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แลคอน  ขอพร “ไอ้ไข่”   
สายมู  เสริมบุญ  ขอพร “ไอ้ไข่”  ไหว้พระบรมธาตุเจดีย์ 
ขอลูกพระมหากจัจายนะ(พระแอด)  จตุครามหลกัเมือง  อวยพรร ่ารวย 

เดินทางโดยสายการบิน  NOK AIR (DD) 
ก าหนดการเดินทาง 

วันแรก สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) – จังหวัดนครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ผ่านชม
ศาลหลักเมืองนคร – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ช ั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบิน
นกแอร์(DD) โดยมเีจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระกอ่นการ
เดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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06.10 น. ออกเดินทางสู ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7804  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชม.) 
07.10 น. ถึงสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ยินดีตอ้นรับทุกทา่นสูเ่มอืงคอน  
 น าทา่นเดินทางสู ่วัดเจดีย์ จากเร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีเมื่อขออะไรก็ได้สมหวงัทุกอยา่ง “ไอ้ไข่”  รูปไม้

แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า  ท่ีเชื่อกนัวา่
เป็นวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ วดัแหง่น้ีจากศรัทธาท่ีเชื่อกนัวา่ “ขอได้ ไหว้รับ”   โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย 
บนบานศาลกลา่ว ขอให้มโีชคมลีาภในการเส่ียงดวงเลน่พนัน หรือขอให้ชว่ยเ รียกคนมาซ้ือของ หรือท ายอดขายให้   ได้
ตามเป้า หรือของหายให้ชว่ยหา หรือขอให้ชว่ยปกป้องภยั ภายในวดัเจดีย์เ ต็มไปด้วยส่ิงของท่ีผู ้เ ล่ือมใสศรัทธาน ามาแก ้
บน เชน่ รูปไกช่น ชดุทหาร หนังสต๊ิก ของเลน่ตา่ง ๆ เป็นตน้ สว่นบริเวณท่ีให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเ ป็นเนิน
เขายอ่มๆ บง่บอกถึงแรงศรัทธาท่ีมตีอ่ไอไ้ข ่และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผู้ท่ีมาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข ่ทุกวนัผู ้คนตา่ง
หลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจ านวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่ าว จากรูปไม้สลั กไอ้ไข่ ตาม
อธัยาศยั    

 **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือส าเร็จให้แก้บนด้วยของที่น ามาบนและ
จุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่านั้น    ของทีช่อบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชุดทหาร ต ารวจ , ไก่ปูนป้ัน , หนังสติ๊ก , ประทัด    อิสระขอ
พรตามอธัยาศยัจนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูต่วัเมอืงนคร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   แนะน า ... เมนูขนมจีนเล่ืองช่ือแห่งเมืองคอน 
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น าทา่นเดินทางสู ่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกวา่ วดัพระบรมธาตุ พระอารามหลวงช ั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร 
โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนับถือของชาวเมอืงนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลักษณ์ของ
จังหวดันครศรีธรรมราชแห่ง น้ี ท่ีรู้จักกนัแพร่หลายคือ พระบรมธาตุเ จดีย์ เ ป็นท่ีบรร จุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพทุธเจา้  เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆังคว  ่า ปากระฆังติดกบัพื้นก  าแพงแกว้  มีจุดเดน่ท่ียอดเจดีย์ 
หุ้ม  ดว้ยทองค าแท ้ความมหัศจรรย์อีกอยา่งหน่ึงขององค์พระบรมธาตุคือ องค์พระธาตุจะไมม่ีเงาทอดลงพื้น ไมว่า่
แสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทาง ใด ซ่ึงยังไมม่ีใ ครหาค าตอบได้ ความมหัศจรรย์ น้ี เอง จึงเ ป็น 1 ใน UNSEEN  

THAILAND   ท่ีห้ามพลาดในการมากราบสักการะนอกจากพระบรมธาตุศักด์ิสิทธ์ิแล้ว  วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
แหง่น้ียงัมส่ิีงศกัด์ิสิทธ์ิ ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ต้องมากราบไหวเ้ลยก็คือ  พระกัจจายนะ หรือ พระแอด 
ประดิษฐานอยูใ่น วหิารพระมหากจัจายนะ เป็นพระพทุธรูปสีทองอรา่ม ลกัษณะรูปรา่งอ้วนท้วนสมบรูณ์ ใบหน้าย้ิมแย้ม
มเีมตตา ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเร่ืองสุขภาพและความเ จ็บป่วย เชื่อกนัวา่พระแอดจะชว่ยดลบันดาลให้หายจาก
ความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง  อีกหน่ึงอภินิหารของพระแอดท่ีเ ป็นท่ีประจักษ์คือ การขอ
บุตร เชื่อกนัวา่ทา่นมเีมตตาบนัดาลบุตรให้แกผู่ท่ี้มบุีตรยาก เมือ่มบุีตรส าเร็จแล้ว พอ่แมก่็จะน ารูปทารกมาถวาย เพื่อเ ป็น
การแกบ้นและเหมอืนเป็นการฝากฝังให้พระแอดชว่ยคุ้มครองดูแลให้อยูร่อดปลอดภยัจากอนัตรายตา่ง ๆ  
**TIP ไหว้ขอลูกกับพระกัจจายนะ  “ขออ านาจพระพทุธ-พระธรรม-พระสงฆ์ จงบันดาลความคิดของข้าฯ มีชื่อวา่…. 
บดัน้ี ขา้ฯ ตอ้งการมลูีก เทพเทวาใดจะมาเกดิกบัขา้ฯ หรือเทพเทวาใดจะชว่ยหาเทวดามาเกิดกบัข้าฯ ข้าฯ จะท าบุญอุทิศ
ให้ เตรียมรับบุญจากขา้ได”้ 
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 น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมอืงนครศรีธรรมราช ระหวา่งทางผา่นชม ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคูบ่้านคูเ่มืองท่ีคอย

