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นครศรีธรรมราช – สุราษฎรธ์านี 

วดัพระบรมธาตวุรมหาวิหาร / ศาลหลกัเมือง นครศรธีรรมราช / วดัธาตนุอ้ย / คีรวีง   

ถนนคนเดินหนา้วดัพระธาต ุ/ วดัยางใหญ่ / วดัเจดีย ์/ วดัสวนโมกข ์/ รา้นของฝาก 

วนัที่ โปรแกรม เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่จงัหวดันครศรีธรรมราช - - มี 

2 นครศรีธรรมราช วดัพระธาตุ ศาลหลกัเมือง วดัธาตุนอ้ย คีรีวง ถนนคนเดินหน้า

วดัพระธาตุ 

      มี มี - 

3 วดัยางใหญ่ รา้นวตัถุมงคล วดัเจดีย ์วดัสวนโมกข ์รา้นของฝาก มี - - 

 

“สายมู ตอ้งมา”เสริมบุญ ไหวพ้ระบรมธาต ุ ขอพร “ไอไ้ข่” 

 

วนัแรก  กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช พรอ้มกนัที่จุดนดัพบโรงแรมเอเชีย บีทีเอส ราชเทวี                                          

18:00  เจอกนัจุดนัดพบท่ี โรงแรมเอเชีย บีทีเอส ราชเทวี  

18:30  ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่จงัหวดันครศรีธรรมราช  ใชร้ะยะเวลา 10 ชัว่โมง ระยะทาง 777 กิโลเมตร 

โดยประมาณ 

วนัที่สอง  นครศรีธรรมราช วดัพระมหาธาต ุศาลหลกัเมือง วดัธาตนุอ้ย คีรีวง ถนนคนเดินหนา้วดัพระธาต ุ              

08:00  เดินทางถึง จ.นครศรีธรรมราช แวะรบัประทานอาหารเชา้ที่รา้นโกป๋ี รา้นโกป๋ี เป็นรา้นในตาํนาน 

ของเมืองนครศรีธรรมราช ท่ีมีประวติัมายาวนาน ขึ้ นช่ือดว้ยเมนูท่ีคดัสรรจากพ่อครวัทอ้งถ่ิน ท่ีชวนให้

ผูค้นทั้งในและต่างจงัหวดัมาล้ิมลอง ว่ากนัว่ามานครศรีฯ ถา้ไม่ไดแ้วะรา้นโกป๋ีถือว่าไม่ถึงนครศรีฯ กนั

เลยทีเดียว เมนูท่ีแนะนํา ชาเย็น และ บากุ๋ดเต๋ ในราคายอ่มเยา 

09:00  นําคณะเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือท่ีชาวนครเรียกกนัสั้นๆว่า “วดัพระธาตุ” เป็น

โบราณสถานท่ีมีความสาํคญัมากของชาวนคร ยอดพระธาตุทาํจากทองคาํแท้ๆ  ชาวนครยึดถือ วดัพระ

ธาตุเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองมาตั้งแต่สมยั บรรพบุรุษ เน่ืองจากเป็นท่ีบรรจุพระบรม สารีริกธาตุ

ของพระพุทธเจา้ และท่ีสําคัญปัจจุบันกรมศิลปากรไดป้ระกาศ จดทะเบียนวัดพระ มหาธาตุเป็น

โบราณสถาน นับเป็นปชูนียสถานท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของภาคใต ้

 

 



Page 2 of 5 
 

11:00   นําท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองท่ีคอยปกป้องรักษาบา้นเมืองใหพ้น้ 

จาก อนัตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรบัรูถึ้งความศกัด์ิสิทธ์ิของศาลหลกัเมืองจากคาํรํา่ ลือมากมาย  

ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซ่ึงอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวท่ี

ออกแบบอย่างงดงามประกอบดว้ยอาคารทั้งหมด 4 หลงั หลัง

กลางประดิษฐานศาลหลกัเมือง ออกแบบใหม้ีลกัษณะคลา้ยศิลปะ

ศรีวิชยั เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลงัเล็กทั้ง 4 หลงั ถือเป็น 

