
 

   

 

       PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 
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แพ็คเกจ ขอโชคลาภ เสรมิบญุบารม ีโชคด ีรํา่รวย  
ไหวพ้ระบรมธาตเุจดยี ์จตคุรามหลกัเมอืง และ ไอไ้ข ่ 

เดนิทาง เดอืน ก.ค. - ต.ค. 2563 
แพ็คเกจนี ้สามารถเดนิทางสาํหรบั 4 ทา่นขึน้ไป 

 
PACKAGE : กรงุเทพฯ-สนามบนินครศรธีรรมราช – วดัเจดยี ์(ไอไ้ข)่ 
                   วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืงนคร – กรงุเทพฯ 

 
…… น. รับคณะ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ยินดีตอ้นรับท่านเขา้สู่จังหวัด

นครศรธีรรมราช ยนิดตีอ้นรับทกุทา่นสูเ่มอืงคอน   
 

 ► เดนิทางสู ่วดัเจดยีไ์อไ้ข ่จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็
ไดส้มหวังทุกอย่าง“ไอไ้ข”่ รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 
ขวบ ต ัง้อยูใ่นศาลาในวดัเจดยี ์สวมชุดลายพรางทหารสวมแวน่ตาดํา ทีเ่ชือ่
กนัวา่เป็นวญิญาณศกัดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันว่า “ขอได ้
ไหวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภและการคา้ขาย บนบานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมลีาภ
ในการเสีย่งดวง ขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของ ท ายอดขายใหไ้ดต้ามเป้า ของหาย

ใหช้่วยหา ขอใหช้่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดยี์เต็มไปดว้ยสิง่ของที่ผูเ้ลื่อมใส
ศรัทธาน ามาแกบ้น เชน่ รปูไกช่น ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเลน่ตา่ง ๆ สว่นบรเิวณที่
ใหจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัดกองสงูเป็นเนนิเขา บง่บอกถงึแรงศรัทธาทีม่ตีอ่ไอไ้ข่
และแสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ี่มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ใหท้า่นกราบขอพร 
ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลกัไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย   
**TIP**  ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้
ไหวร้บั แตเ่มือ่สําเร็จใหแ้กบ้นดว้ยของทีนํ่ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอก
เทา่น ัน้  ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, นํา้แดง, ชุดทหาร ตํารวจ, ไกปู่นปั้น, 
หนงัสติก๊, ประทดั  อสิระขอพรตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย จากนัน้น าท่าน
เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงนคร   

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนูขนมจนีเลือ่งชือ่แหง่เมอืงคอน)  
 รา้นขนมจนีเสน้สด แมแ่อ็ด รา้นนี้มเีอกลกัษณ์โดดเดน่ในเรือ่งของเสน้ขนมจนี  
 มคีวามสดเหนียว ในเรือ่งของการันตคีวามอรอ่ยของน ้าแกง  

 
► เดนิทางสู ่วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร หรอื วดัพระธาต ุพระอารามหลวงชัน้
เอกชนดิวรมหาวหิาร เป็นโบราณสถานสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์และเป็นมิง่ขวัญชาวเมอืง
นครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศานกิชนทัง้หลาย วัดพระธาต ุเป็นทีบ่รรจุพระบรม



 

   

สารีรกิธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบันกรมศลิปากรไดป้ระกาศจดทะเบยีนวัดพระ

มหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่ส าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ของภาคใต ้
ซึง่เจดยีส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆังคว ่า ปากระฆังตดิกับพื้นก าแพงแกว้  
ยอดเจดยีห์ุม้ดว้ยทองค าแท ้ความมหัศจรรยข์ององคพ์ระธาตุจะไม่มีเงาทอดลง
พืน้ไมว่า่แสงอาทติยจ์ะสอ่งกระทบไปทางใด จากความมหัศจรรยน์ี้ ท.ท.ท. จงึให ้
เจดยีน์ี้เป็น ๑ ใน unseen Thailand และยังมสี ิง่ศกัดิส์ทิธิ ์พระกจัจายนะ หรอื 
พระแอด ประดษิฐานอยู่ใน วหิารพระมหากจัจายนะ เป็นพระพุทธรูปสทีอง
อร่าม ลกัษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มเีมตตา ซึง่นิยมมา
กราบไหวเ้พือ่ขอพรในเรือ่งของสขุภาพและความเจ็บป่วย เพราะเชือ่กนัวา่พระแอด
จะช่วยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว 
ปวดหลงั อกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นทีป่ระจักษ์คอื การขอบุตร เชือ่กันว่า
ทา่นมเีมตตาบนัดาลบตุรใหแ้กผู่ท้ีม่บีตุรยาก เมือ่มบีตุรส าเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะน ารูป
ทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแกบ้นและเหมือนเป็นการฝากฝังใหพ้ระแอดช่วย
คุม้ครองดูแลใหอ้ยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ **TIP  ไหวข้อลูกกบั
พระกจัจายนะ 

