักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ข้ึนอยูก่ับอัตราแลกเปลี่ยน 

(กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินบิาร์

ในห้องพัก , รวมถงึ 
    ค่าอาหารและเครือ่งดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณา

จ่ายเพิ่มเองตา่งหาก ) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%   
เง่ือนไขในการจอง 
• ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 1,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 3 

วันก่อน การเดินทาง 
หมายเหต ุ 
➢ รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ ทราบ

ลว่งหน้า 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นในกรณีดังต่อไปนี ้
•  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรอืเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่ง
อยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

•  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

•  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
•  ตั๋วเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง

หรือคืนเงินได้ 
•  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศได้ 


