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มาแล้วรวย กลับแล้วเฮง!!!  

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 4วัน 2 คืน 

ขอได้ ไหว้รับ "ไอ้ไข"่ ขอโชคลาภ "ตาพรานบุญ" 

ขอพรหลวงพ่อคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าแห่งแดนใต้ 

ล่องเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน สัมผัสอากาศดี ณ คีรีวง 

พักสุราษฎร ์1คืน + นครศรีธรรมราช 1คืน  

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  

 



                             

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1 พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เวลา 18.30น. - ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2 

สุราษฎร์ธาน ี– เขื่อนรัชชประภา - ล่องเรือชมเขื่อน - สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ (สะพานแขวนเขาพัง) – 
อุทยานธรรมเขานาใน ซุ้มประตูเจดีย์ลอยฟ้า – ศาลหลักเมือง – พระมหาโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมหินแกรนิต
ขาวสูงที่สุดในประเทศไทย - ปากน้้าตาปี  
พักสุราษฎร์ธานี                                                                             อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น 

3 
สะพานไม้อ่าวเตล็ด – ขนอมแกรนด์แคนยอน – นครศรีธรรมราช - วัดธาตุน้อย (ไหว้หลวงพ่อคล้ายวาจา
ศักดิ์สิทธิ์) – คีรีวง – วัดเขาขุนพนม – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง 
พักนครศรีธรรมราช                                                                            อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น 

4 วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ             
                                                                                                        อาหารเช้า / เที่ยง 

 

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น!! 

  
วันแรก         พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ 
 
18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความ

ให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจล
แอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่ สุราษฎร์ธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ
ตามอัธยาศัย 

 
วันที่สอง        สุราษฎร์ธานี-เขื่อนรัชชประภา – ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา - สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ - (สะพานแขวน

เขาพัง) - อุทยานธรรมเขานาใน ซุ้มประตเูจดีย์ลอยฟ้า - ศาลหลักเมือง – พระมหาโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิ
มหนิแกรนิตขาวสูงที่สุดในประเทศไทย - ปากน้้าตาปี               
                                                                                                   อาหารเช้า, เที่ยง, เย็น 

 
เช้า เดินทางถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย   รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 1)  
เดินทางสู่  เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน น าท่านล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย สวยเหมือนสวรรค์บนดิน ฟ้า

สวยน  าใส เขื่อนรัชชประภาโอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนที่ทอดยาว รูปร่างสวยงาม แปลกตา และเสน่ห์แห่งสี
เขียวมรกตนั นมาจาก สีของตะไคร่น  าที่อยู่เบื องล่าง ด้วยระดับความลึกที่แตกต่างกัน ท าให้มองเห็นสีเขียวใต้
น  านั นเหมือนสีเขียวมรกต ดูแล้วสวยสบายตา ให้ท่านถ่ายภาพกุ้ยหลินเมืองไทย ชมทัศนียภาพที่สวยงาม 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2 - 6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว / เดินทางคนเดียว 

ช้าระเพิ่ม 
ที่นั่ง 

18 - 21 พฤศจิกายน 63 3,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 36 



                             

จากนั น น าท่านเดินทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ (หรือชื่อเดิมว่าสะพานแขวนเขาพัง) เป็นอีกจุดเช็คอินที่
แนะน าให้มาถ่ายรูปเก๋ๆ  ไฮไลท์ของที่นี่คือสะพานแขวนที่สามารถถ่ายรูปและเห็นพื นหลังเป็นภูเขารูปหัวใจ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 2)  
บ่าย เดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาใน อยู่ที่ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นสถานที่ตั งของ

เจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างจากศิลาแลง ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์            
เป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วไป เนื่องจากค่อนข้างสงบ ร่มเย็น เหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมมักจะจัดอบรม
วิปัสสนากรรมฐานขึ นที่นี่ ซุ้มประตูพุทธวดี 9 ยอด เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ทัวร์น าท่านถ่ายรูปบริเวณซุ้ม
ประต ู 

น าท่าน สักการะ ศาลหลักเมือง สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมืองสุราษฎร์ธานี เสาหลักเมือง
แกะสลักจากไม้ราชพฤกษ์ ขนาดสูง 108 นิ ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ ว ส่วนยอดแกะสลักเป็นรูปพระพักตร์
ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสี่หน้า หันพระพักตร์ไปทั งสี่ทิศเหมือนการแกะสลักพระพรหมสี่หน้าไว้ตามยอด
หลักเมืองทั่วๆไป และตรงมวยพระเกศาประดิษฐานพระอุนาโลมซึ่งเป็น พระประจ าทิศตามรูปแบบ          
ของศรีวิชัย เสาหลักเมืองแกะสลักด้วยลายเครือเถาแบบศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

