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อตัราค่าบริการรถตู้ 10 ที่นั่ง (PRIVATE) 

จ านวนผู้เดนิทาง ราคาท่านละ   พกัเดีย่วเพิม่ หมายเหตุ 

9 ท่าน        1,777 +600  

8 ท่าน 1,888 +600  

7 ท่าน 1,999 +600  

6 ท่าน 2,099 +600  

5 ท่าน 2,199 +600  

4 ท่าน 2,333 +600 
หากเดนิทางต า่กว่า 5 ท่าน  

อสิระอาหารกลางวนั 1 ม้ือ ทวัร์ไม่มบีริการอาหาร
กลางวนั (เมนูซีฟู๊ด)  

3 ท่าน 2,666 +600 

2 ท่าน 3,499 +600 

1 ท่าน 5,999 +600 
 

อตัราค่าบริการรถบัสปรับอากาศ 40 ที่น่ัง (เหมาบัส PRIVATE) 

จ านวนผู้เดนิทาง ราคาท่านละ พกัเดีย่วเพิม่ 

40 ท่าน        2,099 +600 

35 ท่าน 2,199 +600 

30 ท่าน 2,299 +600 

25 ท่าน 2,399 +600 

20 ท่าน 2,699 +600 

 

!! SHOCK PROMOTION !! 
PACKAGE 2D1N สายมู เสริมบุญ เสริมบารมี  

ขอพร “ไอ้ไข่” “ตาพรานบุญ” รับทรัพย์ รับโชค 
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PACKAGE : รับสนามบินนครศรีธรรมราช - วดัเจดย์ี (ไอ้ไข่) - วดัยางใหญ่ตาพรานบุญ - วดั
พระมหาธาตุวรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมืองนคร– ส่งสนามบินนครศรีธรรมราช 

วนัแรก รับสนามบินนครศรีธรรมราช – วดัเจดีย์ (ไอ้ไข่) - วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - อ าเภอเมืองนคร 

......... น. ถึง สนามบินจังหวดันครศรีธรรมราช ยนิดีตอ้นรับทุกท่านสู่เมืองคอน   
  น ำท่ำนเดินทำงไปยงั อ ำเภอสิชล สู่ วัดเจดีย์ จากเร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขอ

อะไรก็ไดส้มหวงัทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ใน
ศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิต
อยู่ ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกนัว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการคา้ขาย บน
บานศาลกล่าว ขอใหมี้โชคมีลาภในการเส่ียงดวง ขอใหช่้วยเรียกคนมาซ้ือของ ท ายอดขายใหไ้ด้
ตามเป้า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใส
ศรัทธาน ามาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ ส่วนบริเวณท่ีใหจุ้ดประทดั
กมี็เศษประทดักองสูงเป็นเนินเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอแลว้ไดรั้บจากไอ้
ไข่ ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอธัยาศยั   **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้
ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือส าเร็จให้แก้บนด้วยของที่น ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่าน้ัน  ของ
ที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น า้แดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสติก๊, ประทัด   อิสระขอพรตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  

☻☻☻  บริการอาหารกลางวนั (1) (เมนูซีฟู๊ดและอาหารเลศิรสแห่งเมืองคอน)  
หมายเหตุ หากคณะเดินทาง (โดยรถตู้) ต ่ากว่า 5 ท่าน อสิระอาหารกลางวัน ทวัร์ไม่มีบริการอาหารกลางวันม้ือนีน้ะคะ  

   
 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนคร น าท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่

เดิมเป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ เดิมช่ือวดัคงคาลอ้ม ในอดีตชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอ
ช้ินส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงได้ท าการบูรณะวดัจึงเป็นวดัท่ี
สวยงามดังในปัจจุบัน ส าหรับความโด่งดังของวดัยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักใตน้บัถือ เช่ือกนัวา่เป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภ 
เงินทอง ผูค้นส่วนใหญ่ท่ีไดม้ากราบไหวข้อพร เร่ืองความปลอดภยั มีโชคมีลาภ หาก
ใครสมหวงัแลว้ กม็าแกบ้นโดยการน าปัจจยัมาช่วยสร้างโบสถ ์ 
  

☻☻☻ *อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย   แนะน า ... โรตีเล่ืองช่ือแห่งเมืองคอน 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมช่อลดา หรือเทยีบเท่า 

  (หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 ท่าน จึงแนะน าให้ลูกค้าท่านที ่3 ซ้ือพกัเดี่ยวเพิม่ ) 

