
                             

CODE: ITH111 สายมมูโีปร! บนิขอพรไอไ้ข ่ไหวต้าพรานบุญ นครศรธีรรมราช 2วนั 1คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสรมิดวง โชคด ีร า่รวยตลอดปี 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI VIET JET AIR (VZ) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ  

สูท่า่อากาศยานนครศรธีรรมราช น า้หนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรมั 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI VIET JET AIR - ทา่อากาศยาน
นครศรธีรรมราช - วดัยางใหญ ่(ไหวต้าพรานบญุ) - วดัเจดยีไ์อไ้ข ่- เมอืงนคร 
  เย็น  

2 วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืง – รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช -  
ทา่อากาศสวุรรณภมู ิอาหารเชา้  

 

 

 

 

 

“สายมมูโีปร! บนิขอพรไอไ้ข ่ไหวต้าพรานบญุ” 

 



                             

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อายุ 2-6 ปี 
พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

24-25 สงิหาคม 63 3,999  

ไมม่รีาคาเด็ก 

(อาย ุ0-2 ปี 1,000 บาท) 

 

800 15  

3-4 กนัยายน 63 3,999 800 15  

9-10 กนัยายน 63 3,999 800 15  

23-24 กนัยายน 63 3,999 800 15  

30กนัยายน-1ตลุาคม  3,999 800 15  
 

 

ไฟลท์บนิ   

Departure:  VZ330 BKK-NST 11.05-12.20 

Return      :  VZ331 NST-BKK 12.50-14.20 

 

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

ไมร่วมน้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น้ําหนัก 15กโิลกรัม ราคา 380 บาทตอ่เทีย่ว 

 

วนัแรก           ทา่อากาศสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช - วดัยางใหญ ่(ไหวต้าพรานบญุ) –  

                     วดัเจดยีไ์อไ้ข ่- เมอืงนคร                   อาหารเย็น  
 

08.30 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีตเจ็ท (Thai 

Viet Jet Air) ประต ู3-4 เคานเ์ตอร ์E เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  

11.05 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช โดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิที ่

VZ330 

12.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช รับสัมภาระเรียบรอ้ย ไกดถ์อืป้ายตอ้นรบัรอทุกท่าน

บรเิวณทางออก นําทา่นขึน้รถตูป้รับอาการ VIP นําทา่นสู ่วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดสชีมพูแห่ง

เมืองนคร เป็นวัดรา้งเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดมิชือ่ “วัดคงคาลอ้ม” ในอดตีชาวบา้นทําไร่ยางขุดเจอ

ชิน้สว่นพระพุทธรูป คอื หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และดว้ยความโด่งดังของ

พรานบุญก็ไดม้ีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน ไฮไลทข์องวัดนี้คือ “ตาพราน

บุญ” สิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวปักษ์ใตนั้บถอื เชือ่กันว่าเป็นสดุยอดของพรานทัง้ปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงนิ

ทอง สว่นใหญ่คนนยิมขอ ความปลอดภัย โชคลาภ ใหม้ีกนิมีใช ้หากใครสมหวัง วธิีแกบ้นคอืนําปัจจัย

ถวายไปชว่ยสรา้งวัดสรา้งโบสถ ์(ความเชือ่สว่นบุคคล)  

** TIP การบชูาตาพรานบญุ ไหวบู้ชาดว้ยพวงมาลัย ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เล่ม หมากพลูยาสบู 1ชดุ 

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

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

นะมาสะโย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

นําท่านเดนิทางสู ่วดัเจดยีไ์อไ้ข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวทีรํ่่าลือถงึความศักดิส์ทิธิ ์ที่เมื่อขออะไรก็ได ้

สมหวังทกุอย่าง “ไอไ้ข”่ รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยู่ในศาลาในวัดเจดยี ์

สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดํา ที่เชือ่กันว่าเป็นวิญญาณศักดิส์ทิธิท์ี่สถติอยู่ ณ วัดแห่งนี้จาก

ศรัทธาทีเ่ชือ่กนัว่า “ขอได ้ไหวร้ับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมี

ลาภในการเสีย่งดวงเลน่พนัน หรอืขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของ หรอืทํายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรอืของ

หายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ยส ิง่ของทีผู่เ้ลือ่มใสศรัทธานํามาแก ้

บน เชน่ รูปไกช่น ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ สว่นบรเิวณทีใ่หจุ้ดประทัดก็มีเศษประทัด