เดินทางชม  องค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม แกะสลักจากหินแกรนิตขาว มีความสูง 12 เมตร รวมฐานดอกบัวอีก 3 เมตร 
เป็น 15 เมตร ซึ่งนับได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทย ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม ใช้งบประมาณใน
การก่อสร้างรวมทั งสิ นร่วม 40 ล้านบาท ท าการแกะสลักบนหินแกรนิตจากเมืองจีน แยกเป็นชิ นส่วนทั งสิ น 
114 ชิ น ส่งมาทางลงเรือ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 (เสาร์ 5 เดือน 5 ปี 55) เป็นวันมงคลเบิกเนตร           
องค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ความสูง 12 เมตร ของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม นั นมีความหมายซ่อนไว้ 
นั นก็คือ เลข 12 นั นหมายถึง 12 ราศี  ทุกราศีหากได้มาสักการะบูชาเป็นสิริมงคล และยังมีอีกหนึ่ง
ความหมาย คือ ชั่วโมงแห่งชีวิตของทุกคนเท่าเทียมกันมี 12 ชม. กลางวัน มี 12  ชม.กลางคืน มี 12 ชม.  
เท่ากันทุกคนไม่ว่าใครเท่าเทียมกันการได้มาสักการบูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม จึงเป็นสิริมมงคล          
ต่อชีวิตอย่างยิ่ง  

น าท่าน ชมวิวบริเวณ ปากน้้าตาปี เป็นแนวรอยต่อระหว่างน  าจืดและน  าทะเลในอ่าวไทย มีลักษณะเป็นพื นที่ชุ่มน  า          
ที่ถูกปกคลุมไปด้วยแนวป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีววิทยาชายฝั่งทะเล มีต้นแสม 
ล าพู โกงกาง สัตว์ป่าหลากชนิด เช่น นกยางเปีย นกกระเต็น เหยี่ยวแดง จิ งจกหางแบน งูเขียวหัวจิ งจก ฯลฯ 
เป็นแหล่งศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศวิทยาที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่ 3) 
หลังจากนั้น เดินทางเข้าสู่ที่พักแรมสุราษฎร์ธานี ที่พัก: โรงแรมมาร์ลิน หรือระดับเทียบเท่ากัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทาง

บริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

วันที่สาม        สะพานไม้อ่าวเตล็ด – ขนอมแกรนด์แคนยอน - นครศรีธรรมราช – วัดธาตุน้อย - คีรีวง –  
                   วัดเขาขุนพนม – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ศาลหลักเมือง                                                                                                                  
                                                                                                                อาหารเช้า, เที่ยง, เย็น 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (ม้ือที่ 4) 
น าท่าน เดินทางสู่ อ้าเภอขนอม น าท่านชม สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพ่ือที่ท่าเรือขึ นลง

ของชาวประมง สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว
นิยมมาถ่ายภาพกันอย่างหนาแน่น  



                             

หลังจากนั น น าท่านไปถ่ายรูปสุดชิคเช็คอินที่ ขนอมแกรนด์แคนยอน  พื นที่บริเวณนี มีลักษณะเป็นลานหินปูนและดินสีขาว 
ที่มีแท่งหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติตั่งตระหง่านขึ นมาโดดเด่นกลางแอ่งน  าสีเขียวมรกต
กลายเป็นภาพที่แปลกตาและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ต้องมาถ่ายรูปสวยๆกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่าน  เดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ถึง นครศรีธรรมราช 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 5)  
บ่าย น าท่านสู่ วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั งขึ นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์

 อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่
 เคารพนับถือศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้ เชื่ อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั น                         
ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุขเป็นสุข พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน           
เทพเจ้าแห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง   

จากนั นน าท่าน เดินทางสู่  หมู่บ้านคีรีวง ตั งอยู่ที่อ าเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่ เชิงเขาหลวง             
ต าบลก าโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ นสู่ยอดเขาหลวง ได้รับการจัดให้เป็นแหล่งอากาศดีที่สุดในประเทศไทย 
จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวงก็คือทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ  เพราะคีรีวงตั งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และ
สายน  า แวะถ่ายรูปเช็คอิน "สะพานบ้านคีรีวง" เป็นจุดแลนด์มาร์กส าคัญที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูป เหมือนกับ
ว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่ายรูปกับสะพานนี ก็เหมือนมาไม่ถึงบ้านคีรีวง ทัวร์น าท่านถ่ายรูปบริเวณสะพาน 

 
 

 
 
 
 
 
 



                             

 
 
 

เดินทางสู่  วัดเขาขุนพนม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นที่ประทับของ
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสินเสด็จหนีมาผนวชจนสวรรคต) ด้านหน้าวัดเป็นที่ตั งของบ่อน  า
ทิพย์ โบราณ เชื่อว่าเป็นบ่อน  าศักสิทธิ์ ที่ถวายแด่พระเจ้าตากสินไว้ใช้ส่วนพระองค์ โดยภายในมีสิ่งที่น่าสนใจ 
อาทิ อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ลักษณะของวัดมีตัวก าแพงก่ออิฐถือปูนและใบเสมา เช่นเดียวกับ
ก าแพงเมือง ผนังด้านหน้ามีลายปูนปั้นประดับเครื่องลายครามจีน ส่วนในถ  า  ด้านบนและต้องเดิน
ขึ นบันไดไปประมาณ 250 ขั นนั น มีพระพุทธรูปส าริดประมาณ 30 องค์  

