


 

 

 

นครศรธีรรมราช “ นคร แห่งแดนใต ้“ The Grand South เทีย่วนครศรธีรรมราช อย่างลกึซึง้ 

สายบุญพาเทีย่ว วดัดงั แห่ง ภาคใต ้เมอืงนครศรธีรรมราช  
ท าบุญชอ่ฟ้า และ สรงน ้าพระ พระพุทธสหิงิค ์วดัอนิทครี ี
วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร – พ่อท่านคลา้ย วดัสวนขนั  

สายมู หา้มพลาด ขอโชคลาภ จากวดัยางใหญ่ และ วดัเจดยี ์ไอไ้ข่ 
        จุดเช็คอนิใหม่ เขาชา้งส ี   – กนิปูกนัทีท่่าศาลา 
อาจารยก์อลฟ์เล่าเร ือ่งใหเ้ราฟังตลอดการเดนิทาง 

เดนิทาง 13-16 เมษายน 2566  ( 4วนั3คนื ) 
ออกเดนิทางกลางวนั โดยรถโคช้ปรบัอากาศ 

นครศรธีรรมราช เมอืงใหญ่ในต านาน ของจงัหวดัภาคใต.้. ทุกอย่างยงัคงบ่งบอกถงึความเป็น "ชาวบา้น" ดัง้เดมิ ทีเ่ป็น 
"Local ในแบบของ ชาวนครศรธีรรมราช" อย่างแทจ้รงิ แฝงไวด้ว้ยความงดงามของศลิปะ ตัง้แต่สมยั 100 กว่าปีทีแ่ลว้ 
(โศกราช)  นครศรธีรรมราช ประกอบกบัความสวยสดงดงามของธรรมชาต ิทีย่งัไม่เคยถูกคน้พบ หรอืเสยีหาย จากการ
ท าลายใดๆ..  การเดนิทางเทีย่วเมอืงนครในคร ัง้ นี ้จะเป็นการเทีย่ว เมอืงนครอย่างลกึซึง้   นครศรธีรรมราช  อกีหน่ึง
จงัหวดัทางภาคใต ้ทีโ่ดดเด่นในแง่มุมของธรรมชาต ิทะเล ภูเขา น ้าตก ความงดงามทางดา้นศลิปวฒันธรรม ทีเ่ราควร
จะไดส้มัผสัอย่างแทจ้รงิ  ..  อาจารยก์อลฟ์ จะเล่าเร ือ่งใหเ้ราฟัง ตลอดการเดนิทาง 

วนัที ่1. วนัพฤหสับดทีี ่13 เมษายน 2566   

    กรุงเทพฯ - นครศรธีรรมราช 
04.30 น.จดุที ่1. คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ  ป้ายรถเมล ์ตรงขา้มหา้งตัง้ฮัว้เส็ง ถ.สริธิร (ฝ่ังขาเขา้ กทม.) 
05.00 น.จดุที ่2. คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ ป้ัม ปตท.วภิาวด ีตรงขา้ม ม.หอการคา้ 
06.00 น.จดุที ่3. คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ โลตสั พระราม 2. (ฝ่ังขาออก กทม.) 
  พรอ้มแลว้น าท่านออกเดนิทางระหวา่งทางอาจารยจ์ะเล่าเร ือ่งใหเ้ล่าฟัง   
07.30 น. แวะรบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นชอ้นทอง  
    แยกวงัมะนาว อสิระตามอธัยาศยั   
08.20 น. น าท่านออกเดนิทาง น่ังรถยาว ปลายทาง เมืองนครศรธีรรมราช  
ระหว่างทาง อาจารย ์มีเร ือ่งเล่าใหเ้รา  ฟัง สาระส าคญัเกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่ว 
อีกทัง้ สรา้งความบนัเทิง เล่นเกมส ์สนุก ตลอดการเดินทาง เพลิดเพลิน ซ ึง่เป็น
การเดนิทางไม่น่าเบือ่   
เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ระหว่างทาง ณ รา้นอาหาร  
(มือ้ที ่1.)    หลงัอาหารน าท่านเดนิทางต่อ  ระหว่างนีใ้หท้่านไดพ้กัสายตา  งบี 
หลบักนัสกั 1 ช ัว่โมง  รถแวะจอดตามจดุพกัรถ ใหท้่านไดผ้่อนคลายอริยิาบถ   
หลงัจากทีไ่ดห้งบีหลบัพกัสายตา กนัแลว้  เรามาเล่นเกมส ์ลบัสมองกนั 
15.00 น. เล่นเกมสล์บัสมอง น าโดยอาจารยก์ลอฟ์   
17.00 น. เวลาโดยประมาณ น าท่านเดนิทางถงึเมืองนครศรธีรรมราช  น า 
ท่านเขา้ทีพ่กัย่านใจกลางเมอืงราคาประหยดั และสะดวกตดิกบัแหล่งชอ้ปปป้ิง  
หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลั 
เย็น ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ย่านถนนคนเดนิ และอสิระอาหาร

