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สงกรานต์หรรษา เทีย่วสุดฟิน กนิเพลนิ ต านานความอร่อย 

เบตง ยะลา ปัตตานี หาดใหญ่ 4 วนั 3 คืน 
วนัจันทร์ที ่12 เมษา 64 (1)  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินหาดใหญ่ – จ.ปัตตานี – ศาลเจ้า

แม่ลิม้กอเหน่ียว – วดัช้างให้ –จ.ยะลา (อ.เบตง) – อโุมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ –พกัเบตง 2 คืน 

07.00 น.คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สาย
การบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD504 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชม.) 
10.45 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ออกเดินทางสู่ จงัหวดัปัตตานี (ใชเ้วลาราวๆ  

1.40 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 
12.30 น. เปิปพศิดารร้านดังต้องลอง! ณ ร้านน ารส ปัตตานี ราดหน้า สูตรดั้งเดิม 

 
บ่าย ไหว้ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองปัตตานี 

ความศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยูใ่นตวัเมืองปัตตานี เป็นท่ีประดิษฐานองคเ์จา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว 
เป็นศูนยร์วมจิตใจและศูนยร์วมศรัทธาของชาวไทยเช้ือสายจีนในปัตตานี ในต่างจงัหวดั และในต่างประเทศ ศาล
เจา้แห่งน้ีมีช่ือเรียกวา่ “ศาลเจา้เล่งจูเกียงหรือช่ือท่ีชาวบา้นเรียก “ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว”  ส าหรับองคเ์จา้แม่ล้ิม
กอเหน่ียว ท่านเป็นเทพเจา้แห่งความเมตตาโชคลาภ คา้ขาย ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากราบไหวข้องพรเพื่อเป็นศิริมงคลกบั
ชีวติ 
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ไหว้หลวงปู่ทวด ขอพรมงคลชีวติ วดัช้างให้ 
เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแลว้กวา่ 300 ปี วดัชา้งให ้ ถือวา่เป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาส
องคแ์รกของวดัและอฐัของท่านก็ถูกบรรจุไวท่ี้วดัแห่งน้ี วดัชา้งใหจึ้งกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือและเป็นอีก
หน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานี คนทัว่ไปรู้จกักนัมากท่ีสุดของความศรัทธาต่อหลวงปู่ทวดก็คือเร่ืองพุทธคุณ 
"แคลว้คลาด" และ "เมตตามหานิยม" 

 เดินทางเขา้สู่ อ.เบตง "เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน" 

 
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย 
วศิวกรรมชั้นยอดหน่ึงในแดนสยาม ท่ีขดุทอดโคง้ใหร้ถวิง่ไป-มาก่อสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว
ตลอดอุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร กวา้ง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผวิจราจรคู่ กวา้ง 7 เมตร ทางเทา้เดินกวา้งขา้งละ 1 
เมตร ความเร็วรถสามารถวิง่ได ้ 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เบตงไดก่้อสร้างอุโมงคแ์ห่งน้ีข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาในการ
ขนส่งระหวา่งชุมชนเมืองในปัจจุบนักบัชุมชนเมืองใหม่ ซ่ึงภายในอุโมงคมี์การติดไฟสวยงาม 

18.00 น. เมนูไก่เบตง มาแล้วต้องลอง รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารต้าเหยนิ ร้านดังเก่าแก่ของเบตงระดับต านาน  
น าท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม แกรนดแ์มนดาริน เบตง ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัองัคารที ่13 เมษา 64 (2)  สกายวอล์ค ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง - สะพานแขวน " แตปูซู " – สวนดอกไม้เบ

ตง – อโุมงค์ปิยะมติร ชมต้นไม้พนัปี – บ่อน า้ร้อนเบตง – ป้ายใต้สุดสยาม – วดัพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอมิ

