
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รหสัโปรแกรม : 20366 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโปรแกรม 

 
16.30 น. พร้อมคณะท่ี ป้ัมน ำ้มนั ปตท. ถนนวภิำวดีรังสิต (ตรงข้ำมมหำวทิยำลยัหอกำรค้ำ)  

โดยมีทีมงาน และมคัคุเทศน์ใหก้ารตอ้นรับ 

17.30 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ “อ ำเภอขนอม”...จงัหวดันครศรีธรรมรำช สนุกสนานไปกบักิจกรรมระหว่าง
การเดินทาง พร้อมฟังบรรยายส่ิงท่ีน่าสนใจ จากนั้นพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั… 

 

 
05.00 น. น าท่านแวะจุดพกัรถ เพื่อท าภาระกิจส่วนตวั ลา้งหนา้ แปรงฟัน... 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ร้ำนอำหำร (ติม่ซ ำ)  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนตำสรรค์ สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ท่ีคุณจะไดม้าพกัผอ่น ฟอกปอด 
สูอากาศดีดี พร้อมเอาเทา้จุ่มน ้ าแช่ล  าธารเยน็ๆ นัง่มองฝงูปลา
แหวกว่าย ให้ปลาตอดเทา้ ท่ามกลางธรรมชาติเขียวชอุ่ม น า

ท่านชม แกรนด์แคนยอน ขนอม พ้ืนท่ีโดยรอบมีลกัษณะ
เป็นลานหิน และดินสีขาว มีแท่งหินรูปร่างแปลกตาท่ีเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติตั้งตระหงานข้ึนมาโดดเด่นกลางแอ่งน ้ าสี
เขียว กลายเป็นภาพท่ีแปลกตา ท าใหผู้ท่ี้ผา่นไปมาในเสน้ทาง
น้ีนิยมแวะมาถ่ายภาพพอรตเทรตเท่ๆ เพราะมีจุดถ่ายภาพ
น่าสนใจหลายมุม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “วดัเจดีย์” จากเร่ืองราวเสียงท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ขออะไรก็ไดส้มหวงัทุก
อยา่ง รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยูใ่นศาลาในวดัเจดียท่ี์เช่ือกนัว่าเป็นวิญญาณ
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตยอ์ยู่ ณ วดัแห่งน้ีเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบ้าน ตั้ งแต่ในละแวกใกลว้ดัไปจนถึง 
ต่างจงัหวดัในแถบภาคใต ้จากศรัทธาท่ีเช่ือกนัว่า “ขอ
ไดไ้หวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย ไอไ้ข่มี
การเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานท่ีตั้งวดั
เ จ ดี ย ์ปั จ จุบันนั้ น เ ม่ื อ ก่ อน  หลวง ปู่ทวด ซ่ึง เ ป็น
เกจิอาจารยด์ังสายปักษ์ใต้ไดม้าปักกลด เดินธุดงค์อยู่
บริเวณนั้น ส่วนไอไ้ข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กเป็นลูกศิษย ์
ซ่ึงติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานท่ี
ดงักล่าวกลบัพบว่ามีทรัพยส์มบติั และศาสนสถานท่ีส าคญัเป็นจ านวนมาก จึงไดใ้หไ้อไ้ข่สิงสถิตเฝ้าทรัพย์

วนัแรก: กรุงเทพฯ - ขนอม  

วนัทีส่อง: สวนตำสรรค์ - แกรนด์แคนยอน ขนอม - วดัเจดย์ี - สวนผลไม้ -  
วดัยำงใหญ่ - วดัมหำธำตุ 

 



สมบติัดงักล่าว วิญญาณดวงน้ีจึงเฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพยสิ์นของแผ่นดินอยู่ท่ีวดัแห่งน้ีตั้งแต่นั้นมา 
และหมู่บา้นนั้น ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น “หมู่บา้นโพธ์ิเสด็จ” จวบเท่าปัจจุบนั 

น าท่านชม สวนผลไม้ ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เดินชมรอบๆ สวนสละ ฝร่ังกิมจู แกว้มงักรสีแดง และเลือก
ซ้ือของฝากผลิตภณัฑชุ์มชน 
 

  
 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร 

น าท่านเดินทางสู่ “วดัยำงใหญ่ (ตำพรำนบุญ)” เป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ แต่ก่อนไม่ไดช่ื้อ “วดัยาง
ใหญ่” แต่ช่ือ “วดัคงคาลอ้ม” ในอดี ตชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระ
ประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดัยางใหญ่ และดว้ยความโด่งดงัของพรานบุญ ก็ไดม้ีการบูรณะวดัอีกจนเป็น
วดัท่ีสวยงามเหมือนในปัจจุบนั ไฮไลทข์องวดัน้ี ก็คือ “ตาพรานบุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักษใ์ตน้บัถือ เช่ือ
กนัว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภยั 
โชคลาภใหม้ีกินมีใชห้ากใครสมหวงั  

