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PACKAGE แลคอน ขอพร “ไอ้ไข่ ”
สายมู เสริมบุญ ขอพร “ไอ้ไข่ ” ไหว้ พระบรมธาตุเจดีย์
ขอลูกพระมหากัจจายนะ(พระแอด) จตุครามหลักเมือง อวยพรร่ารวย
PACKAGE : รับสนามบินนครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ (ไอ้ ไข่ )
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร – ส่ งสนามบินนครศรีธรรมราช
......... น.

ถึง สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีตอ้ นรับทุกท่านสู่เมืองคอน
► สู่ วัดเจดีย์ จากเรื่ องราวที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ ไข่ ” รู ปไม้ แกะสลักของ
เด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุ ดลายพรางทหารสวมแว่ นตาดา ที่เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่ งนี้ จากศรัทธาที่เชื่ อกันว่า “ขอได้ ไหว้ รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาล
กล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ ยงดวง ขอให้ช่วยเรี ยกคนมาซื้ อของ ทายอดขายให้ได้ตามเป้ า ของหายให้ช่วยหา ขอให้
ช่วยปกป้ องภัย ภายในวัดเจดียเ์ ต็มไปด้วยสิ่ งของที่ผเู ้ ลื่อมใสศรัทธานามาแก้บน เช่น รู ปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของ
เล่นต่าง ๆ ส่ วนบริ เวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสู งเป็ นเนิ นเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์ จากผูท้ ี่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ให้ ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่ าว จากรู ปไม้ สลักไอ้ ไข่ ตาม
อัธยาศัย **TIP ไหว้ ไอ้ ไข่ การบูชา ไอ้ ไข่ วัดเจดีย์ : ธู ป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้ รับ แต่ เมื่ อสาเร็ จให้ แก้ บนด้ วยของที่
นามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่ านั้น ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ ยะ, น้าแดง, ชุ ดทหาร ตารวจ, ไก่ ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด
อิสระขอพรตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองนคร
►► สู่ วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร เดิ ม เรี ย กว่ า วัด พระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้น เอกชนิ ด วรมหาวิ หาร
โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรี ธรรมราช เป็ นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า
เป็ นเจดียส์ ถาปั ตยกรรมแบบล้านนา ทรงระฆังคว่า ปากระฆังติดกับพื้นกาแพงแก้ว ยอดเจดียห์ ุ ้มด้วยทองคาแท้ ความ
มหัศจรรย์องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่วา่ แสงอาทิตย์จะส่ องกระทบไปทางใด เป็ น 1 ใน UNSEEN THAILAND
และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระกัจจายนะ หรื อ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็ นพระพุทธรู ปสี ทอง
อร่ าม ลักษณะรู ปร่ างอ้วนท้วนสมบรู ณ์ ใบหน้ายิม้ แย้มมีเมตตา อภินิหารของพระแอดที่เป็ นที่ประจักษ์คือ การขอบุตร เชื่อ
กันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผทู ้ ี่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรสาเร็ จแล้ว พ่อแม่ก็จะนารู ปทารกมาถวาย เพื่อเป็ นการแก้บน
และเหมือนเป็ นการฝากฝังให้พระแอดช่ วยคุ ้มครองดูแลให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ **TIP ไหว้ ขอลูกกับ
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พระกัจจายนะ “ขออานาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ จงบันดาลความคิดของข้าฯ มีชื่อว่า..บัดนี้ขา้ ฯ ต้องการมีลูก เทพ
เทวาใดจะมาเกิดกับข้าฯ หรื อเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิดกับข้าฯ ข้าฯ จะทาบุญอุทิศให้เตรี ยมรับบุญจากข้าได้”
►►► สู่ ศาลหลักเมืองนคร สิ่ งศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมืองนครที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พน้ จากภัยอันตรายต่าง ๆ ทุกท่าน
คงเคยรับรู ้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของศาลหลักเมืองจากคาลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่ งอยู่บนเสาสู งสุ ด
ของศาลหลักเมือง อาคารสี ขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางประดิษฐานศาลหลักเมือง
ออกแบบให้มีลกั ษณะคล้ายศิลปะศรี วิชยั เรี ยกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็ นบริ เวรสี่ ทิศ เรี ยกว่าศาลจตุโลก
เทพ ประกอบด้วยพระเสื้ อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง

……… น. ส่ง สนามบินนครศรีธรรมราช ..................
☻☻☻  บริการอาหารกลางวัน (เมนูขนมจีนเลื่องชื่ อแห่ งเมืองคอน) 1 มื้อ ฟรี!!
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

อัตราค่ าบริการ
จานวนผู้เดินทาง

ราคาท่ านละ

1 ท่ าน

3,600

2 ท่ าน

2,500

3 ท่ าน

1,499

5 ท่ าน

1,399

อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่ารถรับ-ส่ ง นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด
ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
 กรณี ที่ลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติ ต้องชาระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 กรณี เด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี (Infant) ชาระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผูใ้ หญ่
 ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยูก่ บ
ั ความพึงพอใจของท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้บริ การ
ในการจองทัวร์กรุ ณา ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน หลังจากทาการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชาระตามที่บริ ษทั กาหนด ขออนุญาต
ตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอืน่ ที่รอที่นงั่ อยูโ่ ดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่
ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
การยกเลิก
** เนื่ องจากราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจา
คืนไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้น.
หมายเหตุ
1.บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 3 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝนุ่ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5.ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้า
หรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทาง
บริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
10.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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