เบตง – ถนน Street Art เบตง – ตลาดเบตง 
 

04.00 น. เตรียมพร้อมร่างกาย และออกเดินทางสู่ skywalk อยัเวงค ์กม. 32  

 
05.30 น. Unseen! สัมผสัทะเลหมอกในมุมมองแบบสุด ณ สกายวอล์กทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ยาวทีสุ่ดในอาเซียน 

ชมทะเลหมอกและสัมผสัแสงแรกของวนัท่ี จุดชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ท่ีสามารถชมความงามของทะเลหมอก
ได้รอบทิศทางในมุมมอง 360 องศา และสัมผสักับจุดชุมวิวหรือสกายวอล์ก บนความสูง 2,038 ฟุตจาก
ระดบัน ้าทะเล สูงท่ีสุดในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 
จากนั้นรับประทานอาหารเช้า ณ บริเวณตลาดอัยเวงค์ บริการเมนู โจ๊ก ไข่ลวก โรตีเบตง กาแฟ หรือ โอวัลติน
ร้อนๆ 

 
แวะเช็คอนิและถ่ายภาพสวยๆยามเช้าที ่สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้ข้ามแม่น า้ปัตตานี  
ชาวบา้นบริเวณน้ียงัคงใชส้ัญจรไปมาตามปกติ เดินชมวิวริมแม่น ้ าปัตตานี ท่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  มี
ความสดช่ืนเบาๆ นอกจากน้ีตรงจุดน้ียงัเป็นสถานท่ีล่องแก่ง อีกดว้ย 
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สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ณ สวนหม่ืนบุปผา 
มีดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยอืน ไดแ้ก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอ
บีร่า ลิลล่ี แกลดิโอลสั ตุม้หูนางฟ้า และอีกหลายสายพนัธ์ุอนัมีเสน่ห์ สมช่ือ สวนหม่ืนบุปผา 

 
อุโมงค์ปิยะมิตร ชมต้นไม้พนัปี 
อุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา สร้างข้ึน ส าหรับเป็นฐานปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมือง แต่
ต่อมาได้กลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย อุโมงค์น้ีถูกสร้างแบบคดเค้ียวเขา้ไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร มี
ทางเขา้ออกหลายทางใช้เป็นท่ีหลบภยัทางอากาศและสะสมเสบียง บริเวณทางเขา้มีรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมขนาด
ใหญ่ใหไ้ดไ้หวส้ักการะขอพร  เดินมาอีกนิดจะเห็นซุม้ประตูพร้อมป้ายช่ือ เตม็ไปดว้ยกล่ินอายของวฒันธรรมจีน  
ไฮไลทข์องการเท่ียวอุโมงคปิ์ยะมิตร คือตน้ไทรสวยงามแปลกตา ท่ีมีโพรงขนาดใหญ่จ านวน 2 โพรง บริเวณล า
ตน้ใหเ้ราไดเ้ดินเขา้ไปได ้

เทีย่ง ลิม้รสกบัอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย เมนูหมี่เบตง  เป็นอาหารขึน้ช่ือของอ าเภอเบตง 
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บ่าย แช่เท้าผ่อนคลายความเม่ือยล้า ณ บ่อน า้ร้อนเบตง 

บ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้าร้อนผดุข้ึนมาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุ
ต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีน ้าเดือดน้ี สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุก
ภายใน 10 นาที โดยไดป้รับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบบ่อน ้ าร้อน ใหมี้ความสวยงาม แต่ยงัคงความเป็นธรรมชาติ 
เพื่อใหเ้หมาะส าหรับการมาพกัผอ่นหยอ่นใจ 
แวะชิมเฉาก๊วย (วุ้นด า) กม.4 เบตง อร่อยระดับต านาน ต้นต ารับเจ้าแรกแห่งเดียว ดั้งเดิม ของเมืองเบตง  
จุดเช็คอนิ ป้ายใต้สุดสยาม 
ตั้งอยูบ่ริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตวัเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขต
แดนระหวา่งอ าเภอเบตง กบัรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย 