 

น าท่านเดินทางสู่ “วัดพระมหำธำตุ” วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ท่ีชาวนครเรียกว่า วดัพระธาตุ 
โบราณสถานสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นม่ิงขวญัชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชทั้งหลาย 
สญัลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีรู้จกักนัแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย ์ ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในวดัพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร เน่ืองจากเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบนักรมศิลปากรได้
ประกาศ จดทะเบียนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ภาคใต ้



 
เยน็ อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย...  
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 3 ดำว... 
 

 
เช้ำ รับบประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร ของโรงแรม  

น าท่านเดินสู่ “วดันำงพระยำ” เป็นวดัท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี ตวัวดัตั้งอยูริ่มแม่น ้ า
ปากนคร ท่ีต่อเช่ือมระหว่างทะเลกบัเมืองนครศรีธรรมราช เป็นแม่น ้ าสายส าคญัทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม ของประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ว ัดแห่งน้ี เป็นต้นก าเนิดต านานการสร้างหลักเมือง
นครศรีธรรมราช และจตุคามรามเทพ ชมและสกัการะ เทพพระรำหูทรงครุฑ หน่ึงเดียวในภาคใต ้

 

จากนั้นน าท่านสู่ “ศำลหลักเมืองนครศรีธรรมรำช” อนัเป็นท่ีประดิษฐานหลกัเมืองของจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ซ่ึงประกอบด้วยอาคาร ๕ หลงั หลงักลางเป็นท่ีประดิษฐานของศาลหลกัเมือง ซ่ึง
ออกแบบใหมี้ลกัษณะคลา้ยศิลปะศรีวิชยั เรียกว่าทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเลก็ทั้งส่ีหลงั ถือเป็นบริวาร
ส่ีทิศ เรียกว่า ศาลจตุโลกเทพ ประกอบดว้ยพระเส้ือเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และศาล
พรบนัดาลเมือง ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์เสาหลกัเมืองท าดว้ยไมต้ะเคียนทองท่ีไดม้า
จากภูเขายอดเหลืองอนัเป็นภูเขาลูกหน่ึง ในทิวเขานครศรีธรรมราช เน่ืองดว้ยประวติัการสร้างนั้นเก่ียวพนั
กบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไม่เป็นสองรองใครในประเทศน้ีนัน่ก็คือ “จตุคามรามเทพ” จตุคามรามเทพท่ีคร้ังหน่ึง
คนไทยศรัทธากนัทั้งประเทศจนราคาพุ่งไปท่ีหลกัลา้น ซ่ึงมีตน้ก  าเนิดมาจากการสร้างศาลและเสาหลกั
เมืองนครศรีธรรมราชในคร้ังกระโนน้ 

 

วนัทีส่ำม วดันำงพระยำ - ศำลหลกัเมือง - หมู่บ้ำนครีีวง - ร้ำน OTOP - วดัเขำขุนพนม 



12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร (ขนมจนีเมืองคอน เช่น น ำ้ยำไตปลำ น ำ้ยำป่ำ แกงกะทิ) 

เดินทางสู่ “หมู่บ้ำนคีรีวง” เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศยัอยู่เชิงเขาหลวง ต าบลก าโลน อนัเป็น
เส้นทางเดินข้ึนสู่ยอดเขาหลวง ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีสงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลกั คือการท าสวน
ผลไมผ้สม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ใหท่้านไดเ้ก็บภาพกบัสะพานบา้นคีรีวง 

อิสระใหท่้านคลายร้อนท่ี น ้ำตกหนำนหินท่ำหำ น ้าตกแห่งน้ีเกิดจากแหล่งน ้ าจากเทือกเขาท่ีไหลลงมาสู่
ดา้นล่าง จึงเกิดเป็นสายน ้ า จากนั้นเม่ือมีฝนตกมากข้ึนมาๆกอ้ท าใหส้ายน ้ านั้นใหญ่จนเป็นแอ่งน ้ า 

 
จากนั้นอิสระให้ท่าน “เลือกซ้ือสินค้ำ OTOP” อาทิเช่น ลูกหยีสามรส มงัคุดกวน ทุเรียนกวน ทุเรียน
กวนยา่งห่อใบกาบหมาก  

