นครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี
วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร / ศาลหลักเมื อง นครศรีธรรมราช / วัดธาตุนอ้ ย / คีรีวง
ถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ / วัดยางใหญ่ / วัดเจดีย์ / วัดสวนโมกข์ / ร้านของฝาก

วันที่

โปรแกรม

เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

1

ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

-

-

มี

2

นครศรีธรรมราช วัดพระธาตุ ศาลหลักเมือง วัดธาตุน้อย คีรีวง ถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ

มี

มี

-

3

วัดยางใหญ่ ร้านวัตถุมงคล วัดเจดีย์ วัดสวนโมกข์ ร้านของฝาก

มี

-

-

“สายมู ต้องมา”เสริมบุญ ไหว้พระบรมธาตุ ขอพร “ไอ้ไข่”
วันแรก

กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช พร้อมกันที่จุดนัดพบโรงแรมเอเชีย บีทีเอส ราชเทวี

18:00

เจอกันจุดนัดพบที่ โรงแรมเอเชีย บีทีเอส ราชเทวี

18:30

ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่ จงั หวัดนครศรีธรรมราช ใช้ระยะเวลา 10 ชัว่ โมง ระยะทาง 777 กิโลเมตร
โดยประมาณ

วันที่สอง

นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ ศาลหลักเมือง วัดธาตุนอ้ ย คีรีวง ถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ

08:00

เดินทางถึ ง จ.นครศรีธรรมราช แวะรับประทานอาหารเช้า ที่รา้ นโกปี๋ ร้านโกปี๋ เป็ นร้านในตานาน
ของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ มีประวัติมายาวนาน ขึ้ นชื่อด้วยเมนู ที่คดั สรรจากพ่อครัวท้ องถิ่ น ที่ ชวนให้
ผูค้ นทั้งในและต่างจังหวัดมาลิ้ มลอง ว่ากันว่ามานครศรีฯ ถ้าไม่ได้แวะร้านโกปี๋ ถือว่ าไม่ถึงนครศรี ฯ กัน
เลยที เดียว เมนู ที่แนะนา ชาเย็น และ บากุ ๋ดเต๋ ในราคาย่อมเยา
นาคณะเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิ หาร หรือที่ ชาวนครเรี ยกกันสั้น ๆว่ า “วัดพระธาตุ” เป็ น
โบราณสถานที่ มีความสาคัญมากของชาวนคร ยอดพระธาตุ ทาจากทองคาแท้ๆ ชาวนครยึดถื อ วัดพระ
ธาตุเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองมาตั้งแต่สมัย บรรพบุรุษ เนื่ องจากเป็ นที่ บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ
ของพระพุ ท ธเจ้า และที่ สาคัญปั จ จุ บันกรมศิ ลปากรได้ประกาศ จดทะเบี ย นวัด พระ มหาธาตุ เป็ น
โบราณสถาน นับเป็ นปูชนี ยสถานที่ สาคัญที่ สุดแห่งหนึ่ งของภาคใต้
นาท่ านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองที่ คอยปกป้ องรักษาบ้านเมืองให้พน้ จาก
อันตรายต่างๆ ทุ กท่ านคงเคยรับรูถ้ ึ งความศักดิ์สิทธิ์ ของศาลหลักเมืองจากค าร า่ ลื อมากมาย ผ่านองค์
จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสู งสุ ดของศาลหลักเมือง อาคารสี ขาวที่ ออกแบบอย่ า ง
งดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลัก ษณะ
คล้ายศิลปะศรีวิชยั เรียกทรงเหมราชลี ลา อาคารหลังเล็ กทั้ง 4 หลัง ถื อเป็ น บริเวณสี่ ทิศ เรียกว่าศาล
จตุโลกเทพ ประกอบด้ว ยพระเสื้ อเมื อง ศาลพระทรงเมื อง ศาลพระพรหม เมืองและศาลพรบัน ดาล
เมือง

