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พัทลุง ปัตตานี หาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
สุ ดพิเศษ! เฉพาะสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2564
👍บินเครื่ อง นกแอร์ สบายๆ ฟรี! นา้ หนักโหลด 20 กิโล
👍พักโรงแรมระดับ 3+/4ดาว
👍อาหารครบมื้อไม่ มอี สิ ระ
👍ตามรอยศรัทธาเมืองใต้ ไหว้ หลวงปู่ ทวด
👍ร่ วมฉลองวันสงกรานต์ พร้ อมดินเนอร์ สุดพิเศษ ณ โรงแรม New Season Square หาดใหญ่

วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 64 (1)
07.20 น.

09.20 น.
10.45 น.

สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – จังหวัดพัทลุง – พระพุทธนิรโรคัน
ตรายชั ยวัฒน์ จตุรทิศ – วัดคูหาสวรรค์ – ชมวิวพระอาทิตย์ตก @ สะพานเฉลิม
พระเกียติ 80 พรรษา
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์ เตอร์
สายการบิ นนกแอร์ (DD) โดยมี เจ้าหน้าที่ ของบริ ษ ัทฯคอยต้อนรั บและอานวยความสะดวกในการเช็ ค
เอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD504
(ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชม.)
ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ร้านอาหาร

ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือกทีน่ ั่งบนรถ ทางบริษทั ฯ จะจัดสรรทีน่ ั่งตามลาดับการจองพร้ อมชาระเงิน
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เทีย่ ง
......... น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
เดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่ งของภาคใต้มี
มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบหลักฐานคื อขวานหิ นขัดในหลายพื้นที่ ของจังหวัด และได้ชื่อว่า
เมืองขุนเขาอกทะลุ เพราะเมื่อขับรถเข้าสู่ ตวั เมืองพัทลุง นักท่องเที่ยวจะได้เห็นขุนเขาอกทะลุอยูบ่ ริ เวณกลาง
เมือง ซึ่ งเป็ นจุดเด่นประจาจังหวัดเลยก็วา่ ได้ น าท่ า นสั ก การะ พระพุ ท ธนิ รโรคั น ตรายชั ย วัฒ น์ จ ตุ ร ทิ ศ
หรื อ “พระพุทธรู ปสี่ มุมเมือง” สิ่ งศักดิ์สิทธ์ ถูกจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อและโบราณประเพณี ของบ้านเมืองที่
สื บทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุ งศรี อยุธยา ที่จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกป้ องขอบขัณฑสี มาทั้งสี่ ทิศ เพื่อปกป้ อง
ภยันตรายจากอริ ราชศัตรู ปั ดเป่ าสิ่ งชัว่ ร้าย เสริ มดวงชะตาแก่บา้ นเมือง

จากนั้น

นาท่ านเดิ นทางสู่ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงแห่ งแรกของจังหวัด ตั้งอยู่ใกล้เชิ งเขาคู หาสวรรค์ เป็ น
โบราณสถานที่สาคัญแห่ งหนึ่ งในจังหวัดพัทลุง สันนิ ษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ภายใน
ถ้ ามีพระพุทธรู ปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ บริ เวณปากถ้ ามีจารึ กพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยถึง
3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5, รัชกาลที่ 7 , รัชกาลที่ 9 นับเป็ นความปลื้มปิ ติของชาวพัทลุงอย่างยิง่
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จากนั้น

นาท่ านเดิ นทางสู่ จุ ด ชมวิว บ้ านแฝดหลังคาสี แดง ในทะเลสาบข้าง สะพานเฉลิมพระเกีย รติ 80 พรรษา
สะพานที่ทอดยาวกว่า 8 กิโลเมตรบนทะเลน้อย เชื่ อมระหว่างอาเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุ ง และอาเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา บรรยากาศบางช่วงคล้ายสถานตากอากาศบางปู ดื่มด่าบรรยากาศยามพระอาทิตย์อสั ดง
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
 นาท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว จังหวัดพัทลุง หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที่ 13 เมษายน 64 (2)
เช้ า
05.00 น.