น าท่านเดิน ทางสู่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั นเอกชนิดวรมหาวิหาร
โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั งหลาย 
สัญลักษณ์ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่ งนี ที่ รู้จักกันแพร่หลายคือ พระบรมธาตุ เจดีย์  ที่บรรจุ                  
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว่ า มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์
หุ้มด้วยทองค าแท้ ความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุคือ องค์พระธาตุจะไม่มีเงา  ทอดลงพื น         
ไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด ซึ่งยังไม่มี ใครหาค าตอบได้  ความมหัศจรรย์นี เอง จึงเป็น                     
1 ใน UNSEEN  THAILAND  ที่ห้ามพลาด นอกจากนี ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส าหรับผู้ที่ต้องการมีบุตร มีบุตรยาก           
ต้องมากราบไหว้เลยก็คือ พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ ผู้คนนิยม
มากราบไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย เชื่อกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจ็บไข้ 
โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง และการขอบุตร เชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู้ที่มี
บุตรยาก (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล)  

น าท่าน สักการะ ศาลหลักเมืองนคร ที่มีชื่อเสียงและมีคนรู้จักมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องด้วยประวัติการสร้างนั น
เกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เป็นสองรองใครในประเทศนี คือ “จตุคามรามเทพ” ซึ่งการจัดสร้างหลักเมือง         
เต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์ในทุกกระบวนการ องค์เสาหลักเมืองท าด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจาก
ภูเขายอดเหลือง อันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขานครศรีธรรมราช ขนาดความสูง 2.94 เมตร เส้นรอบวง 0.95 
เมตร ลวดลายที่แกะสลัก ตั งแต่ฐาน ซึ่งเป็นวงรอบเก้าชั น มี 9 ลาย ส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุคามรามเทพ         
(สี่พักตร์) หรือ เทวดารักษาเมือง เหนือสุดเป็นเปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ คือยอดชัยหลักเมือง รูปแบบการ 
แกะสลัก จินตนาการจากความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งเคยมีอิทธิพลทางศิลปกรรมในภาคใต้และ
นครศรีธรรมราชแต่ครั งโบราณ 

 

 

 

 

 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


                             

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่ 6) 
หลังจากนั้น เดินทางเข้าสู่ที่พักแรมเมืองนครศรีธรรมราช ที่พัก: โรงแรมปุระนครหรือระดับเทียบเท่ากัน (ชื่อโรงแรมที่

ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สี ่          วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ     
                                                                                                                     อาหารเช้า, เที่ยง, ---                                                                                                  
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (ม้ือที่ 7) 
น าท่านสู่   วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดิมชื่อ “วัดคงคาล้อม” 

ในอดีตชาวบ้านท าไร่ยางขุดเจอชิ นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ 
และด้วยความโด่งดังของพรานบุญก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน ไฮไลท์ของวัดนี 
คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภ
เงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ ความปลอดภัย โชคลาภ ให้มีกินมีใช้ หากใครสมหวัง วิธีแก้บนคือน าปัจจัยถวาย
ไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์ (ความเชื่อส่วนบุคคล)  
** TIP การบูชาตาพรานบุญ ไหว้บูชาด้วยพวงมาลัย ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1ชุด หากบน
ให้บนด้วย เหล้าขาว 1 ขวด ผ้าขาวม้า 1ผืน +++ คาถาบูชา กล่าว นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต 
สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ ตามด้วย นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชัยยะ ชัยยะ สิริโภคานะมาสะโย 
 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 8) 
น าท่านสู่   อ้าเภอสิชล เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ วัดเจดียไ์อ้ไข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็

ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวม
ชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี จากศรัทธาที่เชื่อกัน
ว่า “ขอได้ ไหว้รับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวง
เล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื อของ หรือท ายอดขายให้  ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้
ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาน ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร 
หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึง
แรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอ
พรจากไอ้ไข่เป็นจ านวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่               
ตามอัธยาศัย (ความเชื่อส่วนบุคคล) 



                             

**TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อส าเร็จให้แก้บนด้วยของที่
น ามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั น ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ยะ, น  าแดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก
, ประทัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั น น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่าน แวะซื้อของฝากของ จากนั นเดินทาง ต่อสู่ กรุงเทพฯ 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง) 
 

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

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามล้าดับการจองพร้อมช้าระเงิน 
 
 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

 ฉีดพ่นฆ่าเชื อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

 โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

 บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั งการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

เงื่อนไขการจอง 

 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
 
อัตราบริการนี้รวม 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

 ค่าบริการคนขับรถ และค่าน  ามัน 

 ค่าท่ีพัก 2คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวไทย 

 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัท
ท าไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั งนี ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี 
ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษ)ี 

 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  

 ชาวต่างชาติช้าระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 

  
เงื่อนไขการจอง 

มัดจ้าท่านละ 1,500 บาทต่อท่าน และช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัด
จ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 
 
 
 
 
 



                             

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง(ถ้ามี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในแตล่ะครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่าน 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั น 

 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน  ามันที่ไม่
คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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