เย็นกนัตามอธัยาศยั   
สามารถเดนิเทีย่วชมได ้  คนืที ่1.  โรงแรมตวัเมอืงนครศรธีรรมราช                                

 

 



 

วนัที ่2. วนัศุกรท์ี ่14 เมษายน 2566   

    วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร – พ่อท่านคลา้ย วดัสวนขนั - เขาชา้งส ี- ท่าศาลา 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั  (มือ้ที ่2.) 

08.00 น. พรอ้มแลว้น าท่านออกเดนิทาง  สายบุญพาเทีย่วท าบุญวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

08.30 น. สายบุญพาเที่ยวท าบุญ น าโดยอาจารยก์อลฟ์ น าไหวพ้ระ และไหวอ้งคพ์ระธาตุ สกัการะ วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร  พระธาตุไรเ้งา  ว ัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร  หรือที่ชาวนครเร ียกว่า  ว ัดพระธาตุ  น้ัน เ ป็น
โบราณสถานสถานศกัดิส์ิทธิ ์และเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเมือง
นครศรธีรรมราชค่ะ อีกทัง้ยงัเรยีกไดว้่าเป็นสญัลกัษณข์อง จงัหวดั
นครศรธีรรมราช อีกดว้ย ซึง่พระบรมธาตุเจดียน้ั์นเป็นที่บรรจุพระ
บรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ท าใหม้ีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุก
มุมโลกแวะเวยีนมาสกัการะกนั อย่างไม่ขาดสาย    ทรปินีเ้รามารว่ม
สรา้งกุศลใหญ่กนัอีกคร ัง้  เพราะชวีติคือการเดินทาง บุญไดจ้ดัสรร
ใหเ้ราไดม้าพบกนัและไดร้ว่มบุญสรา้งกุศลดว้ยกนั เป็นกลัยาณมิตร
ที่ดีต่อกนั  อาจารยก์อลฟ์ น าเดินทกัษิณาวรรตรอบองคพ์ระธาตุ   
(ภายในวดัไดจ้ดังานประเพณีเทศกาลสงกราต ์เป็นประจ าทุกๆๆปี)  
อาจารยก์อลฟ์มีเร ือ่งราวทีว่ิหารพระทรงมา้   ประติมากรรมโดดเด่น
ในวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร  นอกจากเห็นภาพ ประตมิากรรมปูน
ป้ันทีส่วยงาม ซึง่มีสาระว่าดว้ยการเสด็จออกบรรพชาของพระสิทธตั
ถะแลว้ ทีบ่นัไดทางขึน้สู่ลาน ประทกัษิณขององคพ์ระบรมธาตุเจดยี ์
ยงัมีประติมากรรมปูนป้ันลอยตวั ทีจ่ดัว่าโดดเด่นและแปลกตาอยู่อกี 
4 อย่างคือ ยักษ ์ครุฑ นาค และสิงห ์แต่ละอย่างมีจ านวนและมี
รายละเอยีดแตกต่างกนั 

 

10.00 น. จากนัน้ สมควรกบัเวลาน าท่านเดนิทางไปยงั วดัสวนขนั หลวงพ่อคลา้ย 

 11.30 น.  เวลาโดยประมาณ น าท่านเดินทางถึงวดัสวนขนั ท่าน
พ่อคลา้ย เทพเจา้แดนใต ้ พ่อท่านคลา้ย จนัทสุวณัโณ หรอื 
พระครูพิศษิฐอ์รรถการ เดมิชือ่ คลา้ย เกดิเมือ่ปี พ.ศ.2417 ทีบ่า้น
โคกกระทือ ต.ชา้งกลาง อ.ฉวาง จ.นครศรธีรรมราช  หลวงพ่อ
คลา้ย เป็นพระสงฆ ์ทีเ่ป็นหน่ึงในศูนยร์วมจติใจ ของชาวใต ้เป็น
เพทพเจา้แห่งแดนใต ้ผูค้นใหค้วามเคารพนับถือ ในความศกัดิส์ิทธิ ์
แทบทุกบา้น หนทาง มีรูปเคารพของท่าน  และเมื่อพูดถึง พ่อท่าน
คลา้ย ย่อมจะไม่พูดถงึ เทพประจ าตวัท่านเป็นไปไม่ได ้เพราะเป็นหน่ึง
ในต านาน ทีเ่กีย่วพนักบัท่าน อย่างแยกไม่ได ้  จากการคน้หาขอ้มูล
ของ เทพ ประจ าตวั
ข อ ง  ห ล ว ง พ ่อ