 
ขอพรไหว้เจ้าแม่กวนอมิ ณ วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอมิเบตง  
สถานท่ีตั้งศาลเจา้อนัเป็นท่ีประดิษฐานของเทพส าคญั ๆ หลายองค ์ทั้งเจา้แม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง  มี
สถาปัตยกรรมของเจดีย ์7 ชั้น ท่ีสวยงาม บริเวณวดั ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของ
เมืองเบตงไดอี้กดว้ย 
สตรีทอาร์ท สุดชิคเมืองเบตง 
รู้จกัประวติัศาสตร์เมืองเบตง ผา่นก าแพงสตรีทอาร์ต 13 แห่งทัว่เมือง ซ่ึงเป็นท่ีท่ีศิลปินกวา่ 30 คนจากโปรเจกต ์
ATM Spray ไดเ้ดินทางมาพ่นก าแพงลาย Street Art ตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ โดยงานทุกช้ินท่ีเหล่าศิลปินไดรั้บ
โจทยม์า สะทอ้นความเป็นเมืองเบตงท่ีเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมไทย-จีน-มุสลิมเขา้ไวด้ว้ยกนั 
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และอิสระอาหารเยน็ ณ ตลาดถนนคนเดินเบตง  
 ไดเ้วลานดัหมาย น าคณะกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั  
 

วนัพธุที ่14 เมษา 64 (3)  อ.เบตง – หอนาฬิกาเบตง – ตู้ไปรษณย์ียกัษ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดโลก – วดัพทุธาวาส – จ.

สงขลา –กระเช้าลอยฟ้า หาดใหญ่ – สักการะท้าวมหาพรหม – พระพทุธมงคลมหาราช – พระโพธสัิตว์เจ้า

แม่กวรอมิ – มสัยดิกลาง สงขลา – สะพานติณสูลานนท์ – พกัหาดใหญ่ 1 คืน 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพกั 

  
เชา้ แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา และตู้ไปรษณย์ียกัษ์ แลนด์มาร์กเมืองเบตงทีต้่องมาเช็คอนิ ถ่ายรูปก่อนอ าลา 

สักการะ “พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ”แห่งวดัพุทธาธิวาส เจดีย์ใหญ่ใต้สุดแดนปลายด้ามขวาน 
วดัสวยท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเบตง โดยองคเ์จดียต์ั้งอยูบ่นเนินเขา มีบรรยากาศร่มร่ืนทศันียภาพงดงาม มองเห็น
ภูเขาท่ีรายลอ้มเมืองเบตงอยูเ่บ้ืองหนา้ วดัพุทธาธิวาส มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 ส่ิง
คือ พระมหาธาตุเจดีย ์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยรุเกศานนทสุ์พพิธาน และวหิารหลวง
ปู่ทวดเหยยีบน ้าทะเลจืด 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่งเมนูอาหารไทย-จีนชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหารธารา Signature เมืองยะลา  
ทีเ่ปิดมายาวนานกว่า 30ปี 

