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รายละเอียดการเดินทาง 
กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-นครศรีธรรมราช-วดัเจดีย ์(ไอ้ไข)่-วดัยางใหญ่-ศาลหลกัเมอืง- 

วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-สนามบินนครศรธีรรมราช-สนามบินดอนเมือง 
05.30 น. เชค็อนิ ณ สนามบินดอนเมือง  
06.50 น.  ออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยเทีย่วบนิ FD 3188 
08.05 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดันครศรีธรรมราช ยนิดตีอ้นรบัทุกท่านสูเ่มอืงคอน  บรกิารรถตูป้รบัอากาศ VIP รอรบัที่

สนามบนิ 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจดียห์รือวดัไอ้ไข่ เป็นวดัซึง่มตี านานเดก็วดัทีช่ื่อไอไ้ข่ เป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจ

ของชาวนครศรธีรรมราชและจงัหวดัใกล้เคยีง ด้วยชื่อเสยีงด้านการขอโชคลาภ การท ามาค้าขาย ท าให้
ชาวบ้านศรทัธาและมคีวามเชื่อต่อวดัเจดยี์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสยีงที่ร ่าลอืถงึความศกัดิส์ทิธิ ์ขออะไรก็ได้
สมหวงัทุกอย่าง จากศรทัธาทีเ่ชื่อกนัว่า “ขอได้ไหว้รบั” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย วดัเจดยีก์็ไม่
แตกต่างกบัวดัทัว่ๆ ไปในประเทศไทยแต่สิง่ทีแ่ปลก และเป็นทีเ่คารพศรทัธา นับถอื ของชาวบา้นในละแวก
นัน้และผู้คนทัว่สาระทศิ คอื ไอ้ไข่ มกีารเล่าสบืต่อกนัมาหลายชัว่อายุคนว่า สถานที่ตัง้วดัเจดยี์ปัจจุบนันัน้
เมื่อก่อนได้มหีลวงปู่ ทวดซึ่งเป็นเกจอิาจารยด์งัสายปักษ์ใต้ไดม้าปักกลด เดนิธุดงคอ์ยู่บรเิวณนัน้ ส่วนไอไ้ข่
นัน้เป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9-10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ ทวด เมื่อหลวงปู่ ทวดมาถึง
สถานทีด่งักล่าวกลบัพบว่ามทีรพัยส์มบตั ิและ ศาสนสถานทีส่ าคญัเป็นจ านวนมาก ซึ่งไดใ้ห้ ไอไ้ข่ สงิสถติ
เฝ้าทรพัยส์มบตัดิงักล่าว 

  การบูชาไอไ้ข ่  
1. การขอพรหรอืบนบาน จุดธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ ตัง้จติอธฐิานบูชาขอไดไ้หวร้บั 
2. การแกบ้น จุดธปู 1 ดอก เมื่อส าเรจ็ กล่าวแกบ้น แต่ต่อทา้ยดว้ย “ขอใหค้ าพดูหรอืสิง่ทีร่บัปากไว้ 
   ไดห้มดจากกนั ไม่เป็นพนัธสญัญากนั ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป” 
3. การถวายของปกตทิีไ่ม่ใช่การแกบ้น จุดธปู 3 ดอก ตัง้นะโม 3 จบ 
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น าท่านเดนิทางสู่ วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) เดมิชื่อ วดัคงคาล้อม แต่เดมิเป็นวดัรา้งจนชาวบ้าน
ขุดพบชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหลวงพ่อประธาน จงึบูรณะและสร้างเป็นวดัยางใหญ่จนถงึปัจจุบนั แต่เนื่อง
ดว้ยทีว่ดัมตีาพรานบุญวดัจงึโด่งดงัท าใหเ้ป็นทีศ่รทัธาของชาวนครศรธีรรมราชและจงัหวดัใกลเ้คยีง จงึมกีาร
บูรณะวดัใหส้วยงาม ในปัจจุบนัโบสถม์สีชีมพสูวยสดงดงาม จุดหลกัของวดัยางใหญ่ คอื “ตาพรานบุญ” ถอื
ว่าเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่นับถือของชาวภาคใต้ โดยเชื่อว่าหากบูชาแล้วมโีชคลาภเงนิทอง เมื่อใครขอพรแล้ว
สมหวงั ใหแ้กบ้นโดยการน าปัจจยัมาถวายวดั เพือ่บูรณะต่อไป  

           การบูชาขอพรตาพรานบุญ  
ธปู 9 ดอก เทยีน 1 เล่ม หมากพลูยาสบู 1 ชุด สิง่ทีต่อ้งเตรยีมหากมกีารบนบานศาลกล่าวดว้ย  
เหลา้ขาว 1 ขวดและผา้ขาวมา้ 1ผนื  
          ตัง้จติอธษิฐานกล่าว นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ 3 จบ 

  ..นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา นะมาสะโย.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** เท่ียง (รถจะน าท่านไปท่ีร้านขนมจีนเมืองคอน) รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 
น าท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร  สิ่งศักดิส์ ิทธิ ์