คลา้ย น่ันคือ พระอุเชนทร ์ซ ึง่ระบุไวว้่า พระอุเชนทร ์เป็นเทพเจา้
ประจ าอ-เภอฉวางและประจ ากรมชา้งกลาง ท าดว้ยหนิทรายแดง เมือ่
กรมชา้งกลางถูกลดบทบาทลงโดยใหก้รมการอ าเภอฉวางจบัชา้งแทน 
ในอดตีน้ันเมืองนครศรธีรรมราช มีการจบัชา้งเพือ่ส่งเขา้ถวายงานใน
เมอืงหลวง และบางเชอืกส่งไปฝึกและขายไปยงัต่างประเทศ ดงัน้ัน พระ
อุเชนทร ์จึงมีความส าคญัมาตัง้แต่อดีตกาล  ว่ากนัว่า ท่านใดมีบุญ
ไดม้ากราบพระอุเชนทรคู่์บารมีพ่อท่านคลา้ย ท่านจะประสบสุขความ
เจรญิ ขอสิ่งใดไดห้วงัตามปรารถนา เพราะท่านเป็นเทพแห่งการ
ประทานพรและการประสพความส าเร็จ ในชวีิตการงาน การเงิน
ครอบครวั โภคทรพัยป้์องกนัสิง่ไม่ดไีด ้

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่3.)  หลงัอาหารน าท่านเดนิทางไป ยงั ลานสกา  

 



 

14.00 น. น าท่านแวะเช็คอินแห่งใหม่ จุดพักสูดอากาศบรสิุทธิเ์ขาชา้งสี อ าเภอลานสกาKhao Chang Sri 
Resting Point For Refreshing  สถานที่พักผ่ อนแห่ ง ให ม่
ท่ามกลางธรรมชาต ิรายลอ้มดว้ยภูเขา จดัตกแต่งสถานทีด่ว้ยรูปป้ัน
ชา้ง ผลไมส้ีสนัสดใส หอคอยสูงสามช ัน้เช ือ่มสองฝ่ังคลองเพื่อชม
ทศันียภาพ  ตัง้อยู่ ต าบล ลานสกา อ าเภอ ลานสกา นครศรธีรรมราช 
ก่อนเขา้ครีวีง แวะ
สักหน่อย เพราะ
สีส ันสดใสสะดุด
ตา เลยตอ้งเดิน
ชม สีสน้ของรูป
ป้ันผลไมม้ากมาย 
และบันไดขึน้ไป

ชมววิทีม่ีสะพานเชือ่มต่อกนั หวาดเสยีวหน่อยๆ เพิง่สรา้งใหม่ๆ และ
ก าลงัสรา้งเพิม่เตมิอกีเยอะเลย ก าลงัสรา้งชา้งตวัใหญ่มากมาย และมี
มุมสวยๆใหเ้ก็บภาพประทบัใจ  

 

15.00 น. สมควรกบัเวลาน าท่านเดินทางยอ้นกลบั ไปยงับา้นท่าศาลา   มาเทีย่วนครศรธีรรมราช ส่วนใหญ่จะ
แวะเทีย่วอ าเภอขนอม สชิล ลานสกา เมืองนคร ส่วน อ าเภอท่าศาลา เป็นทางผ่านตลอด เห็นชือ่อ าเภอนีใ้นเสน้ทาง
ท่องเทีย่วเมืองนครเสมอ ทัง้ขาไปและขากลบั เพราะเป็นอ าเภอทีต่ ัง้อยู่ระหว่างกลางของขนอม สชิล ไปยงัอ าเภอเมือง 
มาเทีย่วนครรอบนีแ้วะไปนอนพกัซกั 1 คนื ที ่ท่าศาลา อ าเภอเล็กๆรมิทะเล ทีห่ลายคนมองขา้ม แต่มีของดอียู่มากมาย 
ทัง้ทีเ่ทีย่ว ทีพ่กั รา้นอาหารทะเลรสชาตดิโีดยเฉพาะปูมา้ ท่าศาลา ขึน้ช ือ่ในเร ือ่งความสด เนือ้แน่น ราคาไม่แพง  แวะ
มาท่าศาลา รบัรองไดค้วามชลิ ไดรู้ปสวย ไดค้วามอิม่ กลบัไปแน่นอน 