บ่าย เดินทางสู่ อ. จงัหวดัสงขลา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
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 สัมผสัมิติใหม่ กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย   
ชมบรรยากาศมุมสูงของนครหาดใหญ่ กระเช้าลอยฟ้ามหานคร อยู่บนเขาคอหงส์ ระยะทาง 525 เมตร ตั้ งอยู่
ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยให้บริการภายใตคุ้ณภาพและมาตรฐานเทคโนโลยี และเป็น
เส้นทางสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาคอหงส์ จากพระพุทธมงคลมหาราช, ทา้วมหาพรหม
และเจา้แม่กวนอิม ระหวา่งทางจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามจากยอดเขามองลงสู่เบ้ืองล่าง เห็นเมืองหาดใหญ่และ
ทะเลสาบสงขลา  ภายในสถานีกระเชา้ลอยฟ้ายงัสัมผสัไดถึ้งความโปร่งสบายทนัสมยั และสามารถชมทศันียภาพ 
ของเมืองหาดใหญ่ไดโ้ดยรอบ 
สักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ณ เขาคอหงษ์ ปอดแห่งสุดท้ายของเมืองหาดใหญ่  
สักการะเทพท้าวมหาพรหมหรือ พระพรหม  
องคพ์ระพรหมท่ีสวยงามประจ าเทศบาลหาดใหญ่ ท่ีชาวหาดใหญ่ใหค้วามเคารพนบัถือมากเช่นกนั เป็นท่ี
ประดิษฐานของ รวมทั้งยงัมีเทพองคอ่ื์นๆเช่น พระพระอิศวร, พระพิฆเนศ, พระแม่อุมาเทว ี  ผูบู้ชาพระพรหม 
และท าความดี จะไดรั้บการบนัดาลพรใหส้มหวงัในส่ิงท่ีปรารถนา ความเช่ือ ความศรัทธาของทา้วมหาพรหม 
พระใหญ่ พระพุทธมงคลมหาราช พุทธรูปประจ าเมืองหาดใหญ่ 
พระพุทธมงคลมหาราช เป็นพระพุทธรูปปางหา้มญาติ หนัหนา้พระพกัตเ์ขา้สู่เมืองหาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในภาคใต ้ และเป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของหาดใหญ่ โดยตั้งอยา่งสง่างามและโดดเด่นอยูบ่นเขาคอหงส์ 
ภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร สีเหลืองทองอร่าม และ
จากบริเวณดา้นบนสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองหาดใหญ่ในมุมสูงไดอ้ยา่งดี 
พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอมิ (หยกขาว) องค์ประธานพร ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 
พระโพธิสัตวก์วนอิม หรือ เจา้แม่กวนอิม สร้างดว้ยหินหยกสีขาว สั่งตรงพิเศษจากจีนแผน่ดินใหญ่ โดยมีขนาด
ความสูง 9.9 เมตร มีน ้าหนกัโดยรวมประมาณ 80 ตนั พระพกัตร์ของพระโพธิสัตวก์วนอิม หนัไปทางทิศตะวนัตก 
สามารถมองเห็นววิเมืองหาดใหญ่ไดแ้บบ 360 องศา และดว้ยพระบารมีพระโพธิสัตวเ์จา้แม่กวนอิม อ านาจส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้ในต านานความเช่ือของคนทั้งหมด ร่วมดว้ยความศรัทธาของประชาชนจ าท าใหส้ถานท่ีแห่ง
น้ีเป็นดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
มัสยดิกลางประจ าจังหวดัสงขลา สวยงดงามอลงัการ น่ีแหละ! ทชัมาฮาลเมืองไทย  
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เป็นศาสนสถานของอิสลามท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างดี มีลกัษณะสถาปัตยกรรมท่ีสวยสง่างดงาม โดยดา้นหน้าจะมี
สระน ้ าทอดยาวราว 200 เมตร ท าให้มสัยิดน้ีดูคลา้ยกบัทชัมาฮาลท่ีอินเดีย ภายในมสัยิด จะค่อนขา้งขาวสะอาดตา 
เพราะพื้นกระเบ้ืองเป็นสีขาวและถูกล้อมรอบด้วยกระจกใสสีขาว กวา้งขวาง โปร่งโล่ง โอ่งโถง สัมผสัได้ถึง
ความยิ่งใหญ่อลงัการของสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม เพราะมีความประณีต ละเอียดละออ อ่อนช้อยในแบบท่ีม่
ค่อยจะไดเ้ห็นกนัในเมืองไทย สถานท่ีแห่งน้ีก็เป็นสัญลกัษณ์ท่ีสามารถยืนยนัไดเ้ป็นอยา่งดีว่า จะไทยพุทธ หรือ
ไทยมุสลิมเราก็ลว้นแลว้เป็นพี่นอ้งกนัโดยไม่มีขอ้กงัขาใดๆทั้งส้ิน 

