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แลคอน ขอพร “ไอ้ไข่ ”
สายมู เสริมบุญ ขอพร “ไอ้ไข่ ” ไหว้ พระบรมธาตุเจดีย์
ขอลูกพระมหากัจจายนะ(พระแอด) จตุครามหลักเมือง อวยพรร่ารวย
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)
กาหนดการเดินทาง
วันแรก
04.00 น.

06.10 น.
07.10 น.

สนามบิ นดอนเมื อง(กรุ งเทพฯ) – จังหวัด นครศรี ธรรมราช – วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร – ศาลหลักเมื องนคร –
พิพิธภัณฑ์ เมืองนครศรีธรรมราช
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์ เตอร์ สายการบิน
นกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการ
เดินทาง
ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7804 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.)
ถึงสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว ยินดีตอ้ นรับทุกท่านสู่เมืองคอน
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรี ยกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิ ดวรมหาวิหาร
โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรี ธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิ กชนทั้งหลาย สัญลักษณ์ของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราชแห่ งนี้ ที่รู้จกั กันแพร่ หลายคือ พระบรมธาตุเจดี ย์ ที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า
เป็ นเจดียส์ ถาปั ตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว่า ปากระฆังติดกับพื้นกาแพงแก้ว มีจุดเด่นที่ยอดเจดียห์ ุ้มด้วยทองคา
แท้ ความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ งขององค์พระบรมธาตุคือ องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่ อ ง
กระทบไปทางใด ซึ่ งยังไม่มีใครหาคาตอบได้ ความมหัศจรรย์น้ ี เอง จึงเป็ น 1 ใน UNSEEN THAILAND ที่ห้ามพลาด
ในการมากราบสักการะนอกจากพระบรมธาตุศกั ดิ์สิทธิ์แล้ว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้ ยงั มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สาหรับ
ผูท้ ี่ ต้อ งการมีบุตร มีบุตรยาก ต้องมากราบไหว้เลยก็คือ พระกัจจายนะ หรื อ พระแอด ประดิ ษฐานอยู่ใน วิหารพระ
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มหากัจจายนะ เป็ นพระพุทธรู ปสี ทองอร่ าม ลักษณะรู ปร่ างอ้วนท้วนสมบรู ณ์ ใบหน้ายิม้ แย้มมีเมตตา ผูค้ นนิ ยมมากราบ
ไหว้ขอพรเรื่ องสุขภาพและความเจ็บป่ วย เชื่อกันว่าพระแอดจะช่วยดลบันดาลให้หายจากความเจ็บไข้ โดยเฉพาะอาการ
ปวดเมื่อ ย ปวดเอว ปวดหลัง อีกหนึ่ งอภินิห ารของพระแอดที่เป็ นที่ประจักษ์คือ การขอบุ ตร เชื่ อ กัน ว่าท่านมีเมตตา
บันดาลบุตรให้แก่ผทู ้ ี่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรสาเร็ จแล้ว พ่อแม่ก็จะนารู ปทารกมาถวาย เพื่อเป็ นการแก้บนและเหมือนเป็ น
การฝากฝังให้พระแอดช่วยคุม้ ครองดูแลให้อยูร่ อดปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ
**TIP ไหว้ ขอลูกกับพระกัจจายนะ “ขออานาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ จงบันดาลความคิดของข้าฯ มีชื่อว่า ….
บัดนี้ ข้าฯ ต้องการมีลูก เทพเทวาใดจะมาเกิดกับข้าฯ หรื อเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิดกับข้าฯ ข้าฯ จะทาบุญอุทิศ
ให้ เตรี ยมรับบุญจากข้าได้”

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูขนมจีนเลื่องชื่ อแห่ งเมืองคอน
นาท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองที่คอยปกป้ องรักษา
บ้านเมืองให้พน้ จากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของ
ศาลหลักเมืองจากคาลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่ งอยู่
บนเสาสู งสุ ดของศาลหลักเมือง อาคารสี ขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วย
อาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีล ักษณะคล้ายศิลปะศรี วิชัย เรี ยกทรงเหมราช
ลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็ นบริ เวณสี่ ทิศ เรี ยกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้ อเมือง ศาลพระทรงเมือง
ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง
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นาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ เมืองนครศรีธรรมราช เข้าชมนิทรรศการการจัดแสดงเรื่ องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองคอน อาทิ
ประวัติชุมชนเมือง ตรา 12 นักษัตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี เหตุการณ์สาคัญของ
บ้านเมือง วาตภัยแหลมตะลุมพุก เป็ นนิทรรศกาลหมุนเวียนนาเสนอผ่านสื่ อผสมผสานด้วยวิทยาการอันทันสมัย

*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนา ... โรตีเลื่องชื่ อแห่ งเมืองคอน
 นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก SP&K HOTEL หรื อเทียบเท่ า
(หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้ องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะนาให้ ลูกค้าท่านที่ 3 ซื้อพักเดี่ยวเพิ่ม )
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วันที่สอง
เช้ า

วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – ช้ อปปิ้ งของฝาก – สนามบินนครศรีธรรมราช – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่ องราวที่ร่ าลือ ถึงความศักดิ์ สิทธิ์ ที่เมื่อ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ ไข่ ” รู ป ไม้
แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดา ที่เชื่อกันว่า
เป็ นวิญญาณศักดิ์ สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่ งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้ รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย
บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ ยงดวงเล่นพนัน หรื อขอให้ช่วยเรี ยกคนมาซื้อของ หรื อทายอดขายให้ ได้
ตามเป้ า หรื อของหายให้ช่วยหา หรื อขอให้ช่วยปกป้ องภัย ภายในวัดเจดียเ์ ต็มไปด้วยสิ่ งของที่ผูเ้ ลื่อมใสศรัทธานามาแก้
บน เช่น รู ปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็ นต้น ส่วนบริ เวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสู งเป็ นเนิ น
เขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ จากผูท้ ี่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผูค้ นต่าง
หลัง่ ไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็ นจานวนมาก ให้ ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่ าว จากรู ปไม้สลักไอ้ไข่ ตาม
อัธยาศัย
**TIP ไหว้ไอ้ไข่ การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสาเร็จให้ แก้บนด้วยของที่นามาบนและจุดธูปเพียง
1 ดอกเท่านั้น ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ ยะ, น้าแดง, ชุดทหาร ตารวจ, ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟดและอาหารเลิ
ู๊
ศรสแห่ งเมืองคอน
นาท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก เช่น เครื่ องเงิน เครื่ องถมเมืองนคร มีชื่อเสี ยงเป็ น
ที่รู้จกั แพร่ หลายมาตั้งแต่อ ดีตและนับเป็ นหนึ่ งในบรรดาศิลปาชี พชั้นสู ง ผลิตภัณฑ์เครื่ อ งถมนครได้รับความนิ ยมจน
ปัจจุบนั , มังคุดเมืองนคร , ขนมลา , แกงไตปลา , ส้มโอทับทิมสยาม อิสระเลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอัน
สมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองนครศรี ธรรมราช
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หมายเหตุ

คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพือ
่ ทาการเช็คอินก่อนขึน
้ เครือ
่ งประมาณ 1-2 ชม.เพือ
่ หลีกเลีย
่ งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ
่ าจเกิดขึน
้ เช่น
สภาพการจราจรทีค
่ ับคัง่ ,สภาพอากาศและอืน
่ ๆ โดยมีตวั แทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน ้าทัวร์,คนขับรถ)เป็ นผู ้พิจารณาและบริหารเวลา
อย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิค
์ น
ื เงินทุกกรณีหากลูกค ้าไม่สามารถขึน
้ เครือ
่ งกลับตามวันและเวลาเทีย
่ วบินทีร่ ะบุในรายการทัวร์.

17.40/19.20 น. ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7815/ DD7819
18.50/20.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

10 – 11 ตุลาคม 2563

4,999

+600

20

DD

24 – 25 ตุลาคม 2563

4,999

+600

20

DD

14 – 15 พฤศจิกายน 2563

4,999

+600

20

DD

28 – 29 พฤศจิกายน 2563

4,999

+600

20

DD

12 – 13 ธันวาคม 2563

4,999

+600

20

DD

19 – 20 ธันวาคม 2563

4,999

+600

20

DD

16 – 17 มกราคม 2564

4,999

+600

20

DD

23 – 24 มกราคม 2564

4,999

+600

20

DD

13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

4,999

+600

20

DD

20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

4,999

+600

20

DD

13 – 14 มีนาคม 2564

4,999

+600

20

DD

20 – 21 มีนาคม 2564

4,999

+600

20

DD

17 – 18 เมษายน 2564

4,999

+600

20

DD

24 – 25 เมษายน 2564

4,999

+600

20

DD
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*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านั้น ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท / ตลอดการ
เดินทาง / ต่อท่าน ชาระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*
อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (ท่านสามารถนาสัมภาระ ขึ้นเครื่ องได้ 7 กก.)
 ค่าภาษีสนามบิน
 ค่ารถรับ-ส่ง นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด
ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าน้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 กรณีที่ลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติ ต้องชาระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี (Infant) ชาระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ ของผู้ใหญ่ แต่ไม่ เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขนึ้ อยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองทัวร์กรุ ณา ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน หลังจากทาการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชาระตามที่บริ ษทั กาหนด ขออนุญาต
ตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่
ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
การยกเลิก
** เนื่องจากราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% เมื่อ จองและชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,
เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น.
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หมายเหตุ
1.บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน เที่ยวบิน,ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝ่ ุน ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการคว บคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5.ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้า
หรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิ ดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทาง
บริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
9.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10.เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามา
เลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
12.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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