ล่องเรื อชมแสงแรก+ยอยักษ์ - ล่องเรื อทะเลน้ อย ชมทะเลบัวแดง ควายนา้ เกาะใหญ่แกรนด์ แคนยอน – วัดพะโคะ – เกาะยอ - นมัสการพระนอน วัด
แหลมพ้อ หาดใหญ่
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม และคืนห้ องพัก
นาท่านล่ องเรื อชมแสงแรกและวิวยอยักษ์ บริ เวณคลองปากประ ซึ่ งเป็ นแหล่งน้ าสาคัญของอาเภอควนขนุ น
เกิดจากแม่น้ าสายต่าง ๆ ไหลมารวมกัน คลองปากประแห่ งนี้จึงกลายเป็ นแหล่งจับปลาที่สาคัญเพราะเป็ นที่ที่
มีปลาชุ กชุ ม วิถีชมชี วิตของชาวบ้านที่จะตั้งยอขนาดใหญ่ สาหรับดักจับปลาในเวลาช่ วงเช้ามืด ให้ท่านได้
เก็บภาพความทรงจากับทัศนียภาพแสงแรกพร้อมยอยักษ์ เป็ นภาพที่สวยงามจับใจจนลืมไม่ลง
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จากนั้น

นาท่านล่ องเรื อสู่ ทะเลน้ อย หรื อ อุทยานนกน้าทะเลน้ อย หนึ่ งในสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ โด่งดังมากที่ สุดของ
จังหวัดพัทลุง โดยได้รับการประกาศเป็ นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เมื่อปี พ.ศ.2518 ถื อเป็ นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่ ง
แรกของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบริ มทะเลสาบ นาท่านล่องเรื อชม “ทะเลบัวแดง” หรื อ “ทะเล
บัวสาย” โดยในช่วงเช้าเหล่าดอกบัวสายจะพาออกดอกสี แดงบานสะพรั่งเต็มท้องน้ า เพลิ ดเพลินกับการชม
ทะเลบัวแดง แล้วยังสามารถชมนกประจาถิ่นและนกอพยพ ซึ่ งมาให้ชมมากว่า 287 ชนิด และไฮไลท์ที่ข้ ึนชื่ อ
ของที่นี่คือ ชม “ควายน้า” เป็ นควายของชาวบ้านที่เลี้ยงในบริ เวณนี้ ซึ่ งสามารถปรับตัวตามสภาพของพื้นที่
ที่อยูอ่ าศัย แหล่งอาหารของมันคือ เมื่อน้ าในทะเลสาบลดลงจนถึงแห้งขอดในบางช่วง จะมีสันดอนพื้นดิ น
โผล่ มีหญ้าขึ้นควายก็จะขึ้นมาเล็มกิ นหญ้าบนบก แต่เมื่อยามหน้าน้ าก็ปรับตัวเปลี่ ยนมากินพืชน้ าอย่างเช่ น
สายบัว ใบบัว หรื อสาหร่ าย ที่ข้ ึนในน้ าแทน

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดิ นทางสู่ เกาะใหญ่ แกรนด์ แคนยอน เป็ นแอ่งเก็บน้ าขนาดใหญ่และหน้าผาสู ง ที่ถูกพัฒนาให้เป็ น
แหล่งท่องเที่ยว มีคาเฟ่ จุดเซลฟี่ บรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางหน้าผาสี น้ าตาลส้มล้อมรอบด้วยผืนน้ าสี เขียว
มรกตสวยงาม
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จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ วัดพะโคะ หรื อ วัดราชประดิษฐาน วัดแห่งนี้คือสถานที่จาพรรษาของสมเด็จพระโคะ หรื อ
หลวงปู่ ทวดเหยียบทะเลน้ าจืด พระเกจิอาจารย์ที่ประชาชน
ให้ความนับถื อ วัดพะโคะที่ ชาวบ้านเรี ยกกับติ ดปาก เป็ น
ตานานของปาฎิหารย์หลวงปู่ ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด มีเรื่ อง
เล่ ากันว่า วันหนึ่ งมี โจรสลัดแล่ นเรื อเลี ยบมาตามฝั่ ง เห็ น
สมเด็จพะโคะ หรื อหลวงปู่ ทวดเดิ น อยู่ มี ล ัก ษณะแปลก
กว่าคนทั้งหลาย จึ่งใคร่ ลองดี โจรสลัดได้จอดเรื อและจับ
สมเด็จพะโคะไป เมื่อเรื อแล่นมาได้สักพักเกิดเหตุการณ์ให้
เรื อไม่สามารถแล่นไปต่อได้ ต้องจอดอยู่หลายวันจนในที่สุดน้ าจืดบนเรื อหมด ไม่มีให้ดื่ม สมเด็จพะโคะ
สงสารจึงเอาเท้าซ้ายแช่ลงไปในน้ าทะเล เกิดเป็ นประกายโชติช่วง และน้ าทะเลได้กลายเป็ นน้ าจืด โจรสลัด
เกิ ดความเลื่ อมใสศรั ท ธากราบไหว้ข อขมา และน าสมเด็ จพะโคะขึ้ น ฝั่ ง เรื่ อ งราวได้แพร่ ส ะพัดออกไป
ประชาชนจึงพากันมากราบไหว้บูชาเป็ นจานวนมาก นาท่านชมสถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ที่หลวงปู่ ทวดเคยใช้ขณะ
จาพรรษาที่วดั แห่งนี้ เช่น บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคยใช้เป็ นที่สรงน้ า และซักจีวร รอยพระพุทธบาทของหลวง
ปู่ ทวด เป็ นต้น
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ เกาะยอ ระหว่างทางผ่านชมวัดต้นเลียบ (สถานที่ฝังรกหลวงปู่ ทวด) วัดดี
หลวง (วัดที่หลวงปู่ ทวดเคยบวชเป็ นสามเณร) และชมวิวต้นตาลระหว่างสองข้างทาง
นาท่านเดินทางข้ามสะพานติณสู ลานนท์ สะพานคอนกรี ตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2
ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็ น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมัย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสู ลา
นนท์ ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนานมทางรถยนต์ โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่ง
บ้านน้ ากระจาย อ.เมืองสงขลาและบ้านเขาเขียวสู่ เกาะยอ นาท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ หรื อ
วัดพระนอนวัดแหลม ตั้งอยูท่ ี่บา้ นสวนทุเรี ยน ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ริ มทะเลสาบสงขลา
เป็ นวัดที่เก่าแก่และสาคัญวัดหนึ่ ง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปาง
ไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปปางปริ นิพพานที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระบาทมีลวดลาย
ภาพศิลปะ ทั้งนี้ เนื่ องด้วยที่ต้ งั วัดอยูใ่ กล้ถนนเชิ งสะพานติณสู ลานนท์ฝั่งเกาะยอ จึงทาให้เป็ นสิ่ งที่สะดุดตา
ของผูท้ ี่ขบั รถผ่านไปมา
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เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
 นาท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั โรงแรมนิวซีซั่น หาดใหญ่ หรื อเทียบเท่า

