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ไหว้พระขอพรไอไข่ อิม่บุญ พกโชคลาภกลบับ้านเต็มกระเป๋า 

ทริปนครศรีธรรมราช 1 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

• ขอพรโชคลาภกบั ไอ้ไข่ ที่วัดเจดีย์ ตามความเช่ือ “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะเร่ืองโชคลาภ 

• วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ชมเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว ่า ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองค าแท้ 

•  ครัวนายหนัง ร้านอาหารใต้ อาหารพ้ืนเมืองรสเด็ด มาแล้วต้องได้ลอง แกงกะทิปลาดุกทะเลใบส้มแป้น 

• เท่ียวส่วนตัวเฉพาะกรุ๊ปท่าน 

• บริการเหนือระดับ รับ - ส่ง ด้วยรถตู้ VIP 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก         จุดรับลูกค้า - วัดเจดีย์  – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลกัเมือง – ร้าน 12 นักษัตร 

เช้า   รถตู ้VIP บริการรอรับท่าน ณ สนามบินนครศรีธรรมราช 

10.00 น.  น าทุกท่านสักการะขอพรท่ี วัดเจดีย์ วดัดงัแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ขึ้นช่ือเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีน่ีมี ไอ้ไข่วัด

เจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือ รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ เช่ือกนัวา่เป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิ
ท่ีสถิตอยู่ ณ วดัแห่งน้ี เป็นท่ีเคารพบูชาของชาวบา้นในละแวกน้ี และจงัหวดัในภาคใต ้จากความศรัทธาเช่ือกนั

วา่ “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และคา้ขาย ผูค้นศรัทธาและเดินทางมาอย่างมากมาย จึงท าให้ภายในวดั

เต็มไปดว้ยร้านขายของแกบ้นต่างๆ สองขา้งทางก็เต็มไปดว้ยรูปป้ันไก่ชน และมีบริเวณท่ีให้จุดประทดัท่ีมีเศษ

ประทดักองสูงเป็นเนินขนาดใหญ่เลยทีเดียว ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลกัไอ้

ไข่ ตามอธัยาศัย  

12.30 น. บริการอาหารกลางวนัท่ี ครัวนายหนัง ร้านอาหารใต ้อาหารพื้นเมือง รสเด็ด โดยเฉพาะเมนูท่ีเราบริการเสริฟ 
“แกงกะทิปลาดุกทะเลใบส้มแป้น” เมนูขึ้นช่ือของร้าน 

13.30 น. เดินทางสู่ ศาลหลักเมือง อนัเป็นท่ีประดิษฐานหลกัเมืองของจงัหวดันครศรีธรรมราช  มีอาคารทั้งหมด 4 หลงั 
หลงักลางเป็นท่ีประดิษฐานของศาลหลกัเมือง ออกแบบให้มีลกัษณะ คลา้ยศิลปะศรีวิชยั เรียกว่าทรงเหมราช
ลีลา  ท่ีน่ีเปรียบเสมือนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคอยปกป้องรักษาบา้นเมืองใหพ้น้จากภยัอนัตรายต่างๆ 

14.00 น. พาทุกท่านไปยงั วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ท่ีชาวนครเรียกวา่ วดัพระธาตุ เป็น
โบราณสถานสถานศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราช อีกทั้งยงัเรียกได้ว่าเป็น
สัญลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราชอีกดว้ย ซ่ึงพระบรมธาตุเจดียน์ั้นเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา้ ท าใหมี้พุทธศาสนิกชนจากทัว่ทุกมุมโลกแวะเวียนมาสักการะอยา่งไม่ขาดสาย 

15.30 น. พาทุกท่านแวะซ้ือของฝาก ร้าน 12 นักษัตร มีสินคา้ของฝากให้เลือกหลากหลาย ทั้งของกิน หรือ ของแฮนเมด

จากฝีมือของชาวเมืองคอน อิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

16.30 น.  เดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราช 

17.00 น. เดินทางถึง สนามบินนครศรีธรรมราช โดยสวสัดิภาพ 

 ขอบคุณท่ีให้เกยีรติมัชรูมฯได้ดูแลคนพเิศษเช่นคุณค่ะ 
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อตัราค่าบริการ 

ไหว้พระขอพรไอไข่ อิม่บุญ พกโชคลาภกลบับ้านเต็มกระเป๋า 

จ านวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน/บาท 

4 – 5 ท่าน 1,290 

6 – 7 ท่าน 1,090 

8 - 9 ท่าน 990 

**เด็กคิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่ 
**เด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ไม่มีค่าบริการ 

อตัราค่าบริการรวม  

✓ รถตู ้VIP พร้อมคนขบั น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
✓ อาหารทุกม้ือ ตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่ารถน าเท่ียว และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
✓ ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ประกนัสูญเสียชีวิต 1,000,000 บาท ประกนัอุบติัเหตุ 500,000 ทั้งน้ีเง่ือนไขเป็นไป

ตามกรรมธรรม ์
✓ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ Vat 7 %  

อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุ
ในรายการ 

× มคัคุเทศกน์ าเท่ียว 

× บตัรโดยสารการบิน พร้อมน ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 
× Booking ล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน 

× กรุณาช าระเป็นจ านวนเต็มของค่าทัวร์หลงัจากท่ีทราบว่าพเีรียดท่ีท่านต้องการว่างภายใน 2 วัน 
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    กรณียกเลกิการเดินทาง 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีท่ีมี

ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงแล้ว 

• ยกเลกิการเดินทางภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยึดเงิน 50 % ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

• ยกเลกิการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยึดเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

 
หมายเหตุ 

• รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ , เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

• หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 

• ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ี เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภยัจากธรรมชาติ 
ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

• เรามีมาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 อยา่งดีเยีย่ม 

• ผูเ้ดินทางและพนกังานขบัรถควรใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

• ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 

• มีการฉีดพ่นท าความสะอาดฆ่าเช้ือบนรถโดยสาร 
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เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มชัรูมทราเวล จำกัด 

 

ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 
เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 
เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ   
จองทวัรต์ดิตอ่ แผนกทวัรบ์รษิทั มชัรมูทราเวล จำกดั 
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