 “ขออํานาจพระพทุธ-พระธรรม-พระสงฆ ์จงบนัดาลความคดิของขา้ฯ มชีือ่
วา่..บดันีข้า้ฯ ตอ้งการมลีูก เทพเทวาใดจะมาเกดิกบัขา้ฯ หรอืเทพเทวาใด
จะชว่ยหาเทวดามาเกดิกบัขา้ฯ ขา้ฯ จะทําบุญอุทศิใหเ้ตรยีมรบับุญจากขา้
ได”้ 
 

 ► เดนิทางสู ่ศาลหลกัเมอืงนคร ทีน่ี่เปรยีบเสมอืนสิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงนครที่

คอยปกป้องรักษาบา้นเมืองใหพ้น้จากภัยอันตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรูถ้งึ
ความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมืองจากค าลือมากมายผ่านองคจ์ตุคามรามเทพ 
เทวดารักษาเมอืง ซึง่อยูบ่นเสาสงูสดุของหลักเมอืง ศาลหลักเมอืง ออกแบบใหม้ี
ลักษณะคลา้ยศลิปะศรวีชิัย เรยีกว่าทรงเหมราชลลีา  สว่นอาคารเล็กทัง้ ๔ หลัง 
ถอืเป็นบรวิารสีท่ศิ เรียกว่าศาลจตโุลกเทพ ประกอบดว้ย พระเสือ้เมอืง ศาลพระ
ทรงเมอืง ศาลพระพรหมเมอืงและศาลพรบันดาล สว่นอาคารเล็ก ๔ หลัง ถอืเป็น
บรวิารประจ าทศิทัง้ ๔ เรยีกวา่ ศาลจตโุลกเทพ ประกอบดว้ย พระเสือ้เมอืง , พระ
ทรงเมอืง, พระพรหมเมอืง และ พระบันดาลเมอื ผ่านองคจ์ตคุามรามเทพเทวดา
รักษาเมอืง ซึง่อยูบ่นเสาสงูสดุของศาลหลกัเมอืง  

 
…… น. สง่คณะ ณ ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช ขอใหท้่านเดนิทางกลับโดยสวัสดิ

ภาพ 
 

💙 💙 💙 💙 💙 💙 

 
รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความ
เหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ 
เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นี้จะ



 

   

คํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

สําคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่น
การเดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 

 
 

 คา่รถปรบัอากาศนําเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนั 
   ทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 

 

  

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั และภาษสีนามบนิ ภาษนํีา้มนั 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ  
   ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 สําหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งชําระเพิม่ 500 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอายุ 0-2 ปี ชําระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ทปิคนขบัรถ แลว้แตส่นินํา้ใจของทา่น  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 

 
   เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาสํารองทีน่ ัง่และชําระค่าทวัรเ์ต็มจํานวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตรประชาชน 
หลังจากท าการจองทัวร ์2 วัน  หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพื่อใหล้กูคา้ท่านอืน่ที่
รอทีน่ั่ง เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยอมรับเงือ่นไข
และขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 
 
 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม :  คา่ทปิพนกังานขบัรถ 

** ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ** 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



 

   

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและชําระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการ
เดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณี
เจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ
ต่อไป แต่ท ัง้นี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนลว่งหนา้
เพยีง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่
ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมดัจําคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่ว

รว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 4 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 

ภยัธรรมชาต ,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการให้
คําสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลง
นามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ กํากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


