ใครอยากไปเที่ยวนครศรีธรรมราช…ยกมือขึ้น 2 วัน 1 คืน

วั น ที่ 1 : ศาลหลั ก เมื อ งนครศรี ธ รรมราช - วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร - พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ เ มื อ นครศรี ธ รรมราช – บ้ า นหนั ง ตะลุ ง
สุชาติทรัพย์สิน - หลาดหน้าพระธาตุ

เช้า

รับลูกค้าที่สนามบินนครศรีธรรมราช

นาท่าน

แวะรับประทานอาหารเช้าที่ร้านโก้ปี้

น าท่ า น

สั ก การะ ศาลหลั ก เมื อ งนครศรี ธ รรมราช อั น เป็ น ที ่ ป ระดิ ษ ฐานหลั ก เมื อ งของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ตั้งอยู่ในอาเภอเมืองมีอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะ
คล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา ที่นี่เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัย
อันตรายต่างๆ เราคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของศาลหลักเมือง จากคาลือมาหลายต่อหลายครั้ง ผ่านองค์จตุคาม
รามเทพ เทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของหลักเมือง หลากหลายเรื่องราว ที่เล่าจากประสบการณ์ที่ได้พบมา
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างศาลหลักเมือง

นาท่าน

สักการะขอพรเพื่อความสิริมงคล ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถาน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระ
มหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

เที่ยง

แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านขนมจีนเมืองนครศรี

นาท่าน

ชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช คือ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ
สมเด็จพระศรีนครินทร์84 (ทุ่งท่าลาด) ตาบลนาเคียน อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพิพิธภัณฑ์เมือง
นครศรีธรรมราช จัดแสดงเกี่ยวกับเมืองนครฯ ตั้งแต่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบัน ความรู้เรื่องชื่อเมือง ตรา
12 นักษัตร (ตราประจาเมือง) การตั้งถิ่น ฐานของผู้คน การรับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากต่างแดน ความสาคัญของ
นครฯ ในฐานะเมืองท่า ประวัติสังเขปของบุคคลสาคัญเมืองนครฯ เรื่องราวทางศาสนา เช่น ศาสน สถานต่างๆ
เรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น เหตุการณ์สาคัญของชาวเมืองนครฯ และนิทรรศการหมุนเวียน

นาท่านชม

บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นอาคารขนาดใหญ่สองชั้น จัดแสดงตัวหนังตะลุงในอาคาร มีทั้งเทวดายักษ์เจ้า
เมืองตัวพระตัวนางผีรวมไปถึงตัวเอียดซึ่งเป็น ตัวตลกหญิง นอกจากนี้ยังมีตัวหนังจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในแต่ละ ยุคสมัย เช่น ตัวหนังในช่วงสงคราม โลกครั้งที่ 2 ตัวหนังของภาคกลาง ตัวหนังมุสลิม
(วายังดูเละ) ตัวหนัง ประโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) ตัวหนังนานาชาติ เช่น อินเดีย อินโดจีน ตุรกี อีกทั้งยังมีตัวหนัง
ตลกอายุ 50-100 ปี อย่างหนูนุ้ยเท่ง แก้ว สะหม้อ สายนุ้ย หลังขวัญเมือง เป็นต้น และยังมีการจัด แสดงเครื่อง
ดนตรีที่ ใช้ในการเชิดหนังตะลุงอีกด้วย

นาท่าน ไปยัง หลาดหน้าพระธาตุ ตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน
นครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นบรรยากาศของตลาดนั้น
เหมือนเราเดินย้อนกาลเวลาไปเมื่อ 50 ปีก่อน พ่อค้าแม่ค้าต่างแต่งตัวย้อนยุคนุ่งผ้าถุงสวยๆมาขายของมีอาหาร
พื้นบ้านที่หาทานได้ยาก ทัง้ คาวหวาน ให้เลือกกินกันอย่างจุใจตลอดสองข้างทาง จากนั้นให้ท่านเดินตามอธัยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย เข้าพักที่โรงแรม