บริเวณส่ีทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง 

ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหม เมืองและศาลพรบนัดาลเมือง 

12:00  แวะรบัประทานอาหารเที่ยงที่รา้นครวันายหนงั 

13:00  นําท่านนมสัการ พ่อท่านคลา้ย แห่งวดัธาตนุอ้ย หรือ วดัพระธาตนุอ้ย ตั้งอยูใ่นเขตตาํบลหลกัชา้ง 

ก่ิงอาํเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ตั้งข้ึนโดยความประสงคข์องพ่อท่านคลา้ย (พระครพิูศิษฐ์

อรรถการ) พระเกจิอาจารยท่ี์ชาวใตเ้ล่ือมใสศรทัธาอย่างสงูยิ่งรปูหน่ึง ซ่ึงศิษยย์านุศิษยแ์ละประชาชน 

ท่ีเคารพนับถือ ศรทัธา พ่อท่านคลา้ยไดเ้ช่ือถือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของวาจา พดูอยา่งไรเป็นอยา่งน้ัน 

ท่านมกัจะใหพ้รกบัทุกคน ขอให ้เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคลา้ย 

วาจาสิทธ์ิ ไดช่ื้อวา่เป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจา้ แห่งแดนใต ้

ชาวเมืองคอนเส่ือมใส ศรทัธาเป็นอยา่งยิ่ง  โดยประดิษฐานพระ

เจดียพ์ระสารีริกธาตุและสรีระสงัขารพ่อท่านคลา้ย ในโลงแกว้

ประดิษฐานอยูใ่นองคพ์ระเจดียปั์จจุบนัสรีระ พ่อท่านคลา้ยวาจา

สิทธ์ิ ประดิษฐฐ์านอยูใ่นองคพ์ระเจดีย ์ณ สถานท่ีน้ี จึงเป็นเจดีย์

อนุสรณส์ถานพ่อท่านคลา้ยอีกดว้ย 

15:00  นําคณะเดินทางสู่ หมู่บา้นคีรีวง อากาศดีท่ีสุดในประเทศไทยตั้งอยูท่ี่ ตาํบลกาํโลน อาํเภอลานสกา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นบริเวณของชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศยัอยูเ่ชิงเขาหลวง เมื่อก่อนน้ัน

ชุมชนน้ีจะมีช่ือวา่ บา้นขุนน้ํา เพราะตั้งรกรากอยูใ่กลต้น้น้ําจากยอดเขาหลวงนัน่เอง แต่ต่อมาเปล่ียน

ช่ือเป็น บา้นคีรีวง ท่ีมีความหมายวา่ หมูบ่า้นท่ีอยูภ่ายในวงลอ้มของภเูขา  ชุมชนท่ีน่ีจะมีวิถีชีวิตท่ีสงบ 

สงัคมจะเป็นแบบเครือญาติกนัเอง อาชีพหลกั ก็คือ การทาํสวนผลไมผ้สม หรือท่ีเรียกวา่ สวนสมรม  

18:00  นําท่านแวะรบัประทานอาหาร (อิสระตามอธัยาศัย) อาหารพ้ืนบา้นแนะนํา อาทิเช่น ขนมจีนแกง

ไตปลา ขนมลา ขนมพอง เป็นตน้ และเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมือง ท่ีถนนคนเดินหนา้วดัพระธาตุ หรือ 

หลาดหนา้พระธาต”ุ ซ่ึงก็คือ ตลาดหนา้วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร  ท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช คาํวา่ “ตลาด” คนใตเ้รียกวา่ “หลาด” จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “หลาดหนา้พระ

ธาต”ุ ตลาดท่ีวา่น้ี นับตั้งแต่วนัเปิดตลาดเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2560 ก็เป็นท่ีเท่ียวท่ีเพ่ิงเปิดมา

