
ก ำหนดกำรเดินทำง 
โครงกำรสมัผสัวิถีไท จ.สุรำษฎรธ์ำนี 

ระหว่ำงวนัท่ี 21 – 23  สิงหำคม 2563 
 

วันแรก  อ.หาดใหญ่ -  อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 

16.45 น. ออกเดินทางาจากหนา้ ณ ลานจอดศูนยค์อมพวิเตอร์ ม.อ. หาดใหญ่มุ่งหนา้สู่ จ.สุราษฎร์ธานี 
เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร   
ค า่ เขา้สู่ที่พกั โรงแรม ตาขุน เมาเท่นวิว  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันที่สอง อุทยานธรรมเขานาใน-วิสาหกิจชุมชนเขาเทพพทิักษ์-สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ –ป่าต้นน ้า  
                           บ้านน ้าราด 
05.00 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ อุทยานธรรมเขานาใน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 
05.30 น. เดินทางถึง อุทยานธรรมเขานาใน จากนั้น เดินเท้าขึ้นสู่ เจดีย์ลอยฟ้า แหล่งธรรมะในความ

ร่ืนรมย์ "อุทยานธรรมเขานาใน" สุราษฎร์ธานี หรือเขานาในหลวง หน่ึงในสถานที่ปฏิบตัิธรรม 
ชมทะเลหมอก ที่หอ้มลอ้มดว้ยบรรยากาศธรรมชาติแห่งขนุเขาที่มีความสวยงาม จุดเด่นที่สะดุดตา
ผูม้าเยอืน คือเจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บนยอดเขาหินปูนที่สูงชนั
กวา่ 100 เมตร นอกจากเจดียล์อยฟ้าดงักล่าว สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ภายในอุทยานธรรมเขานาใน
หลวงยงัมีจุดที่ความน่าสนใจอ่ืนๆอีก เช่น ซุ้มประตูพุทธาวดี 9 ที่เป็นที่ที่นกัท่องเที่ยวนิยม
บนัทึกภาพแสงแรกยามเชา้จะมีพระอาทิตยข์ึ้นลอดซุม้ประตู พร้อมๆกบัทะเลหมอกทีล่อยต ่ากลาง
ขนุเขานอ้ยใหญ่ 

 
 
 
 
 
07.00  น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
08.00 น.      เดินทางสู่ วิสาหกิจชุมชนเขาเทพพิทักษ์ เป็นหมู่บา้นที่ชาวชุมชนตั้งอยูเ่ดิม มี ประวตัิที่ส าคญั

เก่ียวกบัวถีิชีวติของชาวบา้นยคุเก่า น าคณะนัง่รถซาเลง้ แวะถ่ายรูป สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ 
หรือ สะพานแขวนเขาเทพพทิกัษ ์จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งอยูก่่อนถึงทางเขา้เขื่อนเช่ียวหลาน บริเวณขา้ง
วดัเขาพงั ขา้มคลองพะแสง มีความยาว120 เมตร ทอดยาวขา้มคลองพะแสง เป็นอีกหน่ึงจุดยอดฮิต
ส าหรับคนที่รักการถ่ายรูป จากนั้น....เดินทางเขา้สู่ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเขาเทพพิทกัษ์ เป็นพื้นที่ที่
มีเสน้ทางขา้มทางเดียว มีความสงบ อากาศบริสุทธ์ิ ผลิตภณัฑชุ์มชนที่มาจากฝีมือของคนในชุมชน  
 สาธิตการท าลูกหวือ ของเล่นพื้นบา้นจากวสัดุธรรมชาติ 



 สาธิตการเลีย้งผึง้โพรง เรียนรู้การเล้ียงผึ้งโพรงหน่ึงในรายไดเ้สริมของชาวบา้น 
 สาธิตการท าปลาส้ม  เป็นการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาพื้นบา้นที่สืบทอดกนัมายาวนาน 
 สาธิตการท า หลามข้าว ปลายอก เรียนรู้วถีิชีวิตการประกอบอาหารโดยหุงขา้วใน

กระบอกไมไ้ผ ่ยา่งปลาสม้ ท าอาหารโบราณ คือปลายอก 
 
 
 
 
  
เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง  ณ ชุมชน  
บ่าย เดินทางสู่ ป่าต้นน ้าบ้านน ้าราด เป็นบ่อน ้ าที่ผดุขึ้นมาที่เชิง