ท่าศาลา อกีหน่ึงอ าเภอน่าเทีย่ว น่าพกั แห่งนครศร ีทีไ่ม่อยากใหแ้ค่เป็นทางผ่าน 
แวะเขา้มาซกันิด มมีุมสวยใหแ้วะเทีย่ว ถ่ายภาพ แวะ กนิ หลายจุด ไม่แพอ้ าเภอ
ไหนในเมอืงนคร  
 

 



16.00 น. น าท่านเดนิทางถงึบา้นศาลา ใหท้่านไดเ้ดนิเล่น สตรทีอารท์ ท่าศาลา เตมิสสีนัแวะถ่ายรูป  Street Art 
ท่าศาลา มีภาพ Street Art แนวกราฟฟิตีส้สีนัสดใสน่ารกั บอกเล่าเร ือ่งราว วถิชีวีติของชมุชนชาวเลเก่าแก่ของชาว
ท่าศาลา แต่ละภาพมเีอกลกัษณแ์ละไดแ้รงบนัดาลใจมาจากวถิชีวีติของผูค้นทีน่ี่ โดยวาดบนก าแพง และบา้นเรอืน ตาม
ตรอกซอกซอยต่างๆ บนถนนศรที่าศาลา และถนนธรุการ ถนนสายเหลกัของอ าเภอ ใครผ่านไปมาตอ้งสะดุดตา เป็นอกี
หน่ึงแลนดม์ารค์สุดชคิ ชวนใหแ้ชะภาพ   จากนั้นน าท่าน แวะไปที่  แพเพชรปิยะ  แพขายปูมา้ที่โด่งดงัแห่งท่า
ศาลา เป็นแพปลาขนาดใหญ่มีเรอืประมงของตวัเอง จบัปูมา้ส่งขายทั่วไทย ส่งทุกวนั เคยทานปูมา้มาหลายแห่งใน
เมอืงไทย ปกตยิกใหปู้มา้บางตะบูน คอื ทีสุ่ดของความสด หวาน อรอ่ย ราคาไม่แพง แต่พอมาเจอปูมา้ทีอ่ าเภอท่าศาลา 
นครศรธีรรมราช ที ่ยอมในความสด เนือ้แน่นมาก และราคาไม่แพง  ปูมา้ ตวัเล็กโลละ 450 บาท ตวัใหญ่โลละ 550 
บาท ปกตไิซสใ์หญ่หากทานตามรา้นอาหารกโิลละไม่ต ่ากว่า 700 บาท หรอืจะสั่งแบบแกะแลว้คร ึง่กโิล กล่องละ 220 
บาท  ( ราคาปัจจุบนัอาจมีการเปลีย่นแปลง )   แบบทีซ่ลีในห่อก็มี ซ ือ้มาทานทีพ่กัหรอืระหว่างทาง น่ังกนิทีแ่พก็ไดม้ีที่
น่ัง หรอืสั่งผ่านไลนส์่งทั่วไทย ตอนไปทีน่ี่ ส ั่งมาทานเองดว้ย และสั่งทีแ่พส่งไปทีบ่า้นกรุงเทพทาน สั่งวนันีพ้รุง่นีถ้ึงเลย 
ส่ วนน ้ า จิ ้มซ ีฟู้ ด  ท าสดให ม่  น ้ า จิ ้ม เ ด็ดมาก อยากให ้ลอง  การ ันตีของ เขาดีจร ิง  ตามไปสั่ ง ได ้เ ลย  ที่  
เพจ https://www.facebook.com/pumanapatpiya/ 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นรมิเลท่าศาลา(มือ้ที ่4
.) มือ้นี ้ท่านใดไม่แพอ้าหารทะเล ก็จะรูส้กึขาดทุน ทีต่อ้งทานไข่เจยีว
และตม้จดืแทน  แต่อดไม่ไดจ้รงิๆ ทีเ่รามาถึงถิน่ เราตอ้งไดก้นิปู กุง้ 
ทะเล  สดๆ กบัน ้าจิม้ซฟีูดสร์สจีด๊จา๊ด   มาถงึท่าศาลา อ าเภอรมิทะเล 
ทีข่ึน้ช ือ่ในเร ือ่งของอาหารทะเลทีส่ด อรอ่ย ราคาไม่แพง ตอ้งมองหา
รา้นอาหารทะเลอรอ่ย มือ้เย็นแวะมาที ่รมิเลซฟีู้ ด รา้นอาหารทะเลที่
ขึน้ช ือ่แห่งท่าศาลา รา้นตัง้อยู่รมิทะเล บรรยากาศแบบบา้นๆโอเพ่น
แอร ์  เมนู เด็ด คือ ตม้กะทิปูมา้ จดัเนือ้ปูแบบสดแน่น รสชาติหวาน
เค็มกลมกล่อม เพิม่ความหอมดว้ยตน้หอม และหอมใหญ่ใบเล็บครุย 
คลุกเคลา้เขา้กบัน ้ากะท ิอรอ่ยสุดๆ  