 
แวะสะพานข้ามทะเลสาบทีย่าวทีสุ่ด....สะพานติณสูลานนท์  
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของ จ.สงขลา สร้างข้ึนในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็น
นายกรัฐมนตรีเพื่ออ านวยความสะดวกในการคมนาคมให้รวดเร็วยิ่งข้ึน ชาวจงัหวดัสงขลานิยมเรียกสะพานน้ีติด
ปากวา่  สะพานติณ  สะพานป๋าเปรม  สะพานเปรม  หรือสะพานเกาะยอ  และถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหน่ึงท่ี
ข้ึนช่ือของจงัหวดั 

เยน็ รับประทานอาหารเย็นเมนูชุดบักกุ๊ดเต๋ร้อนๆที่หอมน ้าต้มกระดูกหมู แถมน ้าซุปเติมได้ไม่อั้น ทานคู่กับข้าวสวย 
และปาท่องโก๋  ณ ร้านต้นต ารับทีด่ังและเก่าแก่ในหาดใหญ่   
(บักกุ๊ดเต๋ คือ"กระดูกหมูและน ำ้ชำ"  เป็นน ้ำแกงแบบจีนท่ีนิยมรับประทำนในมำเลเซีย สิงคโปร์ จีน ไต้หวัน 
รวมถึงประเทศไทย คืออ ำเภอหำดใหญ่และภูเกต็)  

 หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมหาดใหญ่ ซิกเนเจอร์  ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัทีพ่ฤหัสบดีที ่15 เมษา 64 (4) หาดสมหิลา - ประติมากรรมหัวพญานาคพ่นน า้ – ย่านเมืองเก่าสงขลา – 

โรงสีแดง หับโห้หิน้ – ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง สงขลา – ตลาดกมิหยง - สนามบนิหาดใหญ่  - กรุงเทพฯ 
 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพกั 

 
เชา้ เงือกทองแห่ง หาดสมิหลา หาดดังเมืองใต้ แลนด์มาร์คแห่งสงขลา   

หาดสมิหลามีโขดหินขนาดยอ่มยืน่ลงทะเล หาดทรายขาวละเอียดมากท่ีเรียกวา่ "ทรายแกว้" มีป่าสนร่มร่ืน และ
ฉากหลงัมีปฏิมากรรมรูปนางเงือกนัง่อยูบ่นโขดหิน อนัเป็นสัญลกัษณ์ของสมิหลา ท่ีเป็นเร่ืองเล่าปรัมปรา สู่
ประติมากรรมเคียงคู่หาดสมิหลา 
แวะถ่ายรูป ประติมากรรมพญานาคพ่นน า้  ถือเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของจังหวดัสงขลา 
โดยน าเอา คติความเช่ือเก่ียวกบั พญานาคท่ีเช่ือวา่ “พญานาค” เป็นสัญลกัษณ์ของการ ก าเนิดน ้าและความอุดม
สมบูรณ์ ชาวใตจึ้งนบัถือพญานาคเป็น ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และกราบไหวข้อพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ นบั เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ทาง วฒันธรรมแห่งใหม่ท่ีเกิดข้ึนของ ชาวสงขลา ประติมากรรมพญานาคพน่น ้า เป็นสัญลกัษณ์หน่ึง
ของ จงัหวดัสงขลา มีลกัษณะแบบลอยตวั สามารถมองเห็นไดร้อบดา้นเน้ือ วตัถุเป็นโลหะทองเหลืองรมสนิม
เขียว 

