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แพ็คเกจ ขอโชคลาภ เสรมิบญุบารม ีโชคด ีร า่รวย  
ไหวพ้ระบรมธาตเุจดยี ์จตคุรามหลกัเมอืง และ ไอไ้ข ่ 

เดนิทาง เดอืน ก.ค. - ต.ค. 2563 
แพ็คเกจนี ้สามารถเดนิทางส าหรบั 4 ทา่นขึน้ไป 

 
PACKAGE : กรงุเทพฯ-สนามบนินครศรธีรรมราช – วดัเจดยี ์(ไอไ้ข)่ 
                   วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืงนคร – กรงุเทพฯ 

 
…… น. รับคณะ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ยินดีตอ้นรับท่านเขา้สู่จังหวัด

นครศรธีรรมราช ยนิดตีอ้นรับทกุทา่นสูเ่มอืงคอน   
 

 ► เดนิทางสู ่วดัเจดยีไ์อไ้ข่ จากเรือ่งราวเสยีงทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิ ์ขออะไร
ก็ไดส้มหวังทุกอย่าง“ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 

ขวบ ต ัง้อยูใ่นศาลาในวดัเจดยี ์สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ทีเ่ชือ่
กันวา่เป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิท์ีส่ถติอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาทีเ่ชือ่กันวา่ “ขอได ้
ไหวร้บั” โดยเฉพาะโชคลาภและการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหม้โีชคมลีาภ

ในการเสีย่งดวง ขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของ ท ายอดขายใหไ้ดต้ามเป้า ของหาย
ใหช้ว่ยหา ขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปดว้ยสิง่ของที่ผูเ้ลื่อมใส

ศรัทธาน ามาแกบ้น เชน่ รปูไกช่น ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเลน่ตา่ง ๆ สว่นบรเิวณที่
ใหจุ้ดประทัดก็มเีศษประทัดกองสงูเป็นเนนิเขา บ่งบอกถงึแรงศรัทธาทีม่ตี่อไอไ้ข่
และแสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ีม่าขอแลว้ไดร้ับจากไอไ้ข่ ใหท้่านกราบขอพร 

ขอโชคลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรปูไมส้ลกัไอไ้ข ่ตามอัธยาศัย   **TIP**  
ไหวไ้อไ้ข ่  การบูชา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหวร้บั แตเ่มือ่

ส าเร็จใหแ้กบ้นดว้ยของทีน่ ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่าน ัน้  ของที่
ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น า้แดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไกปู่นปั้น, หนงัสติก๊, ประทดั  
อสิระขอพรตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง

นคร   
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนขูนมจนีเลือ่งชือ่แหง่เมอืงคอน)  
 รา้นขนมจนีเสน้สด แมแ่อ็ด รา้นนีม้เีอกลักษณ์โดดเดน่ในเรือ่งของเสน้ขนมจนี  

 มคีวามสดเหนยีว ในเรือ่งของการันตคีวามอรอ่ยของน ้าแกง  
 

► เดนิทางสู ่วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร หรอื วดัพระธาตุ พระอารามหลวง

ชัน้เอกชนิดวรมหาวหิาร เป็นโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สทิธิ ์ และเป็นมิ่งขวัญ
ชาวเมอืงนครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศานกิชนทัง้หลาย วัดพระธาตุ เป็นทีบ่รรจุ

พระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ ปัจจบุันกรมศลิปากรไดป้ระกาศจดทะเบยีนวัด
พระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ
ภาคใต ้ซึง่เจดีย์สถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆังคว ่า ปากระฆังติดกับพื้น

ก าแพงแกว้  ยอดเจดยีห์ุม้ดว้ยทองค าแท ้ความมหัศจรรยข์ององคพ์ระธาตจุะไม่มี



    

เงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทติย์จะส่องกระทบไปทางใด จากความมหัศจรรย์นี้ 

ท.ท.ท. จงึใหเ้จดยีน์ีเ้ป็น ๑ ใน unseen Thailand และยังมสี ิง่ศักดิส์ทิธิ ์พระกจั
จายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากจัจายนะ เป็น
พระพุทธรูปสทีองอรา่ม ลกัษณะรูปรา่งอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิม้แยม้มี