กองสงูเป็นเนนิเขาย่อมๆ บ่งบอกถงึแรงศรัทธาที่มีต่อไอไ้ข่ และแสดงถงึผลสมัฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้

ไดร้ับจากไอไ้ข ่ทกุวันผูค้นตา่งหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจํานวนมาก ใหท้่านกราบขอพร ขอโชค

ลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข ่ตามอัธยาศยั ( ความเชือ่สว่นบุคคล )   

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบชูา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหวร้ับ แต่เมื่อสําเร็จใหแ้กบ้น

ดว้ยของทีนํ่ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเทา่นัน้    ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น้ําแดง, ชดุทหาร ตํารวจ, 

ไกปู่นปั้น, หนังสติ๊ก, ประทดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงนคร 

 เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่1)  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: เมอืงนครศรธีรรมราช ระดบั3ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง        วดัมหาธาตวุรมหาวหิาร - ศาลหลกัเมอืง – รา้นของฝาก - ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช – 

                     ทา่อากาศสุวรรณภมู ิ     เชา้ 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่2) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร  เดมิเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชัน้เอกชนดิ

วรมหาวหิาร โบราณสถานศกัดิส์ทิธิท์ีเ่คารพนับถอืของชาวเมอืงนครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศาสนกิชน

ทัง้หลาย สญัลกัษณ์ของจังหวัดนครศรธีรรมราชแห่งนี้ทีรู่จ้ักกนัแพร่หลายคอื พระบรมธาตุเจดยี ์ทีบ่รรจุ

พระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้  เป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆังควํ่า มีจุดเด่นทีย่อด

เจดยีห์ุม้ดว้ยทองคําแท ้ความมหัศจรรยอ์ีกอย่างหนึ่งขององคพ์ระบรมธาตุคอื องคพ์ระธาตุจะไม่มีเงา

ทอดลงพืน้ไม่ว่าแสงอาทติยจ์ะสอ่งกระทบไปทางใด ซึง่ยังไม่มีใครหาคําตอบได ้ความมหัศจรรยน์ี้เอง 

จงึเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ทีห่า้มพลาด นอกจากนี้ยังมีส ิง่ศักดิส์ทิธิ ์สําหรับผูท้ีต่อ้งการมี

บุตร มบีุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คอื  พระกจัจายนะ หรอื พระแอด ประดษิฐานอยู่ใน วหิารพระ

มหากจัจายนะ ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเรื่องสขุภาพและความเจ็บป่วย เชือ่กันว่าพระแอดจะชว่ยดล

บันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลงั และการขอบุตร เชือ่กนัว่า

ทา่นมเีมตตาบันดาลบุตรใหแ้ก่ผูท้ีม่ีบุตรยาก (ความเชือ่สว่นบุคคล) จากนัน้ เดนิทางสู ่ศาลหลกัเมอืง

นคร ที่มีชือ่เสยีงและมีคนรูจ้ักมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องดว้ยประวัตกิารสรา้งนั้นเกี่ยวพันกับส ิง่

ศกัด ิส์ทิธิท์ีไ่ม่เป็นสองรองใครในประเทศนี้คอื “จตุคามรามเทพ” ซ ึง่การจัดสรา้งหลักเมืองเต็มเป่ียมไป

ดว้ยความเขม้ขลงั ศกัด ิส์ทิธิใ์นทกุกระบวนการ 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่น แวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืกลบัไปฝากคนที่บา้น สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง

สูท่า่อากาศยานนครศรธีรรมราชเพือ่เตรยีมตวัเชค็อนิเดนิทางกลบั 

12.50น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ ไทยเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิ VZ331 

14.20น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
   

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

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

สาํเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา **  
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 น้ําหนักสมัภาระถอืข ึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 
 คา่ทีพ่ัก 1คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุสาํหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่
บรษัิททําไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร



                             

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น้ําหนัก 15กโิลกรัม ราคา 380 บาทตอ่เทีย่ว (กรณีสายการ

บนิมกีารปรบัเปลีย่น บรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับตามสายการบนิ) 
 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนื่อยจากรายการทีร่ะบุ 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารสาํหรับมุสลมิ  
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 200 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 
มัดจําทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ชาํระเงนิค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมีสทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ตํา่ 9 ทา่น 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 
 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว  ้
 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


