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พทัลงุ ปัตตานี หาดใหญ่ 4 วนั 3 คืน 

สุดพเิศษ! เฉพาะสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2564 
👍บนิเคร่ือง นกแอร์ สบายๆ ฟรี! น า้หนักโหลด 20 กโิล 
👍พกัโรงแรมระดบั 3+/4ดาว 
👍อาหารครบม้ือไม่มอีสิระ 
👍ตามรอยศรัทธาเมืองใต้ ไหว้หลวงปู่ทวด 
👍ร่วมฉลองวนัสงกรานต์ พร้อมดนิเนอร์สุดพเิศษ ณ โรงแรม New Season Square หาดใหญ่  
วนัจนัทร์ที ่12 เมษายน 64 (1)  สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – จังหวดัพทัลุง – พระพุทธนิรโรคัน

ตรายชัยวฒัน์จตุรทิศ – วดัคูหาสวรรค์ – ชมววิพระอาทติย์ตก @ สะพานเฉลมิ
พระเกยีติ 80 พรรษา 

07.20 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์
สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็ค
เอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD504  
(ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชม.) 

10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกทีน่ั่งบนรถ ทางบริษทัฯ จะจัดสรรทีน่ั่งตามล าดับการจองพร้อมช าระเงิน  

https://emojipedia.org/thumbs-up/
https://emojipedia.org/thumbs-up/
https://emojipedia.org/thumbs-up/
https://emojipedia.org/thumbs-up/
https://emojipedia.org/thumbs-up/


หนา้ 3 – Code-JNL-S64 โปรแกรม อเมซ่ิง! สงขลา พทัลุง ปัตตานี 4 วนั 3 คืน เดินทาง 12-15 เมษายน 64 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
......... น. เดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเก่าแก่โบราณเมืองหน่ึงของภาคใตมี้

มาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ โดยพบหลกัฐานคือขวานหินขดัในหลายพื้นท่ีของจงัหวดั และไดช่ื้อว่า
เมืองขุนเขาอกทะลุ เพราะเม่ือขบัรถเขา้สู่ตวัเมืองพทัลุง นกัท่องเท่ียวจะไดเ้ห็นขุนเขาอกทะลุอยูบ่ริเวณกลาง
เมือง ซ่ึงเป็นจุดเด่นประจ าจงัหวดัเลยก็วา่ได ้ น าท่านสักการะ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ 
หรือ “พระพุทธรูปส่ีมุมเมือง”  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ ถูกจดัสร้างข้ึนตามความเช่ือและโบราณประเพณีของบา้นเมืองท่ี
สืบทอดกนัมาตั้งแต่คร้ังสมยักรุงศรีอยธุยา ท่ีจะตอ้งมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิปกป้องขอบขณัฑสีมาทั้งส่ีทิศ เพื่อปกป้อง
ภยนัตรายจากอริราชศตัรู ปัดเป่าส่ิงชัว่ร้าย เสริมดวงชะตาแก่บา้นเมือง 

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงแห่งแรกของจงัหวดั ตั้งอยู่ใกลเ้ชิงเขาคูหาสวรรค์ เป็น
โบราณสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพทัลุง สันนิษฐานวา่สร้างข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 13-15 ภายใน
ถ ้ามีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องคใ์หญ่ บริเวณปากถ ้ามีจารึกพระปรมาภิไธยยอ่ของพระมหากษตัริยไ์ทยถึง 
3 พระองค ์คือ รัชกาลท่ี 5, รัชกาลท่ี 7 , รัชกาลท่ี 9 นบัเป็นความปล้ืมปิติของชาวพทัลุงอยา่งยิง่ 
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จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบ้านแฝดหลังคาสีแดง ในทะเลสาบข้าง สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
สะพานท่ีทอดยาวกว่า 8 กิโลเมตรบนทะเลน้อย เช่ือมระหวา่งอ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง และอ าเภอระ
โนด จงัหวดัสงขลา บรรยากาศบางช่วงคลา้ยสถานตากอากาศบางปู ด่ืมด ่าบรรยากาศยามพระอาทิตยอ์สัดง 
อิสระใหท้่านไดถ่้ายภาพตามอธัยาศยั 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว จังหวดัพทัลุง หรือเทยีบเท่า  

วนัองัคารที่ 13 เมษายน 64 (2)    ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยกัษ์ - ล่องเรือทะเลน้อย ชมทะเลบัวแดง ควายน า้ - 

เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน – วดัพะโคะ  –  เกาะยอ -  นมัสการพระนอน วดั
แหลมพ้อ หาดใหญ่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพกั 
05.00 น. น าท่านล่องเรือชมแสงแรกและวิวยอยักษ์ บริเวณคลองปากประ ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าส าคญัของอ าเภอควนขนุน 