เมตตา ซึง่นิยมมากราบไหวเ้พื่อขอพรในเรื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วย 
เพราะเชือ่กันว่าพระแอดจะชว่ยดลบันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้ โดยเฉพาะ

อาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลัง อกีหนึง่อภนิหิารของพระแอดทีเ่ป็นทีป่ระจักษ์
คอื การขอบุตร เชือ่กันวา่ท่านมเีมตตาบันดาลบุตรใหแ้ก่ผูท้ีม่บีตุรยาก เมือ่มบีตุร
ส าเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะน ารูปทารกมาถวาย เพือ่เป็นการแกบ้นและเหมอืนเป็นการ

ฝากฝังใหพ้ระแอดช่วยคุม้ครองดูแลใหอ้ยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ 
**TIP  ไหวข้อลกูกบัพระกจัจายนะ 

 “ขออ านาจพระพทุธ-พระธรรม-พระสงฆ ์จงบนัดาลความคดิของขา้ฯ มชีือ่
ว่า..บดันีข้า้ฯ ตอ้งการมลีูก เทพเทวาใดจะมาเกดิกบัขา้ฯ หรอืเทพเทวาใด

จะช่วยหาเทวดามาเกดิกบัขา้ฯ ขา้ฯ จะท าบุญอุทศิใหเ้ตรยีมรบับุญจากขา้
ได”้ 
 

 ► เดนิทางสู ่ศาลหลกัเมอืงนคร ทีน่ีเ่ปรยีบเสมอืนสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคู่เมอืงนคร
ทีค่อยปกป้องรักษาบา้นเมอืงใหพ้น้จากภัยอันตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรูถ้งึ

ความศักดิส์ทิธิข์องศาลหลักเมืองจากค าลือมากมายผ่านองค์จตุคามรามเทพ 
เทวดารักษาเมอืง ซึง่อยู่บนเสาสงูสดุของหลักเมอืง ศาลหลักเมอืง ออกแบบใหม้ี
ลักษณะคลา้ยศลิปะศรวีชิยั เรยีกวา่ทรงเหมราชลลีา  สว่นอาคารเล็กทัง้ ๔ หลัง 

ถอืเป็นบรวิารสีท่ศิ เรยีกวา่ศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ย พระเสือ้เมอืง ศาลพระ
ทรงเมอืง ศาลพระพรหมเมอืงและศาลพรบันดาล สว่นอาคารเล็ก ๔ หลัง ถอืเป็น

บรวิารประจ าทศิทัง้ ๔ เรยีกวา่ ศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ย พระเสือ้เมอืง , พระ
ทรงเมอืง, พระพรหมเมอืง และ พระบันดาลเมอื ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดา
รักษาเมอืง ซึง่อยูบ่นเสาสงูสดุของศาลหลักเมอืง  

 
…… น. สง่คณะ ณ ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช ขอใหท้่านเดนิทางกลับโดยสวัสดิ

ภาพ 
 

💙 💙 💙 💙 💙 💙 

 
รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความ

เหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ 
เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ เหตุการทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะ

ค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่น

การเดนิทางแลว้ 
 

 

 
 

 
 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม :  คา่ทปิพนกังานขบัรถ 
** ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ** 



    

 

 
 

 คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 คา่เบีย้ประกนัอุบตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนั 
   ทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 

 

 

  

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั และภาษสีนามบนิ ภาษนี า้มนั 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ  
   ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 500 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอายุ 0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ่ 

 คา่ทปิคนขบัรถ แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น  
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 
 

 
 
   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตรประชาชน 
หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ท่านอื่น
ที่รอที่น่ัง เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับ
เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการ

เดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณี
เจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ
ต่อไป แต่ท ัง้นี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้

เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่
ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



    

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่ว

ร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 4 ท่าน และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 

ภยัธรรมชาติ, การน าส ิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการให้
ค าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลง

นามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ย

ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 
 
หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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