 
เยือนเมืองเก่าสงขลา 3 ถนน 2 ทะเล ล้านความทรงจ า 
ย่านเมืองเก่าสงขลามีประวติัความเป็นมาและมีอายุยืนยาวกว่า 200 ปี เต็มไปด้วยอาคาร ร้านรวง และสถานท่ี
น่าสนใจมากมาย ซ่ึงล้วนมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ยงัคงเอกลักษณ์ดั้ งเดิมเอาไว ้มีห้องแถวไม้แบบจีน ตึก
คลาสสิคสไตล์ ชิโนโปรตุกีส และยงัมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณ ของชาวจีนฮกเก้ียน อยู่ปะปนกนัทั้งสอง 
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ฟากฝ่ังถนน โดยอาคารหลายหลงัมีการปรับปรุงทาสีใหม่ แต่ไม่ได้เปล่ียนแปลงโครงสร้างของอาคาร  มีการ
เร่ืองราวบอกเล่าถึงอดีต อนัรุ่งเรืองของเมืองท่าการคา้แห่งน้ี ในเมืองมีถนนสายสั้นๆเช่ือมถึงกนัให้เดินไปสัมผสั
บรรยากาศวนัวานไดอ้ยา่งเตม็ตา พร้อมเก็บความประทบัใจ  บอกใครต่อใครไดว้า่ "กาลคร้ังหน่ึง" เราเคยมาเยือน
แลว้ ถ่ายรูปสุดชิค Street Art ยา่นเมืองเก่า ท่ีแฝงตวัอยูต่ามฝาผนงัตึกอาคารบา้นเรือนบนถนนทั้ง 3 สาย คือ ถนน
นครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม พาชม โรงสีข้าวขนาดใหญ่ มีอายุเก่าแก่ร่วม 100 ปี ซ่ึงปัจจุบนัท่ีแห่งน้ี
ไดช่ื้อวา่ หบั โห ้ห้ิน หรือท่ีชาวสงขลาเรียกกนัวา่ โรงสีแดง 

 
แวะสักการะศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง สงขลา 
ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองสงขลา ถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นโบราณสถานสมยัรัตนโกสินทร์ลกัษณะเป็นศาลเจา้
แบบเก๋งจีน และเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนไทยเช้ือสายจีนทั้งในจงัหวดัสงขลา และจงัหวดัใกลเ้คียง  
ตามความเช่ือของชาวสงขลาเช้ือสายจีน ไดมี้การอญัเชิญองคเ์ทพศกัด์ิสิทธ์ ช่วยปกปักษรั์กษาเมือง..เป็นองคเ์จา้
พอ่หลกัเมือง มีช่ือวา่ " เซ่งห๋องเหล่าเอ๋ีย" มาประดิษฐานไวต้ั้งอยูด่า้นหลงัของหลกัเมือง 

เทีย่ง ชวนชิมต านานความอร่อย เมนูข้าวสตู (หมูหรือไก่) ร้านเกียดฟ่ัง เจ้าแรก เจ้าเดียว ต้นต ารับในสงขลา 90 ปี 
ต านานความอร่อยคู่เมืองสงขลามายาวนาน  
ข้ำวสตู เป็นกำรดัดแปลงสูตรจำกสตูจำกฝร่ัง โดนกำรดัดแปลงใส่เคร่ืองเทศและกะทิให้เป็นแบบตะวนัออก หอม
เคร่ืองเทศแบบเอเซีย ควำมมนัจำกกะทิ เสริฟคู่กับกุนเชียงและหมกูรอบ ทำนคู่กับน ำ้จิม้พริกกระเทียม 

บ่าย แวะซ้ือของฝาก ณ ตลาดกมิหยง มนตเ์สน่ห์เมืองหาดใหญ่ เป็นตลาดเก่าแก่นบัร้อยปี มีสินคา้มากมายโดยเฉพาะ
ของกินมีหลากหลาย ทั้งสินคา้ทอ้งถ่ิน อาหารแปรรูป หรือจะเป็นพวก ขนมน าเขา้ อาหารแห่ง ผลไมอ้บแหง้ ถัว่/
ธญัพืช ชา/กาแฟ และอาหารกระป๋อง  
เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่  

