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สายมูตัวจริง!  
เที่ยวกบัคนเมืองคอน....ตะลอนทัวร์ขอพร 1 วัน 

 
วนัแรกของการเดินทาง (1)   ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลกัเมือง – วัดนาง

พระยา -  วดัยางใหญ่ ตาพรานบุญ - วดัเจดีย์ (ไอ้ไข่) –ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  

เชา้ คนขบัรถตู ้พร้อมรับลูกคา้ตามไฟลท์บิน ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  

 แวะรองท้องด้วยชุดซาลาเปา, ปาท่องโก๋ + กาแฟ ร้านดังเมืองนคร " โกป๊ี " ท่านละ 1 ชุด 

 ไหวพ้ระ ณ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร เดิมเรียกวา่วดัพระบรมธาตุ หรือ ท่ีชาวนครเรียกวา่วดัพระธาตุ โบราณสถาน

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นม่ิงขวญัชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน ถือไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดั

นครศรีธรรมราชอีกด้วย ซ่ึงพระบรมธาตุเจดีย์นั้ นเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ท าให้มี

พุทธศาสนิกชนจากทัว่ทุกมุมโลกแวะเวยีนมาสักการะอยา่งไม่ขาดสาย ปัจจุบนักรมศิลปากรไดป้ระกาศจดทะเบียนวดั

พระมหาธาตุเป็นโบราณสถานนบัเป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของภาคใต ้น าท่านกราบนมสัการพระบรม

ธาตุ และขอพรองคท์า้วจตุคามรามเทพ เทพารักษผ์ูเ้ฝ้าองคพ์ระมหาธาตุ 40นาที 

 สักการะ ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมืองคู่บา้นคู่เมืองของชาวนคร ท่ีน่ีเปรียบเสมือนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคอยปกป้องรักษา

บา้นเมืองใหพ้น้จากภยัอนัตรายต่างๆและยงัเป็นต านานของจตุคามรามเทพ น าท่านขอพรเสริมความมัน่คงในชีวิต ดา้น

การงาน เสริมพลงับุญ 

 สักการะเทพพระราหูทรงครุฑ พระโพธิสัตว ์หน่ึงเดียวในภาคใต ้ณ วัดนางพระยา วดัแห่งน้ีมีประวติัความเป็นมา

ยาวนานหลายร้อยปี เป็นวดัท่ีกษตัริยส์ร้างและเป็นท่ีประดิษฐานรูปเคารพของแม่นางพระยามารดาของเจา้เมือง อนั

เป็นท่ีเคารพกราบไหวข้องคนนครฯ มาหลายชั่วอายุคน และยงัเป็นวดัตน้ก าเนิดของการสร้างวตัถุมงคลองค์พ่อจตุ

คาม-รามเทพ ของเมืองนครอีกดว้ย 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
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1230 บริการอาหารเทีย่งบุฟเฟ่ต์แบบไม่อั้น! ขนมจีนน า้ยาใต้ แกงใต้ เคร่ืองเคียง ของหวานต่างๆ 

บ่าย  หลงัอาหารเท่ียง 

 วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วดัสีชมพูแห่งเมืองนคร ไฮไลทข์องวดัน้ีคือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักษใ์ตน้บัถือ 

เช่ือกนัวา่เป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงินทอง  

 ขอพร วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ต านานกุมารเทพ เม่ือก่อนนั้นเคยเป็นวดัร้าง วา่กนัวา่สร้างมาแลว้กวา่ 1,000 ปี เหลือ

เพียงเจดียโ์บราณ ท่ีอยูต่รงบริเวณโบสถใ์นปัจจุบนั  

"ไอไ้ข่ เด็กวดัเจดีย"์ อภินิหารความศกัด์ิสิทธ์ิ  ข้ึนช่ือเร่ืองการศรัทธาท่ีวา่ “ขอได ้ไหวรั้บ”  (ยกเวน้เร่ืองความรัก) ไอไ้ข่

เป็นเทพท่ีมีความซ่ือสัตย ์"ขอใหไ้หวรั้บ" หากใครท่ีมาขอแลว้สมหวงั จงอยา่ไดลื้มสัญญาท่ีบนบานไวก้บัไอไ้ข่ 

ต ำนำนไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วดัเจดีย ์คือรูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยูใ่นศาลาในวดัเจดียเ์ช่ือกนั

วา่เป็นวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตยอ์ยู ่ณ วดัแห่งน้ีเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบา้นตั้งแต่ในละแวกใกลว้ดัไปจนถึงต่างจงัหวดัใน

แถบภาคใตจ้ากศรัทธาท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอไดไ้หวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย 

เคล็ดลับกำรบูชำไอ้ไข่  ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหวรั้บ แต่เม่ือส าเร็จให ้แกบ้นดว้ยของท่ีน ามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น 

ของท่ีควรถวายอะไรบา้ง : ขนมเป๊ียะ / น ้าแดง / ชุดทหาร ต ารวจ / ไก่ปูนป้ัน / หนงัสต๊ิก / ประทดั / ของเล่นส าหรับเด็กผูช้าย 

เยน็ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช พร้อมส่งลูกคา้ตามไฟลท์บิน.... 

 ลูกคา้เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

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

หมายเหตุส าคัญ  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมและก าหนดการท่องเท่ียวตามความเหมาะสมโดยไม่

จ  าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หากกรณีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การจลาจล ภยัจากการก่อการร้าย ภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติ  

สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศ ตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น โดยจะยดึหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพ เพื่อความ

ปลอดภยัและประโยชน์ของคณะเดินทางทุกท่านเป็นประการส าคญั 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19 

*มาตรการการบริการบนรถบริการ สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  

*กรุณาเตรียม เจลแอลกอฮอล ์ผา้เปียก ไวใ้ช้ส่วนตวัระหวา่งการเดินทาง 
 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวัและของใชส่้วนตวัท่ีจ  าเป็น 

อตัราค่าบริการ เดนิทางได้ทุกวนั ถึง 31 มี.ค. 64 
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ราคานีร้วม ราคานีไ้ม่รวม 
1. รถตูป้รับอากาศ 9 ท่ีนัง่ ตามเส้นทางท่ีระบุ 
2. น ้าด่ืม วนัละ 1 ขวดต่อท่าน และอาหาร
ตามท่ีระบุ 
3. ประกนัอุบติัเหตุ 
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

1. ค่าตัว๋โดยสายเคร่ืองบิน  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
3. ค่ามคัคุเทศน์ และเจา้หนา้ท่ีบริษทั 
4. ทิปส าหรับคนขบัรถ (แลว้แต่ความพึงพอใจ) 

 

วธีิการจอง  กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้องและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล)์  
 เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
 3. กรุณาจ่ายยอดเตม็จ านวนหลงัจากท่ีจองภายใน 24 ชัว่โมง 

การยกเลกิ
การเดินทาง 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ
ค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดใด 

หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความ
ตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล 
การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  เรือ
บริการ ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่า
เสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) 
หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนั
ไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 
 
 
 

ลูกค้า 1 ท่าน 

ราคาท่านละ(บาท)  

ลูกค้า 2 ท่าน 

ราคาท่านละ(บาท)  

ลูกค้า 3 ท่าน 

ราคาท่านละ(บาท)  

ลูกค้า 4 ท่าน 

ราคาท่านละ(บาท)  

ลูกค้า 5-6 ท่าน 

ราคาท่านละ(บาท)  

ลูกค้า 7-8 ท่าน 

ราคาท่านละ(บาท) 

3,088.- 1,688.- 1,388.- 1,088.- 988.- 788.- 
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