เขาในป่าของ บา้นน ้ าราด ต  าบลบา้นท าเนียบ อ าเภอคีรีรัฐ
นิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ชาวบา้นจึงช่วยกนัพฒันาใหบ้่อ
น ้ าผดุแห่งน้ี กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวป่าตน้น ้ าบา้นน ้ าราด 
สุราษฎร์ธานี ซ่ึงถือวา่ยงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
สุราษฎร์ธานีที่มีธรรมชาติสมบูรณ์อยา่งมาก ทั้งป่าไมแ้ละอากาศแสนบริสุทธ์ิ และไฮไลทข์องทีน่ี่
นัน่ก็คือ บ่อน ้ าผดุกลางป่าตน้น ้ า บา้นน ้ าราด ที่ถูกสร้างสรรค ์มาโดยธรรมชาติ น ้ าสีฟ้าใสจน
สามารถมองเห็นพื้นขา้งล่างไดด้ว้ยตาเปล่าอีกทั้งยงัมีปลานอ้ยใหญ่อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก  
น าท่าน ล่องเรือ และเล่นน ้ าตามอธัยาศยั  
จากนั้นเดินทางสู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี  

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร  
ค า่ น าคณะเขา้สู่ที่พกั โรงแรม S.22 หรือเทียบเท่า เชิญทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วันที่สาม      ชุมชนบางใบไม้-ล่องเรือคลองร้อยสาย-ตลาดน ้าประชารัฐ-สงขลา 

09.0 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น.      น าคณะเยีย่มชม ชุมชนบางใบไม้ ไดช่ื้อวา่เป็น “คลองร้อยสาย” เพราะมีคลองเล็กคลองนอ้ยนบั

ร้อยสายเช่ือมต่อกนั แม่น ้าทุกสายจะไหลไปบรรจบกบัแม่น ้ าสายหลกัคือแม่น ้ าบางตาปี ประกอบ
ไปดว้ยพื้นที่ 6 ต าบลของอ าเภอเมือง ตั้งอยูท่ี่ ต.บางใบไม ้อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้นน าคณะ
ล่องเรือเดินทางสู่ สวนลุงสงค์ จากนั้นน าคณะท ากิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
 ชมการสาธิตน ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ /การท าสบูน่ ้ ามนัมะพร้าว 
 ชมการสาธิตท าขนมจากและคณะร่วมกิจกรรมท าขนมจาก 
 ชมสาธิตการท าสานหมาน ้ าและสานทางมะพร้าว 

https://travel.sanook.com/thailand/suratthani/
https://www.sanook.com/travel
https://www.sanook.com/travel
https://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%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


จากนั้นน าคณะล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากที่โคง้มาชนกนัสวยงาม นัง่เรือชมบา้นโบราณเก่าแก่ 
และเดินชมตลาดน ้าประชารัฐบางใบไม้ ลกัษณะตลาดจะตั้งบนทอ้งร่องสวนมะพร้าว ป่า
จาก  ขนาบริมคลองในบางที่ร่มร่ืนมีที่พกัผอ่นทีน่ัง่รับประทาน
อาหารทัว่บริเวณ ที่น่าสนใจคือภาชนะใส่อาหารเป็นวสัดุจาก
ธรรมชาติ สินคา้มีราคาถูกกวา่ทอ้งตลาด จ าหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑ์
แปรรูปในชุมชน เช่น น ้ าสม้จาก น ้ าผึ้งจาก น ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ 
สบู่มะพร้าว ฯลฯ อาหารขนมพื้นบา้น โดยเนน้กรรมวธีิการผลิตใน
สถานที่จริง เพือ่ใหลู้กคา้นกัท่องเที่ยวไดเ้ห็นกรรมวธีิการผลิต
อาหารแต่ละชนิด เช่น ลูกจากลอยแกว้ ลาเช๊ดกระทะ เคยจี ขา้วเหนียวอุบ ปลาแนม ขนมเบื้อง
ญวณ ขนมตม้ห่อดว้ยใบจาก จั้งใบไผใ่บมะพร้าว ขนมกรุบ ขนมดอกโดน กะลอจ้ี ปลีกลว้ยทอด 
ฯลฯ อีกทั้งผลไมท้อ้งถ่ินตามฤดูกาล เช่น มะพร้าว กระทอ้น เงาะ ทุเรียน กลว้ยหอม กลว้ยเล็บมือ 
กลว้ยไข่ สบัปะรด ทุเรียนเทศ ฯลฯ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง  ณ ร้านอาหารชุมชน  
บ่าย  จากนั้นน าคณะเดินทางกลบัสู่หาดใหญ่ 
เย็น ถึงหาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
 

 
 


