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PACKAGE  สุราษฎร์ธานี + นคร 
ขอพร “ไอ้ไข่”  1 วนั 

สายมู  เสริมบุญ  ขอพร “ไอ้ไข่”  ไหว้พระบรมธาตุไชยา 
PACKAGE : รับสนามบินสุราษฎร์ธานี -วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - วัดสวนโมกขพลาราม  

วัดพระบรมธาตุไชยา –ส่งสนามบินสุราษฎร์ธานี 
 

วันแรก รับสนามบินสุราษฎร์ธานี – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) –สวนโมกขพลาราม– วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร –  
 ส่งสนามบินสุราษฎร์ธาน ี

......... น. ถึง สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยินดีตอ้นรับทุกท่าน   
  

   
►  สู่ อ.สิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ จากเร่ืองราวที่ร ่ าลือถึงความศักด์ิสิทธ์ิ ที่เม่ือขออะไรก็ไดส้มหวงัทุก
อย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ต้ังอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวม
แว่นตาด า ที่เช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิที่สถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาที่เช่ือกนัว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชค
ลาภและการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเส่ียงดวง  ขอให้ช่วยเรียกคนมาซ้ือของ ท ายอดขายให้ได้
ตามเป้า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ยส่ิงของที่ผูเ้ลื่อมใสศรัทธา
น ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษ
ประทดักองสูงเป็นเนินเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอไ้ข่และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท้ี่มาขอ
แล้วได้รับจากไอไ้ข่ ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตาม
อธัยาศยั   **TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือส าเร็จให้
แก้บนด้วยของที่น ามาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่าน้ัน  ของที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชุดทหาร 
ต ารวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสต๊ิก, ประทัด   อิสระขอพรตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  
 

☻☻☻  บริการอาหารกลางวัน (1) (เมนูท้องถิ่น) 
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►สู่ สวนโมกขพลาราม หรือ วัดธารน ้าไหล ซ่ึงจดัตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุ เม่ือ พ.ศ.2502 เพื่อ
เป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม ในรอบบริเวณวดัยงัมีโรงมหรสพทางวิญญาณ 
ซ่ึงประกอบดว้ยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมค าสอนในพุทธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพุทธประวตัิ 
ภาพจ าลองจากภาพหินสลกั เร่ืองพุทธประวตัิในอินเดีย บริเวณโดยรอบมีบรรยกาศที่ร่มร่ืน 
 
► สู่ วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร ปูชนียสถานส าคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระ
บรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยงัคงรักษาความ 
เป็นเอกลกัษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมยัศรีวิชยัไวไ้ดส้มบูรณ์ วดัพระบรมธาตุไชยาจึงเป็นวดัที่
มีความส าคัญคู่บ้านคู่ เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมา นานนับแต่โบราณกาล ซ่ึง
รัฐบาลให้ความส าคญัแก่วดัประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานส าคญั ของชาติและยก
ฐานะวดัเป็น พระอารามหลวง และเป็นหน่ึงในสามของ โบราณสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิที่เคารพ
บูชาของภาคใต ้อิสระให้ท่านกราบไหวข้อพร และ เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 
……… น. ส่ง สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี.................. 

♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥ 

อัตราค่าบริการ 
จ านวนผู้เดินทาง ราคาท่านละ 

1 ท่าน        3,600 

2 ท่าน 2,500 

3 ท่าน 1,499 

5 ท่าน 1,399 

8 ท่าน 1,299 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถรับ-ส่ง น าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 
      ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามกอ่นการใชบ้ริการ) 
 กรณีท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งช าระเพ่ิม ท่านละ 500 บาท 

 กรณีเด็กท่ีมีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผูใ้หญ่  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาต
ตดัท่ีนัง่เพ่ือให้ลูกคา้ท่านอื่นท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ี
ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลิก 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออก
เดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ า
คืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน.  

หมายเหตุ 

1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 3 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตัิและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้
หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทาง
บริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
9.มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
 

 
 


