สายมู เสริมบุญ ขอพร “ไอ้ไข่” ไหว้
พระบรมธาตุเจดีย์
PACKAGE : รับสนามบินนครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ (ไอ้ ไข่ )
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง – ส่ งสนามบินนครศรีธรรมราช
......... น.

ถึง สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีตอ้ นรับทุกท่านสู่เมืองคอน
►เดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่ องราวที่ร่ าํ ลือถึงความศักดิ์สิ ทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุ กอย่าง “ไอ้ ไข่ ” รู ป
ไม้ แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุ ดลายพรางทหารสวมแว่ นตา
ด า ที่ เ ชื่ อ กัน ว่ า เป็ นวิ ญ ญาณศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ส ถิ ต อยู่ ณ วัด แห่ ง นี้ จากศรั ท ธาที่ เ ชื่ อกัน ว่ า “ขอได้ ไหว้ รั บ ”
โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ ยงดวง ขอให้ช่วยเรี ยกคน
มาซื้ อของ ทํายอดขายให้ได้ต ามเป้ า ของหายให้ช่ว ยหา ขอให้ช่วยปกป้ องภัย ภายในวัดเจดี ยเ์ ต็มไปด้ว ย
สิ่ งของที่ผเู ้ ลื่อมใสศรัทธานํามาแก้บน เช่น รู ปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่ าง ๆ ส่ วนบริ เวณที่ ให้จุด
ประทัดก็มีเศษประทัดกองสู งเป็ นเนิ นเขา บ่ งบอกถึงแรงศรั ทธาที่ มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ จากผู ้
ที่ มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ให้ ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่ าว จากรู ป ไม้ สลักไอ้ ไข่ ตาม
อัธยาศัย **TIP ไหว้ ไอ้ ไข่ การบูชา ไอ้ ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้ รับ แต่ เมือ่ สาเร็จให้ แก้ บนด้ วย
ของที่นามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่ านั้น ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ ยะ, นา้ แดง, ชุ ดทหาร ตารวจ, ไก่ ปูนปั้ น,
หนังสติก๊ , ประทัด อิสระขอพรตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองนคร

☻☻☻

 บริการอาหารกลางวัน (เมนู ขนมจีนเลื่องชื่อแห่ งเมืองคอน) 1 มือ้ ฟรี!!
►►เดิ นทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิ มเรี ย กว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิ ด
วรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ เคารพนับ ถือของชาวเมืองนครศรี ธรรมราช เป็ นที่ บรรจุ พระบรม
สารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็ นเจดียส์ ถาปั ตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังควํ่า ปากระฆังติ ดกับพื้นกําแพง
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แก้ว ยอดเจดียห์ ุ ม้ ด้วยทองคําแท้ ความมหัศจรรย์องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิ ตย์จะส่ อง
กระทบไปทางใด เป็ น 1 ใน UNSEEN THAILAND และยังมีสิ่งศักดิ์ สิ ทธิ์ พระกัจจายนะ หรื อ พระแอด
ประดิษฐานอยูใ่ น วิหารพระมหากัจจายนะ เป็ นพระพุทธรู ปสี ทองอร่ าม ลักษณะรู ปร่ างอ้วนท้วนสมบรู ณ์
ใบหน้ายิม้ แย้มมีเมตตา อภินิหารของพระแอดที่เป็ นที่ประจักษ์คือ การขอบุตร เชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาล
บุตรให้แก่ผทู ้ ี่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรสําเร็ จแล้ว พ่อแม่ก็จะนํารู ปทารกมาถวาย เพื่อเป็ นการแก้บนและเหมือน
เป็ นการฝากฝั งให้พระแอดช่ วยคุ ม้ ครองดูแลให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่ างๆ **TIP ไหว้ ขอลูกกับ
พระกัจจายนะ “ขออํา นาจพระพุ ทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ จงบันดาลความคิ ด ของข้าฯ มีชื่อว่า ..บัด นี้ ข้า ฯ
ต้องการมีลกู เทพเทวาใดจะมาเกิดกับข้าฯ หรื อเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิดกับข้าฯ ข้าฯ จะทําบุญอุทิศ
ให้เตรี ยมรับบุญจากข้าได้”

►►►เดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนคร ที่มีชื่อเสี ยงและมีคนรู ้จกั มากที่ สุดในประเทศไทย เนื่ องด้วยประวัติ

……… น.

การสร้างนั้นเกี่ยวพันกับสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ที่ไม่เป็ นสองรองใครในประเทศนี้ คือ “จตุคามรามเทพ” ซึ่งการจัดสร้าง
หลักเมืองเต็มเปี่ ยมไปด้วยความเข้มขลัง ศักดิ์สิ ทธิ์ในทุกกระบวนการ
ส่ ง สนามบินนครศรีธรรมราช ..................
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อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ จานวน
10 ท่ าน
8-9 ท่ าน
6-7 ท่ าน
5 ท่ าน
4 ท่ าน

ราคาท่ านละ

999 บาท
1,099 บาท
1,199 บาท
1,299 บาท
1,399 บาท
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3 ท่ าน

1,599 บาท
2,099 บาท

2 ท่ าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม

 ค่ารถตูร้ ับ-ส่ ง นําเที่ยว ตามระบุในรายการ
 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ตามระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ นครศรี ธรรมราช
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ นอกเหนื อจากรายการ ค่าโทรศัพท์
อินเตอร์ เน็ต ฯลฯ
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของท่าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

ค่า

เงือ่ นไขการเดินทาง
กรุ ณาชําระค่าทัวร์ เต็มจํานวนภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง พร้อมส่ งสําเนาบัตรประชาชน โดยโอนเงินเข้าบัญชี
บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศกดินแดง
เลขที่บญ
ั ชี 062-2-67029-1 ประเภทออมทรัพย์
หากชํา ระเงิ น แล้ว รบกวนส่ ง สลิ ปการโอนมายัง พนัก งานที่ รั บจอง หรื อส่ ง เข้า LINE : @jubileetravel หรื อ E-Mail :
jubilee.tour11@gmail.com เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่ างๆที่
ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้ แล้ว

การยกเลิก
** เนื่องจากราคาทัวร์ นีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชําระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก ขอคืนเงิ นทุ กกรณี และเมื่อท่ านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ว ท่ านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดิ นทางพร้ อมคณะถือว่าท่ านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืนไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่ าน ราคาและรายการอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รั บผิดชอบค่ า เสี ยหายในเหตุ การณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิ น ภัยธรรมชาติ เช่ น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่ อยู่
นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิ น, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยูน
่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่ านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิ เหตุ ที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่ มีเอกสารลงนาม
โดย ผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั้น
10. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด





