
 

 
 

ขอได ้ไหวร้บั "ไอไ้ข"่ ขอโชคลาภ "ตาพรานบญุ" ลอ่งเรอืเขือ่นเชีย่วหลาน  

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

2 สุราษฎรธ์าน ี– เขือ่นรชัชประภา - ล่องเรอืชมเขือ่น - สะพานเเขวนเขาเทพพทิกัษ ์(สะพาน

แขวนเขาพงั) –  อุทยานธรรมเขานาใน ซุ้มประตูเจดีย ์ลอยฟ้า –พกัสุราษฎร์ธานี                                                                      

 อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น 

3 นครศรีธรรมราช - วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วดัเจดียไ์อ้ไข่ พกันครศรีธรรมราช                                                  
 อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น 

4 วดัมหาธาตุมหาวรวหิาร-ศาลหลกัเมอืง-รา้นของฝาก – เดนิทางกลบัภูมลิ าเนา  อาหารเชา้ 

/ เทีย่ง 

 



 
วนัแรก         พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ 

 

16.30 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความใหทุ้กท่าน ออกเดนิทางสู ่

สรุาษฎรธ์าน ีอสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 
 
 

วนัทีส่อง        สุราษฎรธ์าน-ีเขือ่นรชัชประภา – ลอ่งเรอืเขือ่นรชัชประภา - สะพานเเขวนเขาเทพพทิกัษ ์

                     (สะพานแขวนเขาพงั) - อุทยานธรรมเขานาใน ซุม้ประตเูจดยีล์อยฟ้า - ศาลหลกัเมอืง – 

                                                                                                              อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  เดนิทางถงึ จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีพรอ้มท าธรุะสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย 

 รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

เดนิทางสู่ เขือ่นรชัชประภา หรือ เขือ่นเชีย่วหลาน น าท่านล่องเรอืชมกุย้หลนิเมอืงไทย สวย

เหมอืนสวรรคบ์นดนิ ฟ้าสวยน ้าใส เขือ่นรัชชประภาโอบลอ้มไปดว้ยภเูขาหนิปนูทีท่อดยาว รปูรา่งสวยงาม 

แปลกตา และเสน่ห์แห่งสีเขียวมรกตนัน้มาจาก สีของตะไคร่น ้าที่อยู่เบื้องล่าง ดว้ยระดับความลกึที่

แตกต่างกัน ท าใหม้องเห็นสเีขยีวใตน้ ้านัน้เหมอืนสเีขยีวมรกต ดูแลว้สวยสบายตา ใหท้่านถ่ายภาพกุย้

หลนิเมอืงไทย ชมทัศนียภาพทีส่วยงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานเเขวนเขาเทพพทิกัษ ์(หรอื

ชือ่เดมิวา่สะพานแขวนเขาพงั) เป็นอกีจุดเช็คอนิทีแ่นะน าใหม้าถา่ยรูปเก๋ๆ ไฮไลทข์องทีน่ี่คอืสะพาน

แขวนทีส่ามารถถา่ยรปูและเห็นพืน้หลังเป็นภเูขารปูหัวใจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

บา่ย เดนิทางสู ่อุทยานธรรมเขานาใน อยูท่ีต่ าบลตน้ยวน อ าเภอพนม จังหวัดสรุาษฎรธ์านี ถอืเป็นสถาน

ทีต่ัง้ของเจดยีล์อยฟ้าพระพุทธศลิาวด ีซึง่บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ สรา้งจากศลิาแลง ทีน่ี่เป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิ ์เป็นทีเ่คารพบูชาของคนทั่วไป เนื่องจากค่อนขา้งสงบ ร่มเย็น เหมาะกับการมาปฏบิัตธิรรม

มกัจะจัดอบรมวปัิสสนากรรมฐานขึน้ทีน่ี ่ซุม้ประตพูุทธวด ี9 ยอด เป็นสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม  

ทัวร์น าท่านถ่ายรูปบรเิวณซุม้ประตู น าท่านสักการะ ศาลหลกัเมอืง สถาปัตยกรรมแบบศรีวชิัย สิง่

ศักดิ์ส ิทธิ์ประจ าเมืองสุราษฎร์ธานี เสาหลักเมืองแกะสลักจากไมร้าชพฤกษ์ ขนาดสูง 108 นิ้ว 

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 20 นิว้ ส่วนยอดแกะสลักเป็นรูปพระพักตรข์องพระโพธสิัตวอ์วโลกเิตศวรสีห่นา้ หัน

พระพักตรไ์ปทัง้สีท่ศิเหมอืนการแกะสลักพระพรหมสีห่นา้ไวต้ามยอดหลักเมอืงทั่วๆไป และตรงมวยพระ

เกศาประดษิฐานพระอนุาโลมซึง่เป็น พระประจ าทศิตามรูปแบบของศรวีชิยั เสาหลักเมอืงแกะสลักดว้ย

ลายเครอืเถาแบบศรวีชิยั 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) 

หลงัจากน ัน้เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมสรุาษฎรธ์าน ี

ทีพ่กั: โรงแรมมารล์นิ หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม           วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) – วดัเจดยีไ์อไ้ข ่     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่4) 

  น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรธีรรมราช (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ถงึ นครศรธีรรมราช 

น าทา่นสู ่วดัยางใหญ ่(ตาพรานบญุ) วัดสชีมพแูหง่เมอืงนคร เป็นวัดรา้งเกา่แกส่มยัโบราณ แตเ่ดมิชือ่ 

“วัดคงคาลอ้ม” ในอดตีชาวบา้นท าไร่ยางขดุเจอชิน้สว่นพระพทุธรปู คอื หลวงพอ่พระประธาน เลยบรูณะ

หลวงพ่อวัดยางใหญ่ และดว้ยความโด่งดังของพรานบุญก็ไดม้ีการบูรณะวัดอกีจนเป็นวัดที่สวยงาม

เหมอืนในปัจจบุนั ไฮไลทข์องวัดนีค้อื “ตาพรานบญุ” สิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวปักษ์ใตนั้บถอื เชือ่กนัวา่เป็นสดุ

ยอดของพรานทัง้ปวง บชูาแลว้มโีชคลาภเงนิทอง สว่นใหญค่นนยิมขอ ความปลอดภยั โชคลาภ ใหม้กีนิ

มใีช ้หากใครสมหวัง วธิแีกบ้นคอืน าปัจจัยถวายไปชว่ยสรา้งวัดสรา้งโบสถ ์(ความเชือ่สว่นบคุคล) 

** TIP การบูชาตาพรานบุญ ไหวบ้ชูาดว้ยพวงมาลัย ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เล่ม หมากพลูยาสบู 1ชดุ 

หากบนใหบ้นดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวด ผา้ขาวมา้ 1ผนื +++ คาถาบชูา กล่าว นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระ

หะโต สัมมาสมัพทุธัสสะ 3 จบ ตามดว้ย นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา

นะมาสะโย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 

น าท่านสู่ อ าเภอสชิล เพื่อน าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยีไ์อไ้ข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร ่าลือถงึความ

ศักดิส์ทิธิ ์ทีเ่มือ่ขออะไรก็ไดส้มหวังทุกอย่าง “ไอไ้ข”่ รูปไมแ้กะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 

ขวบ ตัง้อยูใ่นศาลาในวัดเจดยี ์สวมชดุลายพรางทหารสวมแวน่ตาด า ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ี่

สถติอยู ่ณ วัดแหง่นีจ้ากศรัทธาทีเ่ชือ่กนัวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบาน

ศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมลีาภในการเสีย่งดวงเลน่พนัน หรอืขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของ หรอืท ายอดขาย

ให ้ ไดต้ามเป้า หรอืของหายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของทีผู่ ้

เลือ่มใสศรัทธาน ามาแกบ้น เชน่ รปูไกช่น ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเลน่ตา่ง ๆ เป็นตน้ สว่นบรเิวณทีใ่หจ้ดุ

ประทัดก็มเีศษประทัดกองสงูเป็นเนนิเขายอ่มๆ บง่บอกถงึแรงศรัทธาทีม่ตีอ่ไอไ้ข ่และแสดงถงึผลสมัฤทธิ์



 
จากผูท้ีม่าขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวันผูค้นต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ใหท้่าน

กราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรปูไมส้ลักไอไ้ข ่ตามอธัยาศัย (ความเชือ่สว่นบคุคล ) 

**TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวรั้บ แต่เมือ่ส าเร็จใหแ้กบ้น

ดว้ยของทีน่ ามาบนและจดุธปูเพยีง 1 ดอกเทา่นัน้ ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชดุทหาร ต ารวจ, ไก่

ปนูปัน้, หนังสติ๊ก, ประทัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6) 

หลงัจากน ัน้เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมเมอืงนครศรธีรรมราช 

ทีพ่กั: โรงแรมปรุะนครหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่       วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืง – เดนิทางกลบั                      อาหารเชา้,เทีย่ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่7) 

  น าท่านเช็คเอา้ท ์ออกจากทีพั่ก  จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร  เดมิเรยีกว่า วัด

พระบรมธาต ุพระอารามหลวงชัน้เอกชนดิวรมหาวหิาร โบราณสถานศักดิส์ทิธิท์ีเ่คารพนับถอืของชาวเมอืง

นครศรธีรรมราชตลอดจนพทุธศาสนกิชนทัง้หลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราชแหง่นีท้ีรู่จั้กกนั

แพร่หลายคอื พระบรมธาตุเจดยี ์ทีบ่รรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้  เป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรม

แบบลา้นนา ทรงระฆังคว ่า มจีุดเด่นทีย่อดเจดยีห์ุม้ดว้ยทองค าแท ้ความมหัศจรรยอ์กีอยา่งหนึง่ขององค์

พระบรมธาตุคอื องคพ์ระธาตุจะไมม่เีงาทอดลงพืน้ไมว่่าแสงอาทติยจ์ะสอ่งกระทบไปทางใด ซึง่ยังไมม่ี

ใครหาค าตอบได ้ความมหัศจรรยน์ี้เอง จงึเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ทีห่า้มพลาด นอกจากนี้

ยังมสี ิง่ศักดิส์ทิธิ ์ส าหรับผูท้ีต่อ้งการมบีุตร มบีุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คอื  พระกจัจายนะ หรอื 

พระแอด ประดษิฐานอยูใ่น วหิารพระมหากัจจายนะ ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเรือ่งสขุภาพและความ

เจ็บป่วย เชือ่กันว่าพระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวด

เอว ปวดหลัง และการขอบุตร เชือ่กันว่าท่านมเีมตตาบันดาลบุตรใหแ้ก่ผูท้ีม่บีุตรยาก (ความเชือ่ส่วน

บคุคล) จากนัน้ เดนิทางสู ่ศาลหลกัเมอืงนคร ทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีนรูจั้กมากทีส่ดุในประเทศไทย เนื่อง

ดว้ยประวัตกิารสรา้งนัน้เกีย่วพันกับสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีไ่ม่เป็นสองรองใครในประเทศนี้คอื “จตุคามรามเทพ” 

ซึง่การจัดสรา้งหลักเมอืงเต็มเป่ียมไปดว้ยความเขม้ขลัง ศักดิส์ทิธิใ์นทกุกระบวนการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 
เมนขูนมจนีเลือ่งชือ่แหง่เมอืงคอน “รา้นขนมจนีเมอืงคอน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่ ภูมลิ าเนาของทา่น ระหว่างทางใหท้่าน แวะซือ้ของฝากของ จากนัน้เดนิทาง ต่อสู่ 

ภมูลิ าเนาของทา่น  

 

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

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

• คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภยัที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ 

 
 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 



 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 40+ ทา่น 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

      มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิ    

      คา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ 

      การเดนิทาง) 

 

1. ธนาคาร   : ไทยพาณชิย ์ 

สาขา      : ฟรายเดย ์อตุรดติถ ์

เลขบัญช ี: 403-104236-2 

ชือ่บัญช ี : นางสาวสทุธนิ ีชาญเมธ ี

    