09:00

11:00

12:00
13:00

แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่รา้ นครัวนายหนัง
นาท่ านนมัสการ พ่อท่านคล้าย แห่งวัดธาตุนอ้ ย หรือ วัดพระธาตุนอ้ ย ตั้งอยู่ในเขตตาบลหลักช้าง
กิ่งอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้ นโดยความประสงค์ ของพ่อท่ านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์
อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่ อมใสศรัทธาอย่างสู งยิ่งรูปหนึ่ ง ซึ่งศิษย์ยานุ ศิษย์และประชาชน
ที่ เคารพนับถื อ ศรัทธา พ่อท่ านคล้ายได้เชื่อถื อถึ งความศักดิ์สิทธิ์ ของวาจา พูดอย่างไรเป็ นอย่างนั้น
ท่ านมักจะให้พรกับทุ กคน ขอให้ เป็ นสุ ข เป็ นสุ ข พ่อท่ านคล้าย วาจาสิ ทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็ นเทวดาเมืองคอน
เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่ อมใส ศรัทธาเป็ นอย่างยิ่ง โดยประดิษฐานพระเจดียพ์ ระ
สารีริกธาตุและสรีระสังขารพ่อท่ านคล้าย ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดียป์ ั จจุบนั สรีระ พ่อ
ท่ านคล้ายวาจาสิ ทธิ์ ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย ์ ณ สถานที่ นี้ จึงเป็ นเจดียอ์ นุ สรณ์สถานพ่อท่ าน
คล้ายอีกด้วย

15:00

นาคณะเดินทางสู่ หมู่บา้ นคีรีวง อากาศดีที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ ตาบลกาโลน อาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ นบริเวณของชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เมื่อก่อนนั้น
ชุมชนนี้ จะมีชื่อว่า บ้านขุนน้ า เพราะตั้งรกรากอยู่ใกล้ตน้ น้ าจากยอดเขาหลวงนัน่ เอง แต่ต่อมาเปลี่ ยน
ชื่อเป็ น บ้านคีรีวง ที่ มีความหมายว่า หมู่บา้ นที่ อยู่ภายในวงล้อมของภู เขา ชุมชนที่ นี่จะมีวิถีชีวิตที่ สงบ
สังคมจะเป็ นแบบเครือญาติกนั เอง อาชีพหลัก ก็คือ การทาสวนผลไม้ผสม หรือที่ เรียกว่า สวนสมรม

18:00

นาท่ านแวะรับประทานอาหาร (อิ สระตามอัธยาศัย) อาหารพื้ นบ้านแนะนา อาทิ เช่น ขนมจีนแกงไต
ปลา ขนมลา ขนมพอง เป็ นต้น และเลื อกซื้ อสิ นค้า พื้ นเมือง ที่ ถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ หรือ
หลาดหน้าพระธาตุ” ซึ่งก็คือ ตลาดหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช คาว่า “ตลาด” คนใต้เรียกว่า “หลาด” จึงเป็ นที่ มาของชื่อ “หลาดหน้าพระ
ธาตุ” ตลาดที่ ว่านี้ นับตั้งแต่วนั เปิ ดตลาดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ก็เป็ นที่ เที่ ยวที่ เพิ่งเปิ ดมาได้
เกือบๆ ปี ภายใต้สโลแกน “ตลาดต้องชม บนถนนสายธรรม” ตลาดนี้ เปิ ดทุ กๆ วันเสาร์ ตั้งแต่สี่โมง
เย็นถึ งสามทุ่ ม โดยการปิ ดถนนหน้าวัดพระมหาธาตุท้ งั 4 เลน แปลงเป็ นตลาดให้ผคู ้ นมาแวะ ชม ชิม
และช้อปอย่างสนุ กสนาน

20:00

เช็คอิน โรงแรม ราวดี รีสอร์ท นครศรีธรรมราช หรือเที ยบเท่ า

วันที่สาม

นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี กรุงเทพ วัดยางใหญ่ ร้านวัตถุมงคล วัดเจดีย ์ วัดสวนโมกข์ ร้านของฝาก

06:00

รับประทานอาหารเช้า

07:00

เช็คเอ้าท์จากโรงแรม เช็คสัมภาระ ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากโรงแรม

07:30

แวะขอพรตาพลานบุญ วัดยางใหญ่ ตั้งอยู่ ต.ท่ าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็ นวัดร้างเก่าแก่สมัย
โบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วัดยางใหญ่ ” แต่ชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทาไร่ยางขุดเจอชิ้ นส่ วน
พระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพราน
บุญ ก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็ นวัดที่ สวยงามเหมือนในปั จจุบนั ไฮไลท์ของวัดนี้ ก็คือ “ตาพรานบุญ”
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวปั กษ์ใต้นับถื อ เชื่อกันว่าเป็ นสุ ดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงิ นทอง
ส่ วนใหญ่ คนนิ ยมขอ คือ ความปลอดภัย โชคลาภให้มีกินมีใช้ หากใครสมหวัง วิธีแก้บนก็ง่ายๆ แค่นา
ปั จจัยถวายไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์เท่ านั้นเอง

