
                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เสรมิดวง โชคด ีรํ�ารวยตลอดปี 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI VIET JET AIR (VZ) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ  
สูท่า่อากาศยานนครศรธีรรมราช นํ /าหนกัสมัภาระถอืข ึ/นเครื�อง Carry on 7 กโิลกรมั 

วนัที� รายละเอยีดท่องเที�ยว 

1 พร้อมกนัที�ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIET JET AIR - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

- วดัยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบุญ) - วดัเจดีย์ไอ้ไข่ - เมืองนคร 

 � เยน็  

7 วดัมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลกัเมือง – ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช -  

ท่าอากาศสุวรรณภูมิ �อาหารเช้า  
 

“สายมมูโีปร! บนิขอพรไอไ้ข ่ไหวต้าพรานบญุ” 
 



                             

 

 

วนัแรก               ท่าอากาศสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - วดัยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบุญ) – วดัเจดีย์ไอ้ไข่ - 

                           เมืองนคร                                                                                                                                    � อาหารเย็น  

;<.>; น. พร้อมกนัที�จุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั?น@ เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (Thai Viet Jet 

Air) ประตู >-@ เคาน์เตอร์ E เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก  
1H.;I น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทยเวยีตเจ็ท เที�ยวบินที� VZ330 
H2.7; น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์ถือป้ายต้อนรับรอทุกท่านบริเวณ

ทางออก นาํท่านขึ'นรถตูป้รับอาการ VIP นาํท่านสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วดัสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็น
วดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ แต่เดิมชื�อ “วดัคงคาลอ้ม” ในอดีตชาวบา้นทาํไร่ยางขุดเจอชิ'นส่วนพระพุทธรูป คือ 
หลวงพอ่พระประธาน เลยบูรณะหลวงพอ่วดัยางใหญ่ และดว้ยความโด่งดงัของพรานบุญก็ไดมี้การบูรณะวดั
อีกจนเป็นวดัที�สวยงามเหมือนในปัจจุบนั ไฮไลทข์องวดันี' คือ “ตาพรานบุญ” สิ�งศกัดิ8 สิทธิ8 ที�ชาวปักษใ์ตน้บั
ถือ เชื�อกนัวา่เป็นสุดยอดของพรานทั'งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ ความปลอดภยั 
โชคลาภ ใหมี้กินมีใช ้หากใครสมหวงั วธีิแกบ้นคือนาํปัจจยัถวายไปช่วยสร้างวดัสร้างโบสถ์ (ความเชื�อส่วน
บุคคล)  
** TIP การบูชาตาพรานบุญ ไหวบู้ชาดว้ยพวงมาลยั ธูป < ดอก เทียน = เล่ม หมากพลูยาสูบ =ชุด หากบนให้
บนดว้ย เหลา้ขาว = ขวด ผา้ขาวมา้ =ผนื +++ คาถาบูชา กล่าว นะโมตสัสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม
พุทธสัสะ @ จบ ตามดว้ย นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลึก ลือ ชยัยะ ชยัยะ สิริโภคานะมาสะโย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นาํท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่) จากเรื�องราวที�รํ� าลือถึงความศกัดิ8 สิทธิ8  ที�เมื�อขออะไรก็ไดส้มหวงัทุก
อยา่ง “ไอ้ไข่” รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ <-=B ขวบ ตั'งอยูใ่นศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลายพราง
ทหารสวมแวน่ตาดาํ ที�เชื�อกนัวา่เป็นวิญญาณศกัดิ8 สิทธิ8 ที�สถิตอยู่ ณ วดัแห่งนี' จากศรัทธาที�เชื�อกนัวา่ “ขอได ้
ไหวรั้บ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี�ยงดวงเล่นพนนั 
หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื'อของ หรือทาํยอดขายให้  ไดต้ามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วย
ปกป้องภัย ภายในวดัเจดีย์เต็มไปด้วยสิ� งของที�ผูเ้ลื�อมใสศรัทธานํามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร 
หนงัสติEก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณที�ใหจุ้ดประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขายอ่มๆ บ่งบอก



                             

 

ถึงแรงศรัทธาที�มีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ8 จากผูที้�มาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลั�งไหล
ไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจาํนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ 
ตามอธัยาศยั ( ความเชื�อส่วนบุคคล )   

  **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วดัเจดีย์ : ธูป @ ดอก บูชาบนได ้ไหวรั้บ แต่เมื�อสําเร็จให้แกบ้นดว้ยของที�
นาํมาบนและจุดธูปเพียง = ดอกเท่านั'น    ของที�ชอบ : ขนมเปีE ยะ, นํ' าแดง, ชุดทหาร ตาํรวจ, ไก่ปูนปั' น, 
หนงัสติEก, ประทดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนคร 

 เยน็ �  รับประทานอาหารเยน็ (มื?อที� H)  

จากนั?นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกัแรม 

ที�พกั: เมืองนครศรีธรรมราช ระดับ>ดาว 
(ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย � วนัก่อนวันเดินทาง) 

วนัที�สอง        วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร - ศาลหลกัเมือง – ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช– ท่าอากาศสุวรรณภูมิ 

                                                                                                                                                                                        � เช้า 
 

เช้า �  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื?อที� 7) 

 นาํท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วดัพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั'นเอกชนิด
วรมหาวิหาร โบราณสถานศกัดิ8 สิทธิ8 ที�เคารพนบัถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชน
ทั'งหลาย สัญลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราชแห่งนี' ที�รู้จกักนัแพร่หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย ์ที�บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้  เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆงัคว ํ�า มีจุดเด่นที�ยอดเจดียหุ์้ม
ดว้ยทองคาํแท ้ความมหศัจรรยอี์กอยา่งหนึ�งขององค์พระบรมธาตุคือ องคพ์ระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื'นไม่
ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด ซึ� งยงัไม่มีใครหาคาํตอบได้ ความมหัศจรรย์นี' เอง จึงเป็น H ใน 