ปกป้องรักษาบา้นเมอืงให้พน้จากภยัอนัตรายตา่ง ๆ ทุกทา่นคงเคยรับรู้ถึงความศักด์ิสิทธ์ิของศาลหลักเมืองจากค าลือ
มากมาย ผา่นองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมอืง ซ่ึงอยูบ่นเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวท่ีออกแบบอยา่ง
งดงามประกอบดว้ยอาคารทั้งหมด 4 หลงั หลงักลางประดิษฐานศาลหลกัเมอืง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิช ัย 
เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลงัเล็กทั้ง 4  หลงั ถือเป็นบริเวรส่ีทิศ เ รียกวา่ศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเ ส้ือเมือง 
ศาลพระทรงเมอืง ศาลพระพรหมเมอืงและศาลพรบนัดาลเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 1-2 ชม.เพือ่หลกีเล ีย่งสถานการณฉุ์กเฉนิทีอ่าจเกดิข ึน้ เช่น 

สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอ ืน่ๆ โดยมตีัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,์หวัหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลา

อย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณหีากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทัวร์ 

17.40/19.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7815/ DD7819 
18.50/20.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ........... 
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ก ำหนดวันเดินทำง ผู้ใหญ่ ไซสก์รุ๊ป สำยกำรบิน 

7 สงิหาคม 2563        2,999 20 DD 

14 สงิหาคม 2563         2,999 20 DD 

21 สงิหาคม 2563        2,999 20 DD 

28 สงิหาคม 2563 2,999 20 DD 

4 กนัยายน 2563 2,999 20 DD 

11 กนัยายน 2563 2,999 20 DD 

18 กนัยายน 2563  2,999 20 DD 

25 กนัยายน 2563  2,999 20 DD 

10 ตลุาคม 2563 3,333 20 DD 

24  ตลุาคม 2563 3,333 20 DD 

14 พฤศจกิายน 2563 3,333 20 DD 

28 พฤศจกิายน 2563 3,333 20 DD 

12 ธนัวาคม 2563 3,333 20 DD 

19 ธนัวาคม 2563 3,333 20 DD 

 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านั้น   ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ  500 บาท / ตลอดการ

เดินทาง / ต่อท่าน   ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง* 
อตัราค่าบริการน ีร้วม 

 

อัตราค่าบริการน ีร้วม 
 คา่ต ัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ตามรายการทีร่ะบ ุ  (ทา่นสามารถน าสมัภาระ ขึ้นเคร่ืองได ้7 กก.)     
 คา่ภาษีสนามบนิ  
 คา่รถรบั-ส่ง น าเทีย่วตามรายการ 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ    
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 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการน ี ้ไม่ รวม 
 คา่ใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เชน่ คา่ท  าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์ คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด  
      คา่มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ ัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์กอ่นการใชบ้ริการ) 
 ค่าน  า้หนกักระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ือง (หากตอ้งการเป็นหมู่คณะของตนเอง และอยากไดพ้ีเรียดอ่ืนๆ สามารถสอบถามได)้ 
  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
  กรณทีี่ล ูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องช าระเพิม่ ท่านละ 500 บาท  
  กรณเีด็กที่มอีายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ ใหญ่ แต่ไม่เกบ็ค่าทิปมคัคุเทศก์และคนขับรถ  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน  
 คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
  

เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พรอ้มส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท  าการจองทวัร์ 1 วนั  หากไม่ช  าระตามทีบ่ริษทัก  าหนด ขออนุญาต
ตดัทีน่ั่งเพื่อให้ลูกคา้ทา่นอ่ืนทีร่อทีน่ั่งอยู่โดยอตัโนมตั ิ  เมื่อทา่นช  าระเงินคา่ทวัร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ทา่นยอมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวท้ ัง้หมดน้ีแลว้ 

การยกเลิก 
** เนื่องจากราคาทัวร์น ีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบนิการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  เมื่อจองและช  าระเงินแล้ว  ไม่สามารถยกเ ลิก,เ ล่ือน,
เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคนืเงินทกุกรณี  และเมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ทา่นสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคนืไม่วา่กรณีใดท ัง้ส้ิน.  

หมายเหตุ 
1.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน เที่ยวบิน,ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2.บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้  
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค  านึงถึงผลประโยชน์ของผ ู้เดินทางเป็ นส าคญั 

4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน่ พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบค ุมของทางบริษัทฯหรือ
คา่ใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกดิขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท  าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้า
หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการค ืนเงนิใดๆทั้งส้ิน 
แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะคา่ใช ้จ่ายทุกอย่าง ทาง
บริษัทฯได้ช  าระคา่ใชจ้่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว  

9.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุที่เกดิจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

10.เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม ตั๋วเ ค ร่ืองบินไม่สามารถน  ามา
เลื่อนวันหรือคนืเงนิได้  

11.มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผ ู้มีอ  านาจของบริษัทก  ากบัเท่านั้น 

12.เม่ือท่านตกลงช  าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 



NST1DAY  แลคอน ขอพร “ไอไ้ข่” BY DD               หนา้ 8 
 

 


