วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์ ขอเชิญร่ วมทาบุญ เพื่อเป็ นสิ ริมงคล พร้ อมท่ องเที่ยวนครศรีธรรมราช
พ่อท่ านคลาย วัดพระธาตุน้อย - วัดสวนขัน - เรื อนรับรองเมืองนคร - พ่อท่ านกลาย วัดเขาพนม มรดกโลก แห่ งวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุ วรวิหาร - พิพธิ ภัณฑสถานเมือง - พ่อท่ านคลิง้ วัดถลุงทอง

“ เสาร์ - อาทิตย์ ” 2 // 3 // 9 // 10 กรกฎาคม 2565
วันที่ 2 กรกฎาคม // 3 กรกฎาคม // 9 กรกฎาคม // 10 กรกฎาคม ( 2565 )
05.00 น. ออกเดินทางจาก หน้ามิตรสาร์น จ.ตรัง สู่ อ.ช้างกลาง จ.นครศรี ธรรมราช
06.30 น. ทาธุระเช้า พร้อมทานอาหารเช้า แบบปิ กนิก.......................................... (ทัวร์บริ การ)
07.30 น. ไหว้ พระ พร้ อมทาบุญ วัดพระธาตุน้อย (วัดที่ 1) พร้อมนมัสการองค์พระเจดียท์ ี่ศกั ดิ์สิทธิ์
พระธาตุนอ้ ย ซึ่งได้บรรจุสรี ระของพ่อท่านคล้าย วาจาสิ ทธิ์ ที่เคารพบูชา ของผูค้ นเมืองนครศรี ธรรมราช
09.00 น. ไหว้ พระ พร้ อมทาบุญ วัดสวนขัน (วัดที่ 2) ซึ่งเป็ นวัดที่ เก่าแก่ อีกแห่งหนึ่ง ของเมืองนครศรี ธรรมราช
ซึ่งพ่อท่านคล้ายเคยเป็ นเจ้าอาวาส ยาวนานถึง ๖๕ ปี จนถึงวันมรณภาพ
 เรื อนรั บ รองเมื องนคร ซึ่ งเป็ นผูส้ ร้ างเรื อนรั บ รองถวายในนามของชาวเมื องนครศรี ธ รรมราชเพื่ อเป็ นที่ ประทับ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวที่เสด็จมาทรงงานที่เมือง
นครศรี ธรรมราช บริ เวณโดยรอบแวดล้อมร่ มรื่ นด้วยไม้ผลและไม้ประดับพระตาหนักเมืองนคร
11.00 น. ไหว้ พระ พร้ อมทาบุญ วัดเขาพุนพนม (วัดที่ 3) นมัสการรู ปหล่อ พ่อท่านกลาย พระครู วิบูลย์พนมรักษ์
แห่งวัดเขาขุนพนม ซึ่งเป็ นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช เสด็จมาประทับ และจาพรรษา ในฐานะพระภิกษุ หลังจากสิ้ น
รัชกาลกรุ งธนบุรีเป็ นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2325 - 2328
12.00 น. ทานอาหารเที่ยง ร้านอาหารพื้นเมือง จ.นครศรี ธรรมราช ตามอัธยาศัย
13.30 น. ไหว้ พระ พร้ อมทาบุญ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (วัดที่ 4) ซึ่งเป็ นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เก่าแก่ ศักดิ์สิทธิ์
เป็ นสิ่ งที่ดึงดูด จิตใจของชาวนครศรี ธรรมราช และทุกคน รวมถึงนักเดินทางที่มาเพื่อกราบขอพร และเสริ ม สิ ริมงคล ให้กบั ชีวิ
 ชม พิพิธภัณฑสถานเมืองนครศรี ธรรมราช แหล่งเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตเมืองนครศรี ฯ รวมทั้ง
เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ส่งเสริ ม เผยแพร่ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม ที่สาคัญ
16.00 น. ไหว้ พระ พร้ อมทาบุญ วัดถลุงทอง (วัดที่ 5) นมัสการพ่อท่านคลิง้ สรี ระท่านไม่เน่าเปื่ อย ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ในสมัยก่อน เป็ น
แหล่งที่พ่ งึ พิงอาศัยในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ขจัดทุกข์โศกและอบรมสั่งสอนลูกศิษย์และชาวบ้านให้ต้ งั อยูใ่ นคุณความดี ท่าน
มักจะพูดน้อย และดารงอยูอ่ ย่างสมถะ ผูค้ นที่มีโอกาสได้พบท่านมักกล่าวว่า ท่านยิม้ แย้มแจ่มใสและมีเมตตาอยูใ่ นตนเองอย่างน่า
ประหลาด ท่านฉันอาหารเพียงวันละ 1 มื้อ แต่ก็หน้าตาผ่องใสมีราศี ก่อนเดินทางกลับ อาลาเมือง นครศรี ฯ สู่ จ.ตรัง
 บริ การอาหารว่าง ระหว่างเดินทางกลับ สนุกสนาน ความบันเทิงบนรถทัวร์ปรับอากาศ วัฒนาทัวร์
18.30 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวัสดิภาพปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

ใบอนุญาต 41/00304

ด้านบริการ

1. รถทัวร์นาเที่ยวปรับอากาศ 2 ชั้น วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์
2. รวมค่าอาหารเช้า และน้ าดื่มขณะเดินทาง
3. ไกด์และทีมงานวัฒนาทัวร์ พร้อมบริ การ เป็ นกันเอง
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