ไดเ้กือบๆ ปี  ภายใตส้โลแกน “ตลาดตอ้งชม บนถนนสายธรรม” ตลาดน้ีเปิดทุกๆ วนัเสาร ์ตั้งแต่ส่ี

โมงเย็นถึงสามทุ่ม โดยการปิดถนนหนา้วดัพระมหาธาตุทั้ง 4 เลน แปลงเป็นตลาดใหผู้ค้นมาแวะ ชม 

ชิมและชอ้ปอยา่งสนุกสนาน  

20:00  เช็คอิน โรงแรม ราวดี รสีอรท์ นครศรธีรรมราช หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สาม นครศรีฯ สุราษฎรธ์านี วดัยางใหญ่ รา้นวตัถุมงคล วดัเจดีย ์วดัสวนโมกข ์รา้นของฝาก กรุงเทพ                 

06:00   รบัประทานอาหารเชา้ 

07:00   เช็คเอา้ทจ์ากโรงแรม เช็คสมัภาระ ตรวจเช็คความเรียบรอ้ยก่อนออกจากโรงแรม 

07:30  แวะขอพรตาพลานบุญ วดัยางใหญ่ ตั้งอยู ่ต.ท่าศาลา  

จ.นครศรีธรรมราช เป็นวดัรา้งเก่าแก่สมยัโบราณ แต่ก่อนไมไ่ดช่ื้อ “วดัยางใหญ่” แต่ช่ือ “วดัคงคา

ลอ้ม” ในอดีตชาวบา้นทาํไร่ยางขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรปู คือ 

หลวงพ่อพระประธาน เลยบรูณะหลวงพ่อวดัยางใหญ่ และดว้ย

ความโด่งดงัของพรานบุญ ก็ไดม้ีการบรูณะวดัอีกจนเป็นวดัท่ี

สวยงามเหมือนในปัจจุบนั ไฮไลทข์องวดัน้ี ก็คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักษ์ใตนั้บถือ เช่ือกนัวา่เป็น 

สุดยอดของพรานทั้งปวง บชูาแลว้มีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คน

นิยมขอ คือ ความปลอดภยั โชคลาภใหม้ีกินมีใช ้หากใครสมหวงั 

วิธีแกบ้นก็ง่ายๆ แค่นําปัจจยัถวายไปช่วยสรา้งวดัสรา้งโบสถเ์ท่าน้ันเอง 

09:00  แวะรา้นวตัถุมงคล ไอไ้ข ่วดัเจดีย ์เพ่ือใหท่้านผูศ้รทัธา เลือกเช่าหา ไอไ้ข ่ของแทจ้ากวดัเจดีย ์มีทั้งของ

ไหวข้อพร และของแกบ้น เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่คณะผูเ้ดินทาง 

10:00  ไหวไ้อไ้ข่ วดัเจดีย ์วดัเจดียจ์ากเร่ืองราวท่ีรํา่ ลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ไดส้มหวงัทุก อยา่ง 

“ไอไ้ข”่ รปูไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยูใ่นศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุด ลาย

พรางทหารสวมแว่นตาดาํ ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ี

สถิตอยู ่ณ วดัแห่งน้ีจากศรทัธา ท่ีเช่ือกนัวา่ “ขอได ้ไหวร้บั” 

โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหม้ี

โชคมีลาภ ในการเส่ียงดวงเล่นพนัน หรือขอใหช้่วยเรียกคน

มาซ้ือของ หรือทาํยอดขายให ้ไดต้ามเป้า หรือของ หายให้

ช่วยหา หรือขอใหช้่วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ย

ส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรทัธานํามา แกบ้น เช่น รปูไก่ชน ชุดทหาร หนังสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ผูค้น

ต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ขเ่ป็นจาํนวนมาก และใหท่้านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว 