19.00 น. อิม่แลว้ ตาปรอื  ง่วงนอนแลว้  น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั   
     คนืที ่2.  โรงแรมเมอืงท่าศาลา 

 



วนัที ่3. วนัเสารท์ี ่15 เมษายน 2566   

    วดัยางใหญ่ –  ท าบุญชอ่ฟ้า และ สรงน ้าพระ พระพุทธสหิงิค ์ วดัอนิทครี ี 

     วดัเขาขนุพนม – วดัเจดยี ์(ไอไ้ข่) - สชิล 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั (มือ้ที ่5.)  

08.00 น. เชา้วนันี้ สดใสดว้ยสีชมพู สดใส พรอ้มออก
เดินทางไปยังวดัยางใหญ่  สายมูมาเต็ม สายมูตอ้งแวะมา
ที่น่ี วดัยางใหญ่ หรอืวดัตาพรานบุญ วดัพี่วดัน้องของวดั
เจดยีไ์ข่ วดัมสี ีชมพูสดใส ม ีตาพรานบุญ อกีหน่ึงสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ที่
ชาวปักษใ์ตใ้หค้วามนับถือ เช ือ่กนัว่า ใครไดบู้ชา หรอือธษิฐาน 
มกัจะไดโ้ชคลาภ เงนิทอง แคลว้คลาด มกีนิมใีช ้ไม่ขดัสน เหมาะ
มากส าหรบัคนทีค่า้ขายแลว้อยากใหธ้รุกจิเจรญิรุง่เรอืง  ทีว่ดัใชส้ี
ชมพูน้ันมาจากต านานของพญานาคราช ทีช่ ือ่ว่า “ทา้วชมพูจติ” 
ที่พรานบุญ ไดเ้คยชว่ยชวีิตเอาไว ้ บรเิวณรอบวดัตกแต่งดว้ยสีชมพู
สดใส ถดัจากศาลาตาพรานบุญ  คือ อุโบสถภายในทาสชีมพูตัง้องค ์
พระประธานสวยงาม มหีลวงพ่อยางใหญ่ ทีป่ระดษิฐานอยู่ในอุโบสถ  รูป
ป้ันตาพรานบุญในท่าน่ัง ตัง้โดดเด่นในศาลามองดูน่าเกรงขาม  ส าหรบั
วธิกีารไหวต้าพรานบุญ ใหจุ้ดธุปและไหวท้า้วเวสสุวรรณก่อน หรอืขอ
โชคลาภจากทา้วเวสสุวรรณ  จากน้ันจึงไปไหวต้าพรานบุญ  
ถดัไป คือ ศาลาทีป่ระดิษญฐานหลวงปู่ ทวด ถา้มานครศรฯี เพื่อ
สกัการะไอไ้ข่ศิษยว์ดัเจดียแ์ลว้ ควรหาเวลาเพื่อมาสกัการะตา
พรานบุญ วดัยางใหญ่ดว้ย ถึงแมจ้ะไม่โด่งดงัเท่า แต่มีผูค้นที่
เลือ่มใสศรทัธามาขอพรไม่ขาดสาย 

 

