
ONE DAY TRIP : นครศรีธรรมราช 1วัน

ขอพรไอ้ไข่ ไหว้ตาพรานบุญ

เดินทางได้ตั้งแต่ กันยายน - ตุลาคม 63

499฿/ท่าน
ราคาปกติ 999 บาท/ท่าน

ลดแรง!!
ราคาสุดช็อก



รายละเอียดโปรแกรม
1 Day Trip

เช้า

เที่ยง

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สนามบินนครศรีธรรมราช, สถานีรถไฟ, สถานีขนส่ง
 หรือโรงแรมที่พัก(เฉพาะในเขตตัวเมืองนคร) จากนั้นนำาท่านชม วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และ
เป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราช มีความน่าอัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่งจนผู้คน
ต่างพากันเรียกว่า “พระธาตุไร้เงา” เนื่องจาก องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่
ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางไหนซึ่งยังไม่มีใครสามารถหาคำาตอบได้ว่าเป็นเพราะ
อะไร ทำาให้พระบรมธาตุเจดีย์กลางเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์สัญลักษณ์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน นับเป็น
ปูชนียสถานที่สำาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ จากนั้นนำาท่านชม ศาลหลักเมืองนคร
 ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมือง ออกแบบ
ให้มีลักษณะ คล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลัง ถือ
เป็ไนบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง
 ศาลพระพรหมเมือง และศาลพรบันดาลเมือง องค์เสาหลักเมืองทำาด้วยไม้ตะเคียนทอง
ที่ได้มาจากภูเขายอดเหลือง อันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขานครศรีธรรมราช จากนั้นนำา
ท่านสู่ วัดสระสี่มุม วัดเก่าแก่โบราณซึ่งวัดนี้คือวัดที่ พ่อท่านเทิ่ม (พระครูเจติยาภิรักษ์) 
เป็นพระเกจิอาจารย์เมืองนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ อ.สิชล จ.นครศรีฯ ท่าน
ได้มาจำาพรรษาและพัฒนาวัดนี้ตั่งแต่ที่ท่านสร้างเหรียญไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่น1 พ.ศ
.2526 ณ วัดเจดีย์ ที่โด่งดังเป็นตำานานต่อมาจนถึงปัจจุบันจากนั้นนำาท่านเดินทางสู่วัด
เจดีย์

บริการอาหารเที่ยง เมนูพิเศษ ขนมจีนเมืองคอน

นำาท่านเดินทางสู่  วัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำาลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไร
ก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลัก ของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ใน
ศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่ง นี้เป็นที่

• ไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมศิริมงคลให้มีโชคลาภ ร่ำารวย ขอได้ไหว้รับ วัด
พระธาตุไร้เงา, ศาลหลักเมืองนคร, วัดสระสี่มุม, วัดเจดีย์(ไอ้ไข่), วัดยางใหญ่ (ตา
พรานบุญ)

• อิ่มอร่อยกับ เมนูพิเศษ ขนมจีนเมืองคอน



เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จาก
ศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

* การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับแต่เมื่อสำาเร็จให้แก้บนด้วย
ของที่นำามาบนและจุดธูป เพียง 1 ดอกเท่านั้น ของที่ชอบ ขนมเปี๊ยะ น้ำาแดง ชุด
ทหาร ตำารวจ ไก่ปูนปั้น หนังสติ๊ก ประทัด

จากนั้นนำาท่านสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เป็นวัดที่ร้างเก่าแก่โบราณ แต่ก่อนไม่ได้
ชื่อ วัดยางใหญ่  แต่ชื่อวัดคงคงล้อมในอดีตชาวบ้านทำาไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธ
รูป คือ หลวงพ่อประธาร เลยบูรณะหลวง พ่อยางใหญ่ และด้วยความโด่งดัง ขอพราน
บุญ ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน ไฮไลท์ของวัดนี้คือ 
ตาพรานบุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อว่าเป็นสุดยอดของ พรานทั้งปวง 
บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ ความปลอดภัย และโชคลาภ 

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

จากนั้นนำาท่านเดินทางกลับ ระหว่างนำาท่านแวะซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำา
ท่านกลับจุดนัดหมายตามที่ระบุ ได้แก่ สนามบิน, สถานีขนส่ง, สถานีรถไฟ จังหวัด
นครศรีธรรมราช หรือ โรงแรมในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช *หากโรงแรมที่
พักอยู่นอกเขตบริการ โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการ
กำาหนดการเดินทาง

ราคาต่อท่าน
กรณีที่มีผู้เดินทางเดินทาง 9 ท่านขึ้นไป

กันยายน – ธันวาคม 2563 499 บาท/ท่าน (ปกติ 999)

• กรณีผู้เดินทาง 8 ท่าน ชำาระเพิ่ม ท่านละ 150 บาท
• กรณีผู้เดินทาง 7 ท่าน ชำาระเพิ่ม ท่านละ 250 บาท
• กรณีผู้เดินทาง 6 ท่าน ชำาระเพิ่ม ท่านละ 300 บาท
• กรณีผู้เดินทาง 5 ท่าน ชำาระเพิ่ม ท่านละ 450 บาท
• กรณีผู้เดินทาง 4 ท่าน ชำาระเพิ่ม ท่านละ 550 บาท
โดยค่าบริการส่วนเพิ่มเติม สามารถชำาระได้กับเจ้าหน้าที่ได้ในวันเดินทาง



อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

เงื่อนไขการสำารองที่นั่งและการยกเลิก

• ค่ารถนำาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลง

เมนูอาหารตามสถานการณ์) 
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการฃ
• ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 

1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 
บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1-75 ปี(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

• ค่าโดยสารทุกประเภท เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
• ค่าโรงแรมที่พัก
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ 
• ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน , อุบัติภัยทางธรรมชาติ , การ

ประท้วง , การจลาจล , การนัดหยุดงาน , การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

• ค่าทิปคนขับรถ 50 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

• ส่ง สำาเนาบัตรประชาชน พร้อมชำาระค่าทัวร์เต็มจำานวน 
• บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์***
• แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดย

หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำารถบัส , รถตู้ , ค่ามัดจำาร้านอาหาร

เงื่อนไขการสำารองที่นั่ง

เงื่อนไขการยกเลิก



    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ
• แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำานวน 

**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

รบกวนอ่านทำาความเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่

กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
• โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำานวนผู้เดินทางขั้นต่ำาตามที่กำาหนดไว้เท่านั้น หากมีจำานวนผู้

เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำาหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำาหนดการเดินทาง
 และเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

• บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ข้อจำากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำานึงถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำาคัญ

• ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

• ค่าบริการที่ท่านชำาระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำาระให้กับบริษัทฯ ตัวแทน
แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุ
ไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัด
บริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำาหรับค่าบริการนั้น ๆ

• เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้
เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้

• ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ
 จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทา
งบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำาร้าย การสูญหาย 
ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้
เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของ
ประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)