วันพุธที่ 14 เมษายน 64 (3)
เช้ า

วัดช้ างให้ - ศาลเจ้ าแม่ ลมิ้ กอเหนี่ยว – สงขลา - หาดสมิหลา – เขาตังกวน –
ย่านเมืองเก่าสงขลา – หาดใหญ่ – งานเลีย้ งรดนา้ ขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) สู่ วัดช้ างให้ วัดเก่าแก่กว่า 300
ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็ นวัดต้นตารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด นาท่านกราบ
ไหว้สถูปหรื อมณฑปบรรจุอฐั ิหลวงพ่อทวด สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของชาวจังหวัดปั ตตานี และใกล้เคียง มีผคู ้ น
ไปกราบไหว้บนบานอยู่เนื องนิ จ ใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรื อวัตถุ สิ่งของถู กขโมย หรื อศูนย์หายก็พากันไปบน
บาน ณ ที่สถูปแห่ งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ อและเป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของจังหวัด
ปั ตตานี ที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ ทวดอย่างไม่ขาดสาย
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จากนั้น

นาสักการะขอพร ศาลเจ้ าแม่ ลิ้มกอเหนี่ยว หรื อ ศาลเจ้าเล่ งจูเกี ยง ศาลศักดิ์ สิ ทธิ์ คู่บา้ นคู่เมื องปั ตตานี มาแต่
สมัยโบราณ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความสาเร็ จขอโชค ขอลาภ
การค้าขาย หรื อแม้แต่ใครเจ็บป่ วย ได้รับความเดือดร้อน ประการใด หากได้มาขอพร บนบาน กับเจ้าแม่ลิ้ม
กอเหนี่ยว ก็จะหายเจ็บหายป่ วยพ้นจากความเดือดร้อน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
เช็คอินหาดสมิหลา สู ดกลิ่นอายทะเล ชมวิวทิวทัศน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ ว หาด
ทรายสี ขาวละเอียดนวลตาขนานไปกับทิ วสนที่ปลู กเรี ยงรายเรี ยบชายหาด ถ่ายรู ปคู่สัญลักษณ์ ของหาดสมิ
หลา รู ปปั้นนางเงือกสี ทอง จุดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปเช็คอิน