จากน้ัน ท าน่านเดินทางสู่วดัอินทคีร ี วดัอินทคีร ีตัง้อยู่ที่ บา้นนา หมู่ที่ ๖ ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอพรหมคีร ีจงัหวดั
นครศรธีรรมราช จากรูปแบบทางศิลปะของแหล่งศิลปกรรมที่ปรากฏน่าจะอยู่ในพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒ –๑๔ และต่อเน่ืองมาในสมัยทางอยุธยา จากการพบพระพุทธรูปศิลปะ
ภาคใต ้ภายในวดัอนิทครี ีสนันิษฐานว่าน่าจะสรา้งในราวพุทธศตวรรษ ที ่๑๒ –๑๔ แหล่ง
ศลิปกรรมวดัอนิทครี ีทีพ่บภายในวดั มเีมรุเผาศพ อุโบสถ กุฏ ิหอพระ กระจดักระจาย รอบ
บรเิวณวดั  หลกัฐานทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดทีีพ่บในวดัอนิทครี ีไดแ้ก่  โยนิ ท า
ดว้ยหนิทรายสแีดง เป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้ ขนาดกวา้ง ๘๐ x ๙๘ เซนตเิมตร ตรงกลางมี
การเจาะรูเป็นรูปสีเ่หลีย่มจตุัรสั ส าหรบัการประดษิฐานศวิลงึค ์ดา้นขา้งมีการสลกัยกเป็น
ขอบขึน้มาสูงประมาณ ๒ เซนติเมตร สลกัตลอดจนถึงรอ่งน ้ามนต ์ซ ึง่มีขนาดยาว ๒๖ 
เซนติเมตร กวา้ง ๒๔ เซนติเมตร โยนิ ชิน้นี้ วางอยู่ขา้งบ่อน ้าภายในวัดอินทคีร ี  
พระพุทธรูปประทบันั่ง ท าดว้ยส ารดิ เป็นพระพุทธรูปประทบันั่งขดัสมาธ ิเพชร
บนฐานทรงสูง เป็นศลิปภาคใตใ้นสกุลช่างนครศรธีรรมราช เรยีกว่า พระพุทธ
สิหิงค ์หรอื พระขนมตม้ มีพระพกัต ์ค่อนขา้งกลม เป็นพระ คู่วดัมาชา้นานตัง้แต่สมัย
โบราณ ทางวดัอนิทครี ีเก็บรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ี   พระพุทธสหิงิค ์วดัอนิทครี ี(วดับา้นนา) 

พรหมครี ีพระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิคู่์เมอืงนครศรธีรรมราช 

และเมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2559  เวลา 
01.00 น. วดัแห่งนี้ไดเ้กิดไฟไหมอุ้โบสถ 
ออกข่าวใหญ่ทวีทีุกชอ่ง เพราะเป็นวดัดงัและ
เก่าแก่  ความเสียหาย  ส่วนพระประธานที่
เป็นปูน ไดถู้กไฟไหมเ้สยีจนหมดเชน่กนั 
เหลือเพียงพระประธานปูนองคใ์หญ่องค ์
เ ด ีย วที ถ่ ูก ไฟไหม ไ้ม ่หมด นั่งอ ยู ่กลาง

อุโบสถมีเพียงแขนดา้นขวาหกัหลุดไปเท่านั้น ส่วนประกอบอืน่ๆ ยงัอยู่ครบ 
ส่วนความเสียหายอืน่ๆ ภายในอุโบสถถูกไฟไหมจ้นวอดหมดรวมทัง้หลงัคาอุโบสถก็ถูกไฟไหมจ้นวอดเชน่กนั 
มูลค่าความเสียหายไม่ต ่ากว่า 10 ลา้นบาท    



ประชาชนชาวบา้นไดร้ว่มท าบุญ จดับุญกฐนิ 
มาตลอด รว่มท าบุญสรา้งอโุบสถหลงัใหม่ ซึง่
ใชร้ะยะเวลา เกอืบ 7 ปี  ปัจจุบนั อุโบสถ หลงั
ใหม่ ไดส้รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  และในทรปินี้  
จงึไดจ้ดัทรปิมารว่มท าบุญยกช่อฟ้า พรอ้มสรง
น ้าพระ พระพุทธสหิงิค ์บุญกุศลทีเ่ราไดร้ว่ม
สรา้งจงผลใหทุ้กๆท่านมีสุขภาพแข็งแรง 
ปลอดภยัจากภยัอนัตรายทัง้ปวง   