วนัทีส่อง วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร - ศาลหลกัเมืองนคร – ส่งสนามบินนครศรีธรรมราช 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (2)  เมนู ติ่มซ า 
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น าท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วดัพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
ชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนบัถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช 
เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้  เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆงั
คว  ่า ปากระฆงัติดกบัพ้ืนก าแพงแกว้  ยอดเจดียหุ์ม้ดว้ยทองค าแท ้ความมหศัจรรยอ์งคพ์ระธาตุจะ
ไม่มีเงาทอดลงพ้ืนไม่วา่แสงอาทิตยจ์ะส่องกระทบไปทางใด เป็น 1 ใน  UNSEEN  THAILAND   
และยงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากจัจายนะ 
เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลกัษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ ใบหนา้ยิ้มแยม้มีเมตตา อภินิหาร
ของพระแอดท่ีเป็นท่ีประจกัษคื์อ การขอบุตร เช่ือกนัว่าท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรใหแ้ก่ผูท่ี้มีบุตร
ยาก เม่ือมีบุตรส าเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะน ารูปทารกมาถวาย เพ่ือเป็นการแกบ้นและเหมือนเป็นการฝากฝังให้พระแอดช่วย
คุม้ครองดูแลใหอ้ยูร่อดปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ **TIP  ไหว้ขอลูกกบัพระกจัจายนะ “ขออ านาจพระพุทธ-พระธรรม-
พระสงฆ ์จงบนัดาลความคิดของขา้ฯ มีช่ือวา่..บดัน้ีขา้ฯ ตอ้งการมีลูก เทพเทวาใดจะมาเกิดกบัขา้ฯ หรือเทพเทวาใดจะช่วย
หาเทวดามาเกิดกบัขา้ฯ ขา้ฯ จะท าบุญอุทิศใหเ้ตรียมรับบุญจากขา้ได”้ 

จากนั้น น าท่านกราบไหว ้ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองนครท่ีคอยปกป้อง
รักษาบา้นเมืองให้พน้จากภยัอนัตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ
ของศาลหลกัเมืองจากค าลือมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซ่ึง
อยูบ่นเสาสูงสุดของศาลหลกัเมือง อาคารสีขาวท่ีออกแบบอยา่งงดงามประกอบดว้ย
อาคารทั้งหมด 4 หลงั หลงักลางประดิษฐานศาลหลกัเมือง ออกแบบให้มีลกัษณะ
คลา้ยศิลปะศรีวิชยั เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลงัเลก็ทั้ง 4  หลงั ถือเป็นบริเวรส่ี
ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระ
พรหมเมืองและศาลพรบนัดาลเมือง 

 

☻☻☻  บริการอาหารกลางวนั (3) (เมนูขนมจีนเล่ืองช่ือแห่งเมืองคอน) 
 

 น าท่านแวะซ้ือของฝากของที่ระลกึ ติดไมติ้ดมือกลบัไปฝากคนท่ีท่านรัก เช่น เคร่ืองเงิน เคร่ืองถมเมืองนคร มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั
แพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและนบัเป็นหน่ึงในบรรดาศิลปาชีพชั้นสูง ผลิตภณัฑเ์คร่ืองถมนครไดรั้บความนิยมจนปัจจุบนั , มงัคุด
เมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , สม้โอทบัทิมสยาม  อิสระเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั จนถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่
สนามบินเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือเดินทางกลบั 
 

……… น. ส่ง สนามบินนครศรีธรรมราช  ..................  
 

♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥     
หมายเหต ุ: รายการทวัร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมตีวัแทนบริษัท  

(มคัคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานที)่ เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม  
โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั. 

 
* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน  ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

ท่านละ  500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระได้ที่เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่ารถบสัปรับอากาศไป-กลบั และน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ      
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  (กรณีเดนิทางตั้งแต่ 20 ท่านขึน้ไป) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน  (กรณีเดนิทางตั้งแต่ 20 ท่านขึน้ไป) 
 กรณีเดก็ทีม่อีายุ 0 - 2 ปี (Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เกบ็ค่าทปิมคัคุเทศก์และคนขับรถ  
 กรณีท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งช าระเพ่ิม ท่านละ 500 บาท 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  

 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองกรุณา ช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 24 ชัว่โมง  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาต
ตดัท่ีนัง่เพ่ือใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระ
เงินตามก าหนดใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลง
ต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลกิ 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออก
เดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ า
คืนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน ** 

หมายเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีบริษทัก าหนด ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทาง
บริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
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8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9.มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

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

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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