
 

 
 
 

 
 

สายมู เสรมิบุญ ขอพร “ไอไ้ข”่ ไหว้
พระบรมธาตุเจดีย์ 

PACKAGE : รับสนามบินนครศรีธรรมราช – วดัเจดย์ี (ไอ้ไข่) 
วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืง – ส่งสนามบินนครศรีธรรมราช 

......... น. ถึง สนามบินจงัหวดันครศรีธรรมราช ยนิดีตอ้นรับทุกท่านสู่เมืองคอน   
 ►เดินทางสู่ วดัเจดีย์ จากเร่ืองราวท่ีรํ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ไดส้มหวงัทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูป

ไม้แกะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวดัเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตา
ด า ท่ีเช่ือกันว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู่ ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” 
โดยเฉพาะโชคลาภและการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเส่ียงดวง  ขอให้ช่วยเรียกคน
มาซ้ือของ ทาํยอดขายให้ไดต้ามเป้า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ย
ส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธานาํมาแกบ้น เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนงัสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ ส่วนบริเวณท่ีให้จุด
ประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผู ้
ท่ีมาขอแลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตาม
อธัยาศยั **TIP ไหว้ไอ้ไข่ การบูชา ไอ้ไข่ วดัเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมือ่ส าเร็จให้แก้บนด้วย
ของที่น ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่านั้น ของที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น า้แดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนป้ัน, 
หนังสติก๊, ประทัด อิสระขอพรตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนคร 

   
☻☻☻  บริการอาหารกลางวนั (เมนูขนมจนีเลื่องช่ือแห่งเมืองคอน) 1 มือ้ ฟรี!! 

►►เดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า วดัพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิด
วรมหาวิหาร โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นท่ีบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆงัคว ํ่า ปากระฆงัติดกบัพ้ืนกาํแพง

 



    

- 2 - 

 

แกว้ ยอดเจดียหุ์ม้ดว้ยทองคาํแท ้ความมหศัจรรยอ์งคพ์ระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพ้ืนไม่ว่าแสงอาทิตยจ์ะส่อง
กระทบไปทางใด เป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND และยงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ พระกัจจายนะ หรือ พระแอด 
ประดิษฐานอยูใ่น วิหารพระมหากจัจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลกัษณะรูปร่างอว้นทว้นสมบรูณ์ 
ใบหนา้ยิม้แยม้มีเมตตา อภินิหารของพระแอดท่ีเป็นท่ีประจกัษคื์อ การขอบุตร เช่ือกนัว่าท่านมีเมตตาบนัดาล
บุตรใหแ้ก่ผูท่ี้มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรสาํเร็จแลว้ พ่อแม่ก็จะนาํรูปทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแกบ้นและเหมือน
เป็นการฝากฝังให้พระแอดช่วยคุม้ครองดูแลให้อยู่รอดปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ **TIP ไหว้ขอลูกกับ
พระกัจจายนะ “ขออาํนาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ ์จงบนัดาลความคิดของขา้ฯ มีช่ือว่า ..บดัน้ีขา้ฯ 
ตอ้งการมีลกู เทพเทวาใดจะมาเกิดกบัขา้ฯ หรือเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิดกบัขา้ฯ ขา้ฯ จะทาํบุญอุทิศ
ใหเ้ตรียมรับบุญจากขา้ได”้ 

 
►►►เดินทางสู่ ศาลหลกัเมอืงนคร ท่ีมีช่ือเสียงและมีคนรู้จกัมากท่ีสุดในประเทศไทย เน่ืองดว้ยประวติั
การสร้างนั้นเก่ียวพนักบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไม่เป็นสองรองใครในประเทศน้ีคือ “จตุคามรามเทพ” ซ่ึงการจดัสร้าง
หลกัเมืองเต็มเป่ียมไปดว้ยความเขม้ขลงั ศกัด์ิสิทธ์ิในทุกกระบวนการ 

……… น. ส่ง สนามบินนครศรีธรรมราช ..................  
 

♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥     
 

อัตราค่าบริการ 
 

ผู้ใหญ่ จ านวน ราคาท่านละ 

10 ท่าน 999 บาท 

8-9 ท่าน 1,099 บาท 

6-7 ท่าน 1,199 บาท 

5 ท่าน 1,299 บาท 

4 ท่าน 1,399 บาท 
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3 ท่าน 1,599 บาท 

2 ท่าน 2,099 บาท 
 
 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 
 ค่ารถตูรั้บ-ส่ง นาํเท่ียว ตามระบุในรายการ 
 ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือ ตามระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามระบุในรายการ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั นครศรีธรรมราช 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ ค่าโทรศพัท ์        ค่า
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เงือ่นไขการเดินทาง 
กรุณาชาํระค่าทวัร์เต็มจาํนวนภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
 

บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จ  ากัด 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศกดินแดง 

เลขท่ีบญัชี 062-2-67029-1 ประเภทออมทรพัย ์ 
 

หากชาํระเงินแลว้ รบกวนส่งสลิปการโอนมายงัพนักงานท่ีรับจอง หรือส่งเขา้  LINE : @jubileetravel หรือ E-Mail : 
jubilee.tour11@gmail.com เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ี
ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 

การยกเลิก 
** เนื่องจากราคาทัวร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน เมื่อจองและชาํระเงินแลว้ ไม่สามารถยกเลิก ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออก
เดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน ราคาและรายการอาจ   
มีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง  
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดย ผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 
10. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
 

 
 

 

  
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