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
(มือ้ที ่6)  หลงัอาหารท าน่านเดนิทาง เทีย่วชม วดัเขาขนุพนม เป็น
วดัที่มีความส าคญัทางดา้นประวตัิศาสตรแ์ละโบราณคดี มีถ า้ที่มี
ก าแพงกอ่อฐิถอืปูน มใีบเสมาเชน่เดยีวกบัก าแพงเมอืง ผนังดา้นหนา้
มีลายปูนป้ันประดบัเคร ือ่งลายครามจีน ในถ า้มีพระพุทธรูปส ารดิ
ประมาณ 30 องค ์และพระพุทธบาทส าร ิด  เ ป็นวัดเก่าแก่ที่มี
ความส าคญัทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคด ีเป็นทีป่ระทบัของ
สมเด็จพระเจา้ตากสนิ ทรงมาพ านักและถอืศลีในถ า้แห่งนี ้ดา้นหนา้
วดัเป็นทีต่ ัง้ของบ่น ้าทพิยโ์บราณเชือ่ว่าเป็นบ่อน ้าศกัสทิธิ ์ทีถ่วายแด่
พระเจา้ตากสินไวใ้ชส้่วนพระองค ์โดยภายในมีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ
เชน่ อนุสาวรยีพ์ระเจา้ตากสนิมหาราช ลกัษณะของวดัมีตวัก าแพง
ก่ออฐิถอืปูนและใบเสมาเชน่เดยีวกบัก าแพงเมือง ผนังดา้นหนา้มีลายปูนป้ันประดบัเคร ือ่งลายครามจนี ส่วนภายในถ า้
ซ ึง่อยู่ดา้นบนและตอ้งเดินขึน้บนัไดไปประมาณ 250 ขัน้น้ัน มีพระพุทธรูปส ารดิประมาณ 30 องค ์และพระพุทธบาท
ส ารดิ กล่าวส าหรบัประวตัิวดันี ้มีการสนันิษฐานว่า น่าจะเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุร ี(พระเจา้ตากสิน
เสด็จหนีมาผนวชจนสวรรคต) แต่บางท่านก็ว่าเป็นทีพ่กัผ่อนส าหรบัเจา้หญงิเกศณีิธดิาของเจา้นราสุรยิวงศ ์เจา้เมือง
นครศรธีรรมราช ชว่ง พ.ศ. 2312-2319 

สมควรกบัเวลา น าท่านเดินทางต่อยงัวดั  วดัเจดยี ์เป็นวดัทีม่ี
ช ือ่เสียงของอ าเภอสิชล จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยมีช ือ่เสียง
โด่งดงัเกีย่วกบั “ไอไ้ข่” เด็กวดัทีห่ายตวัไปอย่างไรร้อ่งรอย ผูท้ีม่า
เยือนวดัเจดียม์กับนบานขานกล่าวกบั “ไอไ้ข่” ขอใหต้วัเองสม
ปรารถนาในสิ่งหน่ึงสิ่งใดส่วนใหญ่เชือ่ว่า “ไอไ้ข่” สามารถดล
บนัดาลใหเ้ป็นอย่างใจนึก มีผูค้นเลือ่มใสศรทัธามากมายและมกั
ไ ด ้ต า ม ที่ บ น บ า น ไ ว ้   วั ด เ จ ดี ย ์ ไ อ ้ ไ ข่  อ . สิ ช ล  จ .

นครศรธีรรมราช ตัง้อยู่หมู่ที่ 7 ต าบลฉลอง มีการเล่าสืบต่อกนัมา
หลายช ัว่อายุคนว่า สถานที่ต ัง้วดัเจดียปั์จจุบนัน้ัน เมื่อก่อน หลวงปู่
ทวด พระเกจอิาจารยด์งัสายปักษใ์ต ้ไดเ้ดนิธุดงคแ์ละมาปักกลดอยู่ใน
บรเิวณน้ัน ส่วนไอไ้ข่น้ัน เช ือ่ว่าเป็นวญิญาณเด็กอายุประมาณ 9-10 
ขวบ เป็นลูกศษิยซ์ ึง่ตดิตามหลวงปู่ ทวด เมือ่หลวงปู่ ทวดมาถงึสถานที่
ดงักล่าว กลบัพบว่ามทีรพัยส์มบตัแิละศาสนสถานทีส่ าคญัเป็นจ านวน
มาก จึงไดใ้หไ้อไ้ข่สิงสถิตเฝ้าทรพัยส์มบตัิดงักล่าว วิญญาณดวงนี้
เฝ้าดูแลปกปักรกัษาทรพัยส์ินของแผ่นดินและอยู่ทีว่ดัแห่งนีต้ ัง้แต่น้ัน
มา จากศรทัธาทีผู่ค้นต่างเชือ่กนัว่า “ขอได ้ไหวร้บั” ท าใหม้ีผูค้นมา
กราบไหวไ้อไ้ข่หรอืตาไข่กนัเป็นจ านวนมากเพือ่ขอพรและโชคลาภ และนิยมมาแกบ้นดว้ยรูปไกช่น ชดุทหาร หนังสติก๊ 
ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ 

