
                             

CODE: ITH111 สายมูมีโปร! บินขอพรไอ้ไข่ ไหว้ตาพรานบุญ นครศรีธรรมราช 2วัน 1คืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสริมดวง โชคดี ร่ำรวยตลอดปี 

เดินทางโดยสายการบิน THAI VIET JET AIR (VZ) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ  
สู่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม 

วันที ่ รายละเอียดทอ่งเที่ยว 

1 พร้อมกันที่ทา่อากาศสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบนิ THAI VIET JET AIR - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
- วัดยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - เมืองนคร 
  เย็น  

2 วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง – ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช -  
ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาหารเช้า  

 

 

 

 



                             

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่
ราคาเด็ก 

อายุ 2-6 ป ี

พักเดี่ยว/เดินทางคน

เดียว เพิ่ม 
ที่นั่ง 

หมายเหต ุ

24-25 สิงหาคม 63 3,999  

ไม่มีราคาเด็ก 

(อายุ 0-2 ปี 1,000 

บาท) 

 

800 15  

3-4 กันยายน 63 3,999 800 15  

9-10 กันยายน 63 3,999 800 15  

23-24 กันยายน 63 3,999 800 15  

30กันยายน-1ตุลาคม  3,999 800 15  

 

 

ไฟล์ทบนิ   

Departure:  VZ330 BKK-NST 11.05-12.20 

Return      :  VZ331 NST-BKK 12.50-14.20 

 

(หมายเหตุ:สายการบินอาจมีขยับไฟล์ทหรือปรับเปลี่ยนเวลาบินได้ ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเครื่องดื่มบนเครื่องและที่นั่งบน

เครื่องเป็นไปตามที่สายการบินจัดสรรหน้าเคาน์เตอร)์ 

ไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว 

 

วันแรก           ท่าอากาศสวุรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบญุ) –  

                     วัดเจดีย์ไอ้ไข่ - เมืองนคร                   อาหารเย็น  

 

08.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (Thai Viet Jet 

Air) ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ E เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก  

11.05 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ330 

12.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์ถือป้ายต้อนรับรอทุกท่านบริเวณ

ทางออก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอาการ VIP นำท่านสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวัด

ร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดิมชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ 

หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญก็ได้มีการบูรณะวัดอีก

จนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน ไฮไลท์ของวัดนี้คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อ

กันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ ความปลอดภัย โชคลาภ 

ให้มีกินมีใช้ หากใครสมหวัง วิธีแก้บนคือนำปัจจัยถวายไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์ (ความเช่ือส่วนบุคคล)  



                             

** TIP การบูชาตาพรานบุญ ไหว้บูชาด้วยพวงมาลัย ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1ชุด หากบน

ให้บนด้วย เหล้าขาว 1 ขวด ผ้าขาวม้า 1ผืน +++ คาถาบูชา กล่าว นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต 

สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ ตามด้วย นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชัยยะ ชัยยะ สิริโภคานะมาสะโย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุก

อย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพราง

ทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ 

ไหว้รับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน 

หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้  ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้อง

ภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่น

ต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อ

ไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็น

จำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย ( ความเชื่อ

ส่วนบุคคล )   

  **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสำเร็จให้แก้บนด้วยของที่

นำมาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น    ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ยะ , น้ำแดง, ชุดทหาร ตำรวจ, ไก่ปูนปั้น, 

หนังสติ๊ก, ประทัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนคร 

 เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 1)  

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม 

ทีพ่ัก: เมืองนครศรีธรรมราช ระดับ3ดาว 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะทำการแจง้พร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สอง        วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง – ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – 

                     ท่าอากาศสุวรรณภูมิ      เช้า 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 2) 

 นำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิด

วรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชน

ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ที่รู้จักกันแพร่หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย์ ที่บรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์หุ้ม

ด้วยทองคำแท้ ความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุคือ องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่า

แสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด ซึ่งยังไม่มีใครหาคำตอบได้ ความมหัศจรรย์นี้เอง จึงเป็น 1 ใน UNSEEN  

THAILAND  ที่ห้ามพลาด นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ที่ต้องการมีบุตร มีบุตรยาก ต้องมากราบไหว้

เลยก็คือ  พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอ

พรเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย เชื่อกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจ็บไข้ โดยเฉพาะ

อาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง และการขอบุตร เชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู้ที่มีบุตรยาก 

(ความเชื่อส่วนบุคคล) จากนั้น เดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนคร ที่มีชื่อเสียงและมีคนรู้จักมากที่สุดในประเทศไทย 

เนื่องด้วยประวัติการสร้างนั้นเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เป็นสองรองใครในประเทศนี้คือ “จตุคามรามเทพ” 

ซึ่งการจัดสร้างหลักเมืองเต็มเป่ียมไปด้วยความเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์ในทุกกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

นำท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่า

อากาศยานนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ 

12.50น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบิน VZ331 

14.20น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
   

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

มาตรการดูแลป้องกันการตดิเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

• โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

• บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงื่อนไขการจอง 
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ **  
 

อัตราบริการนี้รวม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรมั 

• ค่าที่พัก 1คืน ห้องละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



                             

• ค่าประกนัอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัท
ทำไว้ ทั้งน้ีย่อมอยู่ในข้อจำกดัที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ จากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกนั
ทั่วไป 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรมั ราคา 380 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมี
การปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน) 

• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม  

• ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท  
เงื่อนไขการจอง 
มัดจำท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)   
 
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิย์ึดเงินเต็มจำนวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ 

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 



                             

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่
คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 