เกิดจากแม่น ้ าสายต่าง ๆ ไหลมารวมกนั คลองปากประแห่งน้ีจึงกลายเป็นแหล่งจบัปลาท่ีส าคญัเพราะเป็นท่ีท่ี
มีปลาชุกชุม  วิถีชมชีวิตของชาวบา้นท่ีจะตั้งยอขนาดใหญ่ ส าหรับดกัจบัปลาในเวลาช่วงเชา้มืด ให้ท่านได้
เก็บภาพความทรงจ ากบัทศันียภาพแสงแรกพร้อมยอยกัษ ์เป็นภาพท่ีสวยงามจบัใจจนลืมไม่ลง 
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จากนั้น น าท่านล่องเรือสู่ ทะเลน้อย หรือ อุทยานนกน ้าทะเลน้อย หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดของ
จงัหวดัพทัลุง โดยไดรั้บการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์า เม่ือปี พ.ศ.2518 ถือเป็นเขตห้ามล่าสัตวป่์าแห่ง
แรกของประเทศไทย พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบริมทะเลสาบ น าท่านล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” หรือ “ทะเล
บัวสาย” โดยในช่วงเชา้เหล่าดอกบวัสายจะพาออกดอกสีแดงบานสะพร่ังเต็มทอ้งน ้ า เพลิดเพลินกบัการชม
ทะเลบวัแดง แลว้ยงัสามารถชมนกประจ าถิ่นและนกอพยพ ซ่ึงมาใหช้มมากวา่ 287 ชนิด และไฮไลทท่ี์ข้ึนช่ือ
ของท่ีน่ีคือ ชม “ควายน ้า”  เป็นควายของชาวบา้นท่ีเล้ียงในบริเวณน้ี ซ่ึงสามารถปรับตวัตามสภาพของพื้นท่ี
ท่ีอยูอ่าศยั แหล่งอาหารของมนัคือ เม่ือน ้ าในทะเลสาบลดลงจนถึงแห้งขอดในบางช่วง จะมีสันดอนพื้นดิน
โผล่ มีหญา้ข้ึนควายก็จะข้ึนมาเล็มกินหญา้บนบก แต่เม่ือยามหน้าน ้ าก็ปรับตวัเปล่ียนมากินพืชน ้ าอยา่งเช่น
สายบวั ใบบวั หรือสาหร่าย ท่ีข้ึนในน ้าแทน 

 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
น าท่านเดินทางสู่ เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน เป็นแอ่งเก็บน ้ าขนาดใหญ่และหน้าผาสูง ท่ีถูกพฒันาให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียว มีคาเฟ่ จุดเซลฟ่ี บรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางหนา้ผาสีน ้าตาลส้มลอ้มรอบดว้ยผืนน ้ าสีเขียว
มรกตสวยงาม  
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัพะโคะ หรือ วดัราชประดิษฐาน วดัแห่งน้ีคือสถานท่ีจ าพรรษาของสมเด็จพระโคะ หรือ 
หลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน ้าจืด พระเกจิอาจารยท่ี์ประชาชน
ให้ความนับถือ วดัพะโคะท่ีชาวบา้นเรียกกบัติดปาก เป็น
ต านานของปาฎิหารยห์ลวงปู่ทวดเหยียบน ้ าทะเลจืด มีเร่ือง
เล่ากันว่า วนัหน่ึงมีโจรสลัดแล่นเรือเลียบมาตามฝ่ัง เห็น
สมเด็จพะโคะ หรือหลวงปู่ทวดเดินอยู่ มีลักษณะแปลก
กว่าคนทั้งหลาย จ่ึงใคร่ลองดี โจรสลดัได้จอดเรือและจบั
สมเด็จพะโคะไป เม่ือเรือแล่นมาไดส้ักพกัเกิดเหตุการณ์ให้
เรือไม่สามารถแล่นไปต่อได้ ตอ้งจอดอยู่หลายวนัจนในท่ีสุดน ้ าจืดบนเรือหมด ไม่มีให้ด่ืม สมเด็จพะโคะ
สงสารจึงเอาเทา้ซ้ายแช่ลงไปในน ้ าทะเล เกิดเป็นประกายโชติช่วง และน ้ าทะเลไดก้ลายเป็นน ้ าจืด โจรสลดั
เกิดความเล่ือมใสศรัทธากราบไหวข้อขมา และน าสมเด็จพะโคะข้ึนฝ่ัง เร่ืองราวได้แพร่สะพดัออกไป 
ประชาชนจึงพากนัมากราบไหวบู้ชาเป็นจ านวนมาก น าท่านชมสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีหลวงปู่ทวดเคยใช้ขณะ
จ าพรรษาท่ีวดัแห่งน้ี เช่น บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีท่านเคยใชเ้ป็นท่ีสรงน ้า และซกัจีวร รอยพระพุทธบาทของหลวง
ปู่ทวด เป็นตน้    
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เกาะยอ ระหว่างทางผ่านชมวดัตน้เลียบ (สถานท่ีฝังรกหลวงปู่ทวด) วดัดี
หลวง (วดัท่ีหลวงปู่ทวดเคยบวชเป็นสามเณร) และชมววิตน้ตาลระหวา่งสองขา้งทาง 