จากน้ัน น าท่านเดนิทางสู่อ าเภอสชิล  

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่7.)  หลงัอาหารน าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั พกัผ่อนอสิระตาม
อธัยาศยั 

 คนืที ่3. พกัที ่อ าเภอสชิล 



 

วนัที ่4. วนัอาทติยท์ี ่16 เมษายน 2566   

    สชิล – สุราษฎรธ์านี - ชุมพร – ประจวบครีขีนัธ ์- กรุงเทพฯ 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั (มือ้ที ่8.) 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ วนันีน่ั้งรถยาวขา้มจงัหวดั  ระหว่างทางอาจารยก์อลฟ์มเีร ือ่งเราให ้

ฟังเพลนิระหวา่งการเดนิทาง  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ระหว่าง ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่9.)  หลงัอาหารใหท้่านไดพ้กัสายตา งบีหลบั  
บ่าย อาจารยก์ลอฟ์ น าเล่นเกมส ์ลบัสมอง  
  ระหว่างทางแวะซือ้ของฝาก 
เย็น รบัประทานอาหารเย็นระหว่างทาง ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่10)  
20.00 น. เวลาโดยประมาณ คาดว่า น่าจะเดนิทางถงึกรุงเทพฯ 
 จดุแวะส่งท่านลูกคา้ จดุที ่1.   บิก๊ซ ีพระราม 2. (ฝ่ังขาเชา้กรุงเทพฯ) 
 จดุแวะส่งท่านลูกคา้ จดุที ่2. ป้ัม ปตท.วภิาวด ี 
 จดุแวะส่งท่านลูกคา้ จดุที ่3. ป้ัมเชลส ์ฝ่ังตรงขา้ม ป้ัม ปตท.วภิาวด ี
 จดุแวะส่งท่านลูกคา้ จดุที ่4. หา้งตัง้ฮัว้เส็ง ถนนสรินิธร (ฝ่ังขาออก) 
 ส่งทุกท่านเดนิทางกลบับา้นโดนสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ อิม่บุญ กนัถว้นหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร ท่านละ 7,999.-บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 2,000.-บาท  
ไม่มรีาคาเด็ก ( เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบไม่คดิค่าบรกิาร ) 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม   รถโคช้ปรบัอากาศ   
 ทีพ่กั 3 คนื พรอ้มอาหารเชา้  ( พกัหอ้งละ 2 ท่าน ) 
 ค่าธรรมเนียม และคา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ   
 อาหารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  รวม 10 มือ้ 
 ประกนัการเดนิทางท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์    
 มคัคุเทศกแ์ละสตา๊ฟ ดูแลการเดนิทาง ตลอดการเดนิทาง 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 
  ค่าอาหารเทีย่ง 1 มือ้ , ค่าอาหารเย็น 1 มือ้  
  ค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ อาหารนอกเหนือรายการ 

 
หมายเหตุ 
1. เป้าหมายก าหนดเดนิทาง 1 บสั / 30-40 ท่าน หากไม่เต็มตามจ านวนทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง เป็น
รถตู ้หรอื มนิิบสั หรอืเลอืกไปรวมกบับรษิทัพทัธมติรทีร่ายการเดนิทางเหมอืนกนั 
2. ทีน่ั่งจดัตามล าดบัการจองและโอนมดัจ า เท่านัน้  ขอสงวนทีน่ั่งใหก้บัท่านทีโ่อนจองมาแลว้เท่านัน้ 
3. รายการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณแ์ละเหตุการณปั์จจบุนั ทัง้นี ้ผลประโยชนข์องท่านลูกคา้คอืส าคญั 
4. อาหารแต่ละมือ้ จดัเป็นเซท็ลงโตะ๊ ท่านละ 8 ท่าน  เมนูอาหารเป็นเมนูปกตทิีห่ลากหลายตามทอ้งถิน่  หากท่าน
ใด ทานอาหารเจ หรอืทานมงัสวริตั ิหรอืทานอาหารทีน่อกเหนือจากทีจ่ดัไวใ้ห ้ ท่านตอ้งแจง้ล่วงหน้า และข าระ
เงินส่วนต่างหากกบัทางรา้นอาหารโดยตรง  

มดัจ า ท่านละ 50% ราคา 7,999.-บาท 
จอง แลว้ยกเลกิ   
ขอพจิารณาเป็นกรณีพเิศษที ่หากทางบรษิทั
ฯไดร้บัความเสยีหาย หรอืขายทีน่ั่งใหไ้ม่ได ้ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิกรณี  
 