คู่บา้นคู่เมอืงทีค่อยปกป้องรกัษาบา้นเมอืงให้พน้จากภยัอนัตราย
ต่างๆ ทุกท่านคงเคยรบัรูถ้งึความศกัดิส์ทิธิข์องศาลหลกัเมอืงจาก
ค าลอืมากมาย ผ่านองคจ์ตุคามรามเทพเทวดารกัษาเมอืง ซึ่งอยู่
บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่าง
งดงามประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลงั หลงักลางประดษิฐาน
ศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลกัษณะคล้ายศิลปะศรวีชิยั เรยีก
ทรงเหมราชลีลา อาคารหลงัเล็กทัง้ 4 หลงั ถือเป็นบรเิวณสีท่ิศ 
เรยีกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสือ้เมอืง ศาลพระทรง
เมอืง ศาลพระพรหมเมอืงและศาลพรบนัดาลเมอืง 
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น าท่านนมสัการ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมชีื่อว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัจึงสถาปณาวดันี้เป็นพระอารามหลวงและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวดั
มหาธาตุวรมหาวหิารจนมาถงึปัจจุบนั พระบรมธาตุเจดยี์ซึ่งด้านในมพีระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจ้ า
หากใครมาทีน่ครศรธีรรมราชไม่ได้มาสกัการะพระบรมธาตุทีว่ดัแห่งนี้ถอืว่ามาไม่ถงึ มปีระเพณีดัง้เดมิ การ
แห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งผ้าที่น ามาห่ม มีการแอบแฝงธรรม ผ้าห่มของธาตุเจดีย์เปรยีบเสมอืนท ากายวาจาใจให้
บรสิุทธิ ์และยกผา้ขึน้เหนือหวัเพื่อไม่ไดด้ถููกเหยยีดหยาม ใหม้ศีีลธรรมอยู่กบัเราเพื่อบงัคบัใหเ้ราท าถูกต้อง
ตามศลีธรรม และคนใต้ถอืว่าการห่มผา้บูชาองคพ์ระธาตุเป็นมงคงทีสู่งสุดในชวีติ ประเพณีบุญเดอืนสบิเพื่อ
ท าบุญให้กบับรรพบุรุษ มขีนมเทศกาลชื่อดงัของภาคใต้ 5 อย่าง คอื ขนมลา, ขนมบ้า, ขนมดซี า, ขนมกง 
และขนมพอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช  

18.20 น.        ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ FD 3187 
19.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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ก าหนดการเดินทาง ประเภทพาหนะ ราคาท่านละ 

เดือน มกราคม 2565 

13 มกราคม 2565 พฤหสับดี รถตู้ VIP 3,900 

14 มกราคม 2565 ศกุร ์ รถตู้ VIP 3,900 

15 มกราคม 2565 เสาร ์ รถตู้ VIP 3,900 

16 มกราคม 2565 อาทิตย ์ รถตู้ VIP 3,900 

17 มกราคม 2565 จนัทร ์ รถตู้ VIP 3,900 

18 มกราคม 2565 องัคาร รถตู้ VIP 3,900 

19 มกราคม 2565 พธุ รถตู้ VIP 3,900 

20 มกราคม 2565 พฤหสับดี รถตู้ VIP 3,900 

21 มกราคม 2565 ศกุร ์ รถตู้ VIP 3,900 

22 มกราคม 2565 เสาร ์ รถตู้ VIP 3,900 

23 มกราคม 2565 อาทิตย ์ รถตู้ VIP 3,900 

28 มกราคม 2565 ศกุร ์ รถตู้ VIP 3,900 

29 มกราคม 2565 เสาร ์ รถตู้ VIP 3,900 

30 มกราคม 2565 อาทิตย ์ รถตู้ VIP 3,900 

31 มกราคม 2565 จนัทร ์ รถตู้ VIP 3,900 

เดือน กมุภาพนัธ ์2565 

4 กมุภาพนัธ ์2565 ศกุร ์ รถตู้ VIP 3,900 

5 กมุภาพนัธ ์2565 เสาร ์ รถตู้ VIP 3,900 

6 กมุภาพนัธ ์2565 อาทิตย ์ รถตู้ VIP 3,900 

7 กมุภาพนัธ ์2565 จนัทร ์ รถตู้ VIP 3,900 

8 กมุภาพนัธ ์2565 องัคาร รถตู้ VIP 3,900 

9 กมุภาพนัธ ์2565 พธุ รถตู้ VIP 3,900 

10 กมุภาพนัธ ์2565 พฤหสับดี รถตู้ VIP 3,900 
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11 กมุภาพนัธ ์2565 ศกุร ์ รถตู้ VIP 3,900 