วันที2่ : วัดยางใหญ่(วัดตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) - ฮูล่าบีช คลับ คาเฟ่ (HUULAA BEACH CLUESICHON)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นาท่าน สักการะ วัดยางใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ตาบล ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ
“วัดยางใหญ่” แต่ชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทาสวนยาง ขุดเจอช้นส่วนพระพุทธรูป คือ ” หลวงพ่อพระ
ประธาน” เลยบู ร ณะหลวงพ่ อ วัด ยางใหญ่ มี โ บสถ์ ท าด้ ว ยสี ช มพู มี ว ิ ห ารพี ่ท ่ า นคล้ า ยองค์ ใ หญ่ หน้ า โบสถ์มี
พระพุทธรูปทรงเครื่องมโนราห์ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญ ก้ได้มรการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงาม
เหมือนในปัจจุบันส่วนใหญ่คนนิยมขอเรื่อง ความปลอดภัย โชคลาภ

นาท่าน สักการะ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อของ วัดเจดีย์ หรือรู้จักกันในชื่อของ วัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ ตาบลฉลอง
อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อก่อนนั้นเคยเป็นวัดร้าง ตานานว่าสร้างมาแล้วมากกว่าพันปี เหลือเพียงเจดีย์
โบราณ ที่อยู่ตรงบริเวณโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 ก็ได้มีการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ ทาให้มี
พระภิกษุเข้ามาอยู่ประจาวัด และเป็นที่ประดิษฐานของ พ่อท่าน พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังเป็นวัดร้างค่ะแต่
สิ่งที่ทาให้ วัดนี้เป็นรู้จักกันอย่างมากมายนั้น ก็คือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือ รูปไม้แกะสลักของเด็กชาย
อายุประมาณ 10 ขวบ ที่ตั้งอยู่ในศาลาวัดเจดีย์ เชื่อกันว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตย์อยู่ ทาให้กลายเป็นที่เคารพ
สักการะของชาวบ้านตั้งแต่บริเวณใกล้ๆ วัด ไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้เลยทีเดียวค่ะ ไม่ว่าใครก็ต่างมาขอพร
กัน โดยเฉพาะทางด้านโชคลาภและการค้าขายปัจจุบันเป็นที่นิยมมากๆ

เที่ยง

แวะรับประทานอาหารเที่ยวครัวใต้

นาท่าน ถ่ายรูปสุดชิลล์ที่คาเฟ่สวยๆ ฮูล่าบีชคลับ คาเฟ่ (HUULAA BEACH CLUB SICHON) นอกจากจะเป็นคาเฟ่ถ่ายรูป
สวยของสิชลแล้ว ที่นี่ยังเป็นร้านอาหารริมทะเลที่ถูกตกเเต่งออกมาเป็นสไตล์บาหลี ให้ฟีลเหมือนได้ไปเที่ยวทะเลที่อยู่
บาหลีเลย เน้นใช้ของจากธรรมชาติมาใช้ในการตกแต่ง และไฮไลท์ของที่ร้านก็คือ บีนแบ็กสีมพูสดใสบนชายหาด
ริมทะเลรับรองได้เลยว่าใครมาที่นี่ต้องได้รูปสวยๆอย่างแน่นอน เป็นคาเฟ่ที่ครบเครื่อง ทั้งด้านอาหารบรรยากาศต่างๆ

นาท่าน

แวะซื้อของฝากของที่ระลึกและส่งกลับสนามบินนครศรีธรรมราช

ราคานี้รวม
-ที่พัก 2 วัน 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน หากพักเดียวจ่ายเพิ่ม 1500 บาท
-รายการอาหาร 4 มื้อ
-ค่ารถตู้ป้ายเหลืองถูกต้องตามกฎหมาย
-ค่าน้ามันรถ
-ไกด์นาเที่ยว
-ประกันภัยนักท่องเที่ยว
-น้าดื่ม ขนมทานเล่นบนรถตู้
-ค่าเข้าชมสถานที่
หมายเหตุ (โปรดอ่านก่อนทาการจอง)
การยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งก่อน 30 วัน ก่อนการเดินทางจะได้รับเงินคืน 50 %
หากแจ้งภายใน 30 วันก่อนเดินทางและทัวร์โปรแกรมนี้จะไม่ได้รับเงินคืนทุกกรณี
โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จานวนลูกค้า

4 ท่าน

6 ท่าน

8 ท่าน

10 ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ

ราคาต่อท่าน

3,699

3,199

2,899

2,799

1,500

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