น าท่านสู่ วัดเขำขุนพนม (พระเจ้ำตำกสินมหำรำช) ตามประวติัเช่ือกนัว่า เขาขุนพนม เคยเป็นท่ี
ประทบัของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ภายหลงัจากส้ินรัชกาลของพระองค ์ มีผูส้นันิษฐานว่าพระเจา้
ตากสินทรงมิไดถู้กประหารชีวิต อย่างท่ีพงศาวดารกล่าวอา้งแต่ไดท้รงสับเปล่ียนพระองค์กบัพระญาติ
หรือทหารคนสนิท แลว้เสด็จมายงันครศรีธรรมราช มีการเตรียมการโดยมีการสร้างป้อมปราการ ท าเชิง
เทิน ป้อมวงกลมตามชะง่อนผาเพื่อให้พระเจ้าตากสินได้ประทับเมื่อทรงผนวชเจริญวิปัสนากรรม
กรรมฐาน ณ วดัเขาขุนพนมจนเสด็จสวรรคต แต่บางกระแสกล่าวว่าเขาขุนพรม สร้างโดยพระยาตรังภู
มาภิบาลเจา้เมืองนครศรีธรรมราชส าหรับพกัตากอากาศท่ีเขาขุนพนมจึงมีการสร้าง ป้อมปราการคอย
ป้องกนัอยา่งแน่นหนา 

 

เยน็ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิน่ เมนู อำหำรใต้ เลศิรส 
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ โรงแรมที่พกั ระดับ 3 ดำว... 
 
 
 
 



 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “วดัธำตุน้อย” วดัธาตุนอ้ย หรือ วดัพระธาตุนอ้ย ตั้งข้ึนโดยความประสงคข์อง
พ่อท่านคลา้ย (พระครูพิศิษฐอ์รรถการ) พระเกจิอาจารยท่ี์ชาวใตเ้ล่ือมใสศรัทธาอยา่งสูงรูปหน่ึง ซ่ึงศิษยย์า
นุศิษยแ์ละประชาชน ท่ีเคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคลา้ยได้เช่ือถือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของวาจา พูด
อย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมกัจะให้พรกบัทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคลา้ย วาจาสิทธ์ิ ไดช่ื้อว่า
เป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจา้ แห่งแดนใต ้น าท่านสักการะพระเจดียท่ี์ประดิษฐานพระสารีริกธาตุ และ
สรีระสังขารพ่อท่านคลา้ย ในโลงแกว้ ซ่ึงประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย ์เจดียแ์ห่งน้ียงัถือเป็นอนุสรณ์
สถานพ่อท่านคลา้ยอีกดว้ย สงัขาร พ่อท่านคลา้ยซ่ึงว่ากนัว่าแข็งเป็นหิน ท่ีชาวบา้นนบัถือและศรัทธาดว้ย
แลว้ก็ยิง่ท าใหผู้ค้นหลัง่ไหล เขา้มาสกัการบูชากนัมากยิง่ข้ึน 

 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ อ ำเภอไชยำ... 
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร (ซีฟู๊ด)     
 น าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ... 
23.30 น. เดินทำงถึง ป้ัม ปตท ถนนวภิำวดีรังสิต โดยสวสัดิภำพ  

 
หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่: วดัธำตุน้อย - กรุงเทพฯ 



 
อตัรำค่ำบิรกำร 

(ส าหรับผูเ้ดินทางจ านวน 30 ท่านข้ึนไป) 
ส ำหรับผู้ใหญ่ 3,999 บำท (พกัห้องละ 2-3 ท่ำน) 

พกัหอ้งเดียว เพ่ิมท่านละ 1,500 บาท 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม  
1. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ 2 ชั้น   2. ค่าท่ีพกั 2 คืน  
3. ค่าอาหาร 7 ม้ือ     4. ค่าเคร่ืองด่ืม / ของว่าง ระหว่างเดินทางบนรถ 
6. ค่าเขา้ชม / ค่าเรือ และ ค่ารถเขา้สถานท่ีต่างๆในโปรแกรม  
7. ค่าประกนัการเดินทาง    8. ค่าเจา้หนา้น าเท่ียว และเจา้หนา้ท่ีบริการ  
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม  
1. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
2. ค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ทั้งหมดท่ีสัง่เพ่ิม เช่นโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์, ใชจ่้าย
ส่วนตวั ฯลฯ  
3. ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 300 บำท 
 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมำด้วย  
1.ชุดเส้ือกางเกง รองเทา้ ท่ีรัดกุมเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีน ้ าตก  
2.ผา้เช็ดตวั, ครีมกนัแดด,หมวกกนัแดด , ของใชส่้วนตวั, เส้ือผา้ส าหรับเปล่ียน  
3.ยาประจ าตวั(ถา้มีโรคประจ าตวั)  
4.อ่ืนๆ 
 
หากใครสนใจจะจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรอืโทร 02-234-5936 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 
 
 