 น าท่านเดินทางขา้มสะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 
ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างข้ึนในสมยั ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลา
นนท ์ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนานมทางรถยนต์ โดยเช่ือมเกาะยอ 2 ดา้น ระหวา่งฝ่ัง
บา้นน ้ากระจาย อ.เมืองสงขลาและบา้นเขาเขียวสู่ เกาะยอ น าท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ  หรือ
วดัพระนอนวดัแหลม ตั้งอยูท่ี่บา้นสวนทุเรียน ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  ริมทะเลสาบสงขลา  
เป็นวดัท่ีเก่าแก่และส าคญัวดัหน่ึง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปาง
ไสยาสน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  พระบาทมีลวดลาย
ภาพศิลปะ   ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยท่ีตั้งวดัอยูใ่กลถ้นนเชิงสะพานติณสูลานนทฝ่ั์งเกาะยอ จึงท าให้เป็นส่ิงท่ีสะดุดตา
ของผูท่ี้ขบัรถผา่นไปมา 
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมนิวซีซ่ัน หาดใหญ่ หรือเทยีบเท่า  

วนัพุธที่ 14 เมษายน 64 (3)     วดัช้างให้ - ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว – สงขลา - หาดสมิหลา – เขาตังกวน – 

ย่านเมืองเก่าสงขลา – หาดใหญ่ – งานเลีย้งรดน า้ขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) สู่ วัดช้างให้ วดัเก่าแก่กวา่ 300 

ปี วดัชา้งให้ ถือวา่เป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองค์แรกของวดั น าท่านกราบ
ไหวส้ถูปหรือมณฑปบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้น
ไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจ ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุส่ิงของถูกขโมย หรือศูนยห์ายก็พากนัไปบน
บาน ณ ท่ีสถูปแห่งน้ี  วดัชา้งให้จึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดั
ปัตตานี ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มากราบสักการะหลวงปู่ทวดอยา่งไม่ขาดสาย 
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จากนั้น น าสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่
สมยัโบราณ ชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จขอโชค ขอลาภ 
การคา้ขาย หรือแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ไดรั้บความเดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แม่ล้ิม
กอเหน่ียว ก็จะหายเจบ็หายป่วยพน้จากความเดือดร้อน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่หาดใหญ่ 

 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
เช็คอินหาดสมิหลา สูดกล่ินอายทะเล ชมวิวทิวทศัน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาด
ทรายสีขาวละเอียดนวลตาขนานไปกบัทิวสนท่ีปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลกัษณ์ของหาดสมิ
หลา รูปป้ันนางเงือกสีทอง จุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน 

 
จากนั้น น าท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตงักวนสามารถ

มองเห็นทิวทศัน์ของเมืองสงขลาไดโ้ดยรอบ บนยอดเขาตงักวนเป็นท่ีประดิษฐานเจดียพ์ระธาตุ
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คู่บา้นคู่เมืองจงัหวดัสงขลา ซ่ึงสร้างในสมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมยัทวาราวดี เดินข้ึน
บนัไดพญานาค 145 ขั้น หรือหากท่านไม่สะดวกเดินข้ึนบนัไดสามารถโดยสารลิฟตข้ึ์นไปยงัดา้นบนได ้
(ไม่รวมค่าขึน้ลิฟต์ ท่านละ  30 บาท) อิสระใหท้่านสักการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวติ
ตามอธัยาศยั 

 
 

น าท่านเดินทางเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จุดแลนด์มาร์คและจุดถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้
ท่ายไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานชิโนโปรตุกีส 
ก าแพงสตรีทอาร์ต หบั โห ้ห้ิน โรงสีขา้วเก่าแก่สีแดง บา้นนครใน เมืองสงขลา พิพิธภณัฑ์เล็ก ๆ แหล่งรวม
ของเก่าแก่ ตกแต่งอยา่งสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นตน้ 