UNSEEN  THAILAND  ที�หา้มพลาด นอกจากนี'ยงัมีสิ�งศกัดิ8 สิทธิ8  สําหรับผูที้�ตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ตอ้ง
มากราบไหวเ้ลยก็คือ  พระกจัจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยูใ่น วิหารพระมหากจัจายนะ ผูค้นนิยมมา
กราบไหวข้อพรเรื�องสุขภาพและความเจ็บป่วย เชื�อกนัวา่พระแอดจะช่วยดลบนัดาลให้หายจากความเจ็บไข ้



                             

 

โดยเฉพาะอาการปวดเมื�อย ปวดเอว ปวดหลงั และการขอบุตร เชื�อกนัวา่ท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรให้แก่ผูที้�มี
บุตรยาก (ความเชื�อส่วนบุคคล) จากนั'น เดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนคร ที�มีชื�อเสียงและมีคนรู้จกัมากที�สุดใน
ประเทศไทย เนื�องด้วยประวติัการสร้างนั'นเกี�ยวพนักบัสิ�งศกัดิ8 สิทธิ8 ที�ไม่เป็นสองรองใครในประเทศนี' คือ 
“จตุคามรามเทพ” ซึ� งการจดัสร้างหลกัเมืองเตม็เปี� ยมไปดว้ยความเขม้ขลงั ศกัดิ8 สิทธิ8 ในทุกกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นาํท่าน แวะซื?อของฝากของที�ระลึก ติดไมติ้ดมือกลบัไปฝากคนที�บ้าน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ท่า

อากาศยานนครศรีธรรมราชเพื�อเตรียมตวัเช็คอินเดินทางกลบั 
17.I;น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยเวยีตเจ็ท เที�ยวบิน VZ331 

14.2;น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
   

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

มาตรการดูแลป้องกนัการติดเชื?อโควดิ-H_ ของเรา 

• ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพน่ฆ่าเชื'อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

• โตะ๊อาหาร มีการจดัที�นั�งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• บริการหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ = ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                             

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ2-6 ปี 
พกัเดี�ยว/เดนิทางคน

เดยีว เพิ�ม 
ที�น ั�ง 

หมายเหต ุ

24-25 สงิหาคม 63 3,999  
ไมม่รีาคาเด็ก 

(อาย ุ0-2 ปี 1,000 บาท) 

 

800 15  
3-4 กนัยายน 63 3,999 800 15  
9-10 กนัยายน 63 3,999 800 15  
23-24 กนัยายน 63 3,999 800 15  
30กนัยายน-1ตลุาคม  3,999 800 15  

 
 

ไฟลท์บนิ   
Departure:  VZ330 BKK-NST 11.05-12.20 
Return      :  VZ331 NST-BKK 12.50-14.20 

 
(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียบัไฟลท์หรอืปรับเปลี!ยนเวลาบนิได ้คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครื!องดื!มบนเครื!องและ
ที!นั!งบนเครื!องเป็นไปตามที!สายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 
ไมร่วมนํ-าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื!อง กรณีตอ้งการซื-อ นํ-าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 380 บาทตอ่เที!ยว 

 

เง ื�อนไขการจอง 

 
เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง 

สําเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา **  
 

อตัราบรกิารนี/รวม 
• คา่ตั:วโดยสารเครื!องบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ที!นั!งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• นํ-าหนักสมัภาระถอืขึ-นเครื!อง 7 กโิลกรัม 
• คา่ที!พัก 1คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมที!ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามที!ระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามที!ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการที!ระบสํุาหรับนักทอ่งเที!ยวไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิ!ม 7% 
• เจา้หนา้ที!บรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื!อนไขของบรษัิทฯประกนัภยัที!

บรษัิททําไว ้ทั -งนี-ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที!มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสั!งซื-อประกนัสขุภาพเพิ!มได ้
จากบรษัิทประกนัทั!วไป 
 

อตัรานี/ไมร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• นํ-าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื!อง กรณีตอ้งการซื-อ นํ-าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 380 บาทตอ่เที!ยว (กรณีสายการ

บนิมกีารปรับเปลี!ยน บรษัิทขอสงวนสทิธิDปรับตามสายการบนิ) 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารที!นอกเหนื!อยจากรายการที!ระบ ุ
• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสําหรับทา่นที!ทานเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ  
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 200 บาท  

 
 
 
 



                             

 

เงื�อนไขการจอง 
มดัจําทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที!เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมช่ําระเงนิค่ามัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงื�อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั -งแต ่30 วันขึ-นไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที!เกดิขึ-นจรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดที!ลกูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยที!เกดิขึ-นจรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิDยดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที!เกดิขึ-นจรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยที!เกดิขึ-นจรงิ เชน่ คา่มดัจําตั:วเครื!องบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอื!นๆ 
 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครั -งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารขั -นตํ!า 9 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิDที!จะเปลี!ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี- เมื!อเกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที!เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที!ยวบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสั!งของเจา้หนา้ที!รัฐ และอื!นๆ ที!อยูน่อเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิ!มเตมิที!เกดิขึ-นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิDในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั -งสิ-นแทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นั-น 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั -งนี-ข ึ-นอยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํ-ามนัที!

ไมค่งที! การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิ!มเตมิจากราคาที!กําหนดไว ้
• เมื!อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ!ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิD ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น 
 