จากนั้น

นาท่านสู่ เขาตังกวน เนิ นเขาสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ
บนยอดเขาตังกวนเป็ นที่ประดิษฐานเจดียพ์ ระธาตุ
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คู่บา้ นคู่เมืองจังหวัดสงขลา ซึ่ งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรี ธรรมราช ศิลปะสมัยทวาราวดี เดินขึ้น
บันไดพญานาค 145 ขั้น หรื อหากท่านไม่สะดวกเดินขึ้นบันไดสามารถโดยสารลิฟต์ข้ ึนไปยังด้านบนได้
(ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟต์ ท่ านละ 30 บาท) อิสระให้ท่านสักการะบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริ มสิ ริมงคลแก่ชีวติ
ตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางเที่ยวชม ย่ านเมืองเก่ าสงขลา จุดแลนด์มาร์ คและจุดถ่ายรู ปสุ ตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้
ท่ายได้ถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจไม่ว่าจะเป็ นตึกโบราณสถาปั ตยกรรมจีนผสมผสานชิ โนโปรตุกีส
กาแพงสตรี ทอาร์ ต หับ โห้ หิ้น โรงสี ขา้ วเก่าแก่สีแดง บ้านนครใน เมืองสงขลา พิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ แหล่งรวม
ของเก่าแก่ ตกแต่งอย่างสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็ นต้น

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องจัดเลีย้ งของโรงแรม
ดินเนอร์ สุดพิเศษ !! จัดงานเลีย้ ง รดนา้ ขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิ ริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี ใหม่ ไทย)
 นาท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั โรงแรมนิวซีซั่น หาดใหญ่ หรื อเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 64 (4)
เช้ า

วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - วัดมหัตตมังคลาราม - ตลาดกิมหยง –
สนามบินหาดใหญ่ -สนามบินดอนเมือง

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม และคืนห้ องพัก
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นาท่านเดินทาง สู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรื อ วัดหาดใหญ่ใน เป็ นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่ งของอาเภอหาดใหญ่
หนึ่งในสถานที่เที่ยวชมวัดที่สวย มีสิ่งสาคัญ คือ เป็ นวัดที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สู ง
15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่ อ พระพุทธหัตถมงคล ที่ว่ากันว่าใหญ่เป็ นอันดับสามของโลก ที่นักท่องเที่ ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมากราบไหว้

จากนั้น

นาทุกท่านสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรื อ เจดีย์สแตนเลส ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูบ่ นเขาคอหงส์ หลัง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นท์ โดยองค์พระเจดี ยม์ ีความงดงามแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้ นเป็ นสแตนเลส
ทั้งหมด เรี ยกได้วา่ เป็ น เจดี ยส์ แตนเลส หนึ่ งเดี ยวในโลก พระมหาธาตุเจดี ยไ์ ตรภพไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อ
น้อมถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุ ลยเดช เนื่ องในวโรกาสทรงครอง
สิ ริ ร าชสมบัติ 60 ปี อี ก ทั้ง ยัง สร้ า งเพื่ อ เป็ นศู น ย์ร วมใจสื บ สานพระพุ ท ธศาสนาขนบธรรมเนี ย มและ
วัฒนธรรม ประเพณี ไทย การเผยแพร่ พุทธประวัติและพุทธจริ ยวัตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หน้า 10 – Code-JNL-S64 โปรแกรม อเมซิ่ง! สงขลา พัทลุง ปั ตตานี 4 วัน 3 คืน เดินทาง 12-15 เมษายน 64

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวเหนียวไก่ ทอดหาดใหญ่ ลิม้ รสไก่ทอดหาดใหญ่ เมนูขนึ้ ชื่ อสุ ดอร่ อย
อิสระช้อปปิ้ ง ตลาดกิมหยง แหล่งสิ นค้ามีให้เลือกซื้ อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า ขนม
ขบเคี้ ยว เครื่ องสาอางค์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ของเด็ กเล่ น แว่นตา ตลอดจนเครื่ องใช้ในครั วเรื อน สิ นค้าทัว่ ไป
ตลาดกิ ม หยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่ างจะขายสิ น ค้าทัว่ ไป ส่ วนชั้น บนจะเน้นไปทางเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ส่ วนด้าน
ตะวันออกจะเป็ นลักษณะตลาดสด สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

17.20 น.
18.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD511
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........

ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือกทีน่ ั่งบนรถ ทางบริษทั ฯ จะจัดสรรที่นั่งตามลาดับการจองพร้ อมชาระเงิน
หมายเหตุ : รายการทัวร์ ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวั แทน
บริ ษทั (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์ ,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็ นผูบ้ ริ หารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทาง
บริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ.
เนื่องจากเป็ นเทีย่ วบินแบบเช่ าเหมาลา ทั้งนีเ้ ที่ยวบิน เวลา และโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึน้ อยู่กบั การCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่ สามารถแทรกแซงได้
หากได้ รับการ CONFIRM เรียบร้ อยแล้วทางบริษัทแจ้ ง CONFIRM ให้ ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน
หากลูกค้ าต้ องการซื้อตั๋วเครื่ องบินในประเทศ กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทุกครั้ ง
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อัตราค่าบริการ
เดินทาง 12-15 เมษายน 2564
ค่ าบริการท่ านละ (บาท) / ไม่ มรี าคาเด็ก

พักเดี่ยว เพิม่

10,888.-

3,000.-

* ค่ าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านั้น ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่าน ชาระได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง *
กรณีเด็กทีม่ ีอายุ 0 - 2 ปี (Infant) ชาระค่ าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ ของผู้ใหญ่ แต่ ไม่ เก็บค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ พร้อมน้ าหนักกระเป๋ าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม
2. ค่ารถบัสปรับอากาศ คอยอานวยความสะดวกนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
3. ค่ามัคคุเทศก์ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
4. ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
6. ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
7. ประกันอุบตั ิเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 7585 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ ุมครอง ไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรม
หรื อถูกทาร้ าย)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนื อรายการทัวร์ ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณี ที่เกิดจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว) หรื อเช่าจักรยาน ค่ากิจกรรมผจญภัยต่างๆ เป็ นต้น
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
3. กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นชาวต่างชาติ ชาระค่าทัวร์ เพิ่ม 1,000 บาท
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลัง
การชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี )
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วิธีการจอง
ในการจองทัวร์ ผเู ้ ดินทางต้อง ชาระมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน หากไม่ชาระตามที่
บริ ษทั กาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยูโ่ ดยอัตโนมัติ และต้องชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ชาระเงินหรื อไม่ชาระเงินตามกาหนดให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิในการเดินทางนั้น ๆ
เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
การยกเลิกการเดินทาง
1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึน้ ไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกค้าชาระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
(ถ้ามี)
2. กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจานวน)
3. กรณี มีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ทัวร์ ทางบริ ษทั คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง (ถ้ามี)
อาทิเช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่น ๆ
4. กรณี สายการบินหรื อบริ ษทั ทัวร์ แจ้งยกเลิกการเดินทาง ทาการคืนเงินให้ภายใน 7 วัน
** เนื่ องจากราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋ วเครื่ องบิ นแบบเช่ าเหมาลา กรณีผ้ ู จองไม่ สามารถเดินทางได้ สามารถ
เปลีย่ นผู้เดินทางแทนได้ ดังนี้
1. ผู้จองต้ องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้ องแจ้ งทางบริ ษัทล่ วงหน้ าพร้ อมสาเนา
หน้ าบัตรประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่ อนการเดินทาง 7 วันทาการ (ไม่ นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถ
เปลีย่ นผู้เดินทางได้ โดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย
2. หากผู้จองต้ องการยกเลิกการเดินทาง ต้ องการเปลีย่ นผู้เดินทางแทน แต่ แจ้ งหลัง 7 วันก่ อนการเดินทาง มีค่าใช้ จ่ายใน
การเปลีย่ นผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ
3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่ อนการเดินทาง ไม่ สามารถเปลีย่ นผู้เดินทางได้ ทุกกรณี
**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่ าน
สละสิ ทธิ์ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ ว่ากรณีใดทั้งสิ้น **
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หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 30 ท่าน ราคาและรายการ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษ ทั ฯ มี สิ ท ธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่ อเกิ ดเหตุ สุ ดวิสั ยจนไม่ อาจแก้ไขได้ รายการ
ท่ อ งเที่ ย ว โรงแรมที่ พ กั สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ตามความเหมาะสม อาจเกิ ดขึ้ น ได้ ตาม สถานการณ์ อาทิ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. ขอสงวนสิ ทธิ์ ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชีวติ ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุ
ต่างๆ สู ญหายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรื อทางอ้อม
4.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
5. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
6. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริ ษทั ขนส่ ง ผูเ้ ดินทางไม่
สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั
จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
7. ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้ แจงของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนิ นต่อไป ซึ่ ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ
8. กรุ ณาอ่าน ทาความเข้าใจให้ถี่ถว้ น เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

หน้า 15 – Code-JNL-S64 โปรแกรม อเมซิ่ง! สงขลา พัทลุง ปั ตตานี 4 วัน 3 คืน เดินทาง 12-15 เมษายน 64

หน้า 16 – Code-JNL-S64 โปรแกรม อเมซิ่ง! สงขลา พัทลุง ปั ตตานี 4 วัน 3 คืน เดินทาง 12-15 เมษายน 64