 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องจัดเลีย้งของโรงแรม 
 ดินเนอร์สุดพเิศษ !! จัดงานเลีย้ง รดน า้ขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เน่ืองในวนัสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมนิวซีซ่ัน หาดใหญ่ หรือเทยีบเท่า  

วนัพฤหัสบดทีี่ 15 เมษายน 64 (4) วดัพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - วดัมหัตตมังคลาราม  - ตลาดกมิหยง –  

สนามบินหาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพกั 
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น าท่านเดินทาง สู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วดัหาดใหญ่ใน เป็นวดัท่ีเก่าแก่อีกวดัหน่ึงของอ าเภอหาดใหญ่ 
หน่ึงในสถานท่ีเท่ียวชมวดัท่ีสวย  มีส่ิงส าคญั คือ เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 
15 เมตร กวา้ง 10 เมตร ช่ือ พระพุทธหัตถมงคล ท่ีว่ากนัวา่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก ท่ีนักท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมากราบไหว ้
 

 
จากน้ัน น าทุกท่านสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเขาคอหงส์ หลงั

มหาวิทยาลยัสงขลานครินท์  โดยองค์พระเจดียมี์ความงดงามแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกช้ินเป็นสแตนเลส
ทั้งหมด เรียกไดว้า่เป็น เจดียส์แตนเลส หน่ึงเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดียไ์ตรภพไตรมงคล สร้างข้ึนเพื่อ
นอ้มถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาสทรงครอง
สิริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้ งยงัสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและ
วฒันธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวติัและพุทธจริยวตัรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิม้รสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึน้ช่ือสุดอร่อย 
อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดกมิหยง แหล่งสินคา้มีให้เลือกซ้ือเลือกหาแทบ ทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ขนม
ขบเค้ียว เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเคร่ืองใช้ในครัวเรือน สินคา้ทัว่ไป 
ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขายสินค้าทัว่ไป ส่วนชั้นบนจะเน้นไปทางเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส่วนด้าน
ตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 

 
17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD511 

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

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกทีน่ั่งบนรถ ทางบริษทัฯ จะจัดสรรที่น่ังตามล าดับการจองพร้อมช าระเงิน  
 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทน
บริษทั (มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยทาง
บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั. 

 
เน่ืองจากเป็นเทีย่วบินแบบเช่าเหมาล า ทั้งนีเ้ที่ยวบิน เวลา และโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

ขึน้อยู่กบัการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  
หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้วทางบริษัทแจ้ง CONFIRM ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน  

หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
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อตัราค่าบริการ  

เดนิทาง 12-15 เมษายน 2564 

 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน  ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ  300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   ช าระได้ทีเ่จ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 

กรณเีด็กทีม่ีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เกบ็ค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
2. ค่ารถบสัปรับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
3. ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
4. ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
7. ประกนัอุบติัเหตุ เง่ือนไขตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-
85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรม
หรือถกูท าร้าย)   
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
2. ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน    
3. กรณีผูเ้ดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทวัร์เพิ่ม  1,000 บาท 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงั
การช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี) 
 
 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มรีาคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

10,888.- 3,000.- 



หนา้ 13 – Code-JNL-S64 โปรแกรม อเมซ่ิง! สงขลา พทัลุง ปัตตานี 4 วนั 3 คืน เดินทาง 12-15 เมษายน 64 
 

วธีิการจอง 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมัดจ าค่าทวัร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามท่ี
บริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อน
เดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ 
เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป ยดึเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  

(ถา้มี) 
2. กรณยีกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยดึเงินเตม็จ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) 

อาทิเช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืน ๆ  
4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดินทาง ท าการคืนเงินใหภ้ายใน 7 วนั 

** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า กรณีผู้จองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถ
เปลีย่นผู้เดินทางแทนได้ ดังนี ้
1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมส าเนา

หน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันท าการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถ
เปลีย่นผู้เดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลีย่นผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายใน
การเปลีย่นผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลกิการเดินทาง 3 วนัก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลีย่นผู้เดินทางได้ทุกกรณ ี
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน ** 
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หมายเหตุ  

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน ราคาและรายการ
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ รายการ
ท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาจเกิดข้ึนได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การ
เปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
5. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
6. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
7. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
8. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจใหถ่ี้ถว้น เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 



หนา้ 15 – Code-JNL-S64 โปรแกรม อเมซ่ิง! สงขลา พทัลุง ปัตตานี 4 วนั 3 คืน เดินทาง 12-15 เมษายน 64 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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