12 กมุภาพนัธ ์2565 เสาร ์ รถตู้ VIP 3,900 

13 กมุภาพนัธ ์2565 อาทิตย ์ รถตู้ VIP 3,900 

14 กมุภาพนัธ ์2565 จนัทร ์ รถตู้ VIP 3,900 

15 กมุภาพนัธ ์2565 องัคาร รถตู้ VIP 3,900 

25 กมุภาพนัธ ์2565 ศกุร ์ รถตู้ VIP 3,900 

26 กมุภาพนัธ ์2565 เสาร ์ รถตู้ VIP 3,900 

27 กมุภาพนัธ ์2565 อาทิตย ์ รถตู้ VIP 3,900 

28 กมุภาพนัธ ์2565 จนัทร ์ รถตู้ VIP 3,900 

เดือน มีนาคม 2565 

1 มีนาคม 2565 องัคาร รถตู้ VIP 3,900 

2 มีนาคม 2565 พธุ รถตู้ VIP 3,900 

3 มีนาคม 2565 พฤหสับดี รถตู้ VIP 3,900 

4 มีนาคม 2565 ศกุร ์ รถตู้ VIP 3,900 

5 มีนาคม 2565 เสาร ์ รถตู้ VIP 3,900 

6 มีนาคม 2565 อาทิตย ์ รถตู้ VIP 3,900 

7 มีนาคม 2565 จนัทร ์ รถตู้ VIP 3,900 

8 มีนาคม 2565 องัคาร รถตู้ VIP 3,900 

9 มีนาคม 2565 พธุ รถตู้ VIP 3,900 

10 มีนาคม 2565 พฤหสับดี รถตู้ VIP 3,900 

11 มีนาคม 2565 ศกุร ์ รถตู้ VIP 3,900 

12 มีนาคม 2565 เสาร ์ รถตู้ VIP 3,900 

13 มีนาคม 2565 อาทิตย ์ รถตู้ VIP 3,900 

14 มีนาคม 2565 จนัทร ์ รถตู้ VIP 3,900 

15 มีนาคม 2565 องัคาร รถตู้ VIP 3,900 

16 มีนาคม 2565 พธุ รถตู้ VIP 3,900 
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17 มีนาคม 2565 พฤหสับดี รถตู้ VIP 3,900 

18 มีนาคม 2565 ศกุร ์ รถตู้ VIP 3,900 

19 มีนาคม 2565 เสาร ์ รถตู้ VIP 3,900 

20 มีนาคม 2565 อาทิตย ์ รถตู้ VIP 3,900 

21 มีนาคม 2565 จนัทร ์ รถตู้ VIP 3,900 

22 มีนาคม 2565 องัคาร รถตู้ VIP 3,900 

23 มีนาคม 2565 พธุ รถตู้ VIP 3,900 

24 มีนาคม 2565 พฤหสับดี รถตู้ VIP 3,900 

25 มีนาคม 2565 ศกุร ์ รถตู้ VIP 3,900 

26 มีนาคม 2565 เสาร ์ รถตู้ VIP 3,900 

27 มีนาคม 2565 อาทิตย ์ รถตู้ VIP 3,900 

28 มีนาคม 2565 จนัทร ์ รถตู้ VIP 3,900 

29 มีนาคม 2565 องัคาร รถตู้ VIP 3,900 

30 มีนาคม 2565 พธุ รถตู้ VIP 3,900 

31 มีนาคม 2565 พฤหสับดี รถตู้ VIP 3,900 
 
หมายเหตุ 

1. ในการเดินทางแต่ละครัง้จะต้องมีผู้จอง 2 ท่านขึ้นไป  
2. ราคาในแต่ละวนัอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ เน่ืองจากราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

 
ราคารวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ดอนเมอืง-นครศรธีรรมราช-ดอนเมอืง (รวมภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั) 

 น ้าหนกักระเป๋าถอืขึน้เครื่อง 7 กโิลกรมั/ท่าน 

 ค่ารถตู ้VIP รบัสง่ 

 แถมฟร.ี..ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

 

http://www.riothaitravel.com/


 

 

  ใบอนุญาตเลขที ่11/04307 

บริษทั ริโอไทย ทราเวล จ ากดั 
29/44  ซ.หทยัราษฎร ์39  ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
โทร. 0-2915-5291 , 0-2915-5296   Email: sales@riothai.co.th   เวป๊ไซต์:  www.riothaitravel.com        

วิธีจอง 

1.ระบวุนัเดนิทาง 

2.สง่ส าเนาบตัรประชาชนผูเ้ดนิทางทุกท่านเพือ่ท าการจอง พรอ้มช าระเงนิเตม็จ านวน 

3.หลงัจากช าระเงนิแลว้ บรษิทัฯจะท าการออกตัว๋เครื่องบนิทนัท ีและสง่ใหท้่านเพือ่เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานการเดนิทาง 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไม่สามารถท าการขอเงนิคนื หรอืเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางไนทุกกรณี 

2.เมื่อท่านช าระเงนิแลว้ บรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบขอ้ตกลงและยอมรบัเงือ่นไขต่างๆของทวัรน์ัน้ๆ โดยไม่มเีงือ่นไขใด ๆ 

http://www.riothaitravel.com/