09:00

แวะร้านวัตถุ มงคล ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เพื่อให้ท่านผูศ้ รัทธา เลื อกเช่าหา ไอ้ไข่ ของแท้จากวัดเจดีย์ มีท้ งั ของ
ไหว้ขอพร และของแก้บน เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่คณะผูเ้ ดินทาง

10:00

ไหว้ไอ้ไข่ วัดเจดีย ์ วัดเจดียจ์ ากเรื่องราวที่ รา่ ลื อถึ งความศักดิ์สิทธิ์ ที่ เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุ ก อย่าง
“ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุด ลาย
พรางทหารสวมแว่นตาดา ที่ เชื่อกันว่าเป็ นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิ ตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ จากศรัทธา ที่ เชื่อ
กันว่า “ขอได้ ไหว้รบั ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่ าว ขอให้มีโชคมีลาภ ในการ
เสี่ ยงดวงเล่ นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้ อของ หรือทายอดขายให้ ได้ตามเป้ า หรือของ หายให้
ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้ องภัย ภายในวัดเจดียเ์ ต็มไปด้วยสิ่ งของที่ ผเู ้ ลื่ อมใสศรัทธานามา แก้บน เช่น
รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่ นต่าง ๆ เป็ นต้น ผูค้ นต่างหลัง่ ไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็ นจานวน
มาก และให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่ าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย

13:00

รับประทานอาหารเที่ ยง ตามอัธยาศัย ที่ รา้ นครัวนายอ้อ (อิสระตามอัธยาศัย)

14:30

เดินทางสู่ วัดสวนโมกข์ หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ าไหล จัดตั้งโดย ท่ านพุทธทาสภิ กขุ ตั้งที่ เขา
พุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 อาเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เพื่อให้
เป็ นสถานที่ ปฏิบตั ิธรรมและสถานที่ เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก

19:30

แวะรับประทานอาหาร(อิ สระตามอัธยาศัย) ที่ รา้ นครัวคุณต้น (ทับสะแก) เป็ นร้านขายของฝากที่
ใหญ่ ที่สุดในเส้นทางสายใต้ มีสินค้าให้เลื อกสรร มากมายไว้บริการแก่ผเู ้ ดินทางสัญจรล่ องใต้
เพียบพร้อมด้วยอาหาร เครื่องดื่ม และ ห้องน้ าสะอาด ไว้บริการทุ กท่ าน
ออกจากร้านครัวคุณต้น มุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพมหานคร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.5
ชัว่ โมง โดยสวัสดิภาพ

20:30

อัตราค่าบริการต่อท่าน
กาหนดการเดินทาง

ราคาต่อท่าน

พักเดี่ยว เพิ่ม

ทุ กวันศุกร์

2,999

500

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่ อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั ิตามที่ เจ้าหน้าที่ แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่ องเที่ ยวปลอดภัยด้าน
สุ ขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่ องเที่ ยว
3. กรุณาจองล่ วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. กาหนดการนี้ อาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภู มิอากาศในขณะนั้น โดยคานึ งถึ งความปลอดภัยและประโยชน์ข องผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
5. บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ ก หรือเลื่ อนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่ กาหนด
อัตราค่าบริการทัวร์น้ รวม
ี
1. รถบัส หรือรถตู ้ ปรับอากาศ ท่ องเที่ ยวตามรายการ
1.1 จานวน 2-9 ท่ าน ใช้รถตู ้
1.2 จานวน 10-26 ท่ าน ใช้รถมินิบสั
1.3 จานวน 27 ท่ านขึ้ นไป ใช้รถบัส 35 – 40 ที่ นงั ่
2. ที่ พกั ที่ ระบุไว้ตามรายการ ระดับ 3 ดาว หรือเที ยบเท่ าจานวน 1 คืน
3. ค่าธรรมเนี ยมสถานที่ ท่องเที่ ยว (ถ้ามี) ตามที่ ระบุในรายการทัวร์
4. ค่าอาหารตามที่ ระบุไว้ในโปรแกรม
5. คนขับรถ ที่ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ เช่น มินิบาร์ ซักรีด บริการรูมเซอร์วิส เป็ นต้น
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนื อจากรายการที่ จดั ให้
3. ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี เท่ านั้น) กรณี
ต้องการรบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิ น