17.20 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ (DD)  เท่ียวบินท่ี DD511 

18.45 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
-------------------------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 
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ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตา, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

เน่ืองจากเป็นเทีย่วบินแบบเช่าเหมาล า เที่ยวบิน เวลา และโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
ขึน้อยู่กบัการยืนยนัจากทางสายการบิน หากได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว  

ทางบริษัทแจ้งคอนเฟิร์มให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน  
หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 

ขอขอบคุณภำพประกอบควำมเข้ำใจ จำกแหล่งข้อมลูอ้ำงอิงด้ำนล่ำง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภำยในประเทศ  
ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว https://www.facebook.com/Lengchukiang 
อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ, สวนหม่ืนบุปผา, อุโมงคปิ์ยะมิตร, บ่อน ้าร้อนเบตง, วดัพุทธาธิวาส  http://betongcity.go.th/, 
https://thailandtourismdirectory.go.th/ 
สะพานแขวนแตปูซู www.iyerweng.go.th/ 
วดัพระโพธิสัตวเ์จา้แม่กวนอิมเบตง https://hi-in.facebook.com/teawwat 
กระเชา้ลอยฟ้า www.thaitourismthailand.org 
ทา้วมหาพรหม, พระโพธิสัตวเ์จา้แม่กวนอิม www.hadyaitaxi.com, www.hatyaipark.com 
มสัยดิกลาง สงขลา www.klonghaecity.go.th 
ยา่นเมืองเก่าสงขลา www.songkhla.go.th, www.museumthailand.com 
ประติมากรรมหวัพญานาค www.thailandtourismdirectory.go.th 
ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง สงขลา www.museumthailand.com 

 
อตัราค่าบริการ  

วนัเดินทาง 
ราคาต่อท่าน (บาท) /  

ไม่มรีาคาเด็ก 
+พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 

12-15 เมษายน 2564 12,999.- 2,500.- 

 

https://www.facebook.com/Lengchukiang
http://betongcity.go.th/
https://thailandtourismdirectory.go.th/
http://www.iyerweng.go.th/
https://hi-in.facebook.com/teawwat
http://www.thaitourismthailand.org/
http://www.hadyaitaxi.com/
http://www.hatyaipark.com/
http://www.klonghaecity.go.th/
http://www.songkhla.go.th/
http://www.museumthailand.com/
http://www.thailandtourismdirectory.go.th/
http://www.museumthailand.com/
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อตัราค่าบริการนีร้วม    
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ  พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
4. ค่าท่ีพกั 3 คืน พร้อมอาหารเชา้ (หอ้งละ 2-3ท่าน) 
5. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
7. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำม
คุ้มครองเหลือ 50% อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำ
ร้ำย) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
2. ค่าทปิทมีงาน ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี) 
 
วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. หลงัจากการยนืยนัในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 5,000 บาท หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด 

ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 

30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่า

ทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้  

การช าระไม่ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ตามเง่ือนไขการยกเลิก 
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การยกเลกิการเดินทาง  
** เน่ืองจากราคาทวัร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า การันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือ

จองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1. ผูจ้องตอ้งการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัล่วงหนา้พร้อมส าเนาหนา้
บตัรประชาชนของผูเ้ดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุ) สามารถเปล่ียน
ผูเ้ดินทางไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

2. หากผูจ้องตอ้งการยกเลิกการเดินทาง ตอ้งการเปล่ียนผูเ้ดินทางแทน แต่แจง้หลงั 7 วนัก่อนการเดินทาง มีค่าใชจ่้ายใน
การเปล่ียนผูเ้ดินทาง 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ  

3. หากผูจ้องยกเลิกการเดินทาง 3 วนัก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปล่ียนผูเ้ดินทางไดทุ้กกรณี 
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน ** 

หมายเหตุ       

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 8 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ
จ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6.ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 

 

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