จากรปูไมส้ลกัไอไ้ข ่ตามอธัยาศยั 

13:00   รบัประทานอาหารเท่ียง ตามอธัยาศยั ท่ีรา้นครวันายออ้ (อิสระตามอธัยาศยั) 
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14:30  เดินทางสู่วดัสวนโมกขห์รือช่ือเรียกทางการว่าวดัธารน ้าไหล  

จดัตั้งโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ ตั้งท่ีเขาพุทธทอง ริมทางหลวง

หมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรท่ี 134 อาํเภอไชยา            

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เพ่ือใหเ้ป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมและสถานท่ี

เผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก 

19:30  แวะรบัประทานอาหาร(อิสระตามอธัยาศัย)  ท่ีรา้นครวัคุณตน้ (ทบัสะแก) เป็นรา้นขายของฝากท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในเสน้ทางสายใต ้มีสินคา้ใหเ้ลือกสรร มากมายไวบ้ริการแก่ผูเ้ดินทางสญัจรล่องใต ้

เพียบพรอ้มดว้ยอาหาร เคร่ืองด่ืม และ หอ้งน้ําสะอาด ไวบ้ริการทุกท่าน  

20:30  ออกจากรา้นครวัคุณตน้ มุง่หนา้กลบัสู่ กรุงเทพมหานคร ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ  

3.5 ชัว่โมง โดยสวสัดิภาพ 

 

     
 

 

 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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อตัราค่าบริการตอ่ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง ราคาต่อท่าน พกัเดี่ยว เพิ่ม 

ทุกวนัศุกร ์ 2,999 500 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นรายละเอียดทุกขอ้หมายเหต ุ

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนทาํการจอง  

2. กรุณาปฏบิติัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะนํา เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น สุขอนามยั) และ

เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว  

3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งน้อย 7 วนั  

4. กาํหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ ภมูิอากาศใน

ขณะน้ัน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนด 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม  

1. รถบสั หรือรถตู ้ปรบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ 

1.1 จาํนวน 2-9 ท่าน ใชร้ถตู ้

1.2 จาํนวน 10-26 ท่าน ใชร้ถมินิบสั 

1.3 จาํนวน 27 ท่านขึ้ นไป ใชร้ถบสั 35 – 40 ท่ีนัง่ 

2. ท่ีพกัท่ีระบุไวต้ามรายการ ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่าจาํนวน 1 คืน 

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว (ถา้มี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร ์ 

4. ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

5. คนขบัรถ ท่ีคอยดแูลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น มินิบาร ์ซกัรีด บริการรมูเซอรว์สิ เป็นตน้ 

2. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการท่ีจดัให ้

3. ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษีเท่าน้ัน) กรณีตอ้งการรบกวน

แจง้ก่อนทาํการชาํระเงิน 

เงื่อนไขการจอง  
- มดัจ า 1,000 บาท/ทา่น  
- สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนวนัเดินทาง 10 วนั  
การยกเลกิ  
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะคิดคา่ธรรมเนียม หากมกีารยกเลกิและเปลีย่นแปลงตา่งๆ จากทา่นดงัตอ่ไปนี ้ 
คา่ธรรมเนียม 50% หากยกเลกิหรือเปลีย่นแปลง ภายใน 30 วนั ก่อนการเดินทาง  

คา่ธรรมเนียม 70% หากยกเลกิหรือเปลีย่นแปลง ภายใน 21 วนั ก่อนการเดินทาง  

คา่ธรรมเนียม 100% หากยกเลกิหรือเปลีย่นแปลง ภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง  
          หรือแตล่ะแหง่อาจมีข้อก าหนดที่แตกตา่งกนั กรุณาเช็คอกีครัง้ 
 ส ำรองทีน่ ัง่ไดท้ี ่

บรษิทั อบำคสั ทรำเวลิ เซอรว์สิ จ ำกดั 
โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) มอืถอื 081-816-5150 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทัวร)์, 0-2931-0078 (แผนกตั๋ว) 
E-MAIL : abacus@goholidaynow.com 

FB : Abacus Travel Service LINE : @abacustravel 
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