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1) พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562                           กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปากพะยูน 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3   

 (กรุณาน าบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย ) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
07.00 น.    เดินทางสู่อ าเภอหาดใหญ่  โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 269 
08.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตูป้รับอากาศ น าท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาคอหงส์  
ตั้งอยู่ในบริเวณของสวนสาธารณะอ าเภอหาดใหญ่มีความสูงไม่มากนัก บนยอดเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหส้ักการะบูชา ได้แก่  
พระพุทธมงคลมหาราช พระพทุธรูปปางห้ามญาติได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ 9 เม่ือปี พ.ศ. 2542 หล่อด้วยทองเหลืองสูง 19.9 เมตร เป็นพระพุทธรูปประจ าเมืองหาดใหญ่ที่ชาวบ้านนับถือมากที่สุด 
องค์หนึ่ง พระโพธิสัตว์กวนอิมสร้างด้วยหินหยกสีขาว รูปหลอ่หุ่นขี้ผึ้งของพระเกจิอาจารย์ อาทิ หลวงตามหาบัว หลวงพ่อสด  
สมเด็จพุฒาจารย์โต หลวงปู่ทวด หลวงพ่อพุทธทาส และรูปหล่อองค์เทพต่างๆของศาสนาพราหมณ์ เป็นต้น บนเขาคอหงส์ 
แห่งนี้จึงนับเปน็สถานที่ศักดิส์ทิธิ์ที่ควรมาเที่ยวชมและกราบไหว้ขอพรอย่างยิ่ง 

  

         สงขลา พัทลุง 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

วันเดินทาง : พฤหัสบดีที่ 4 – อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 
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อาหารกลางวันที่ ร้านเนินขุมทอง เมนูขนมจีนน้ ายาหลายอย่าง หมูฮ้อง แกงคั่วเนื้อปู ปลาอินทรีทอดน้ าปลา 
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา น าท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์เยือนถิ่นฐาน
ที่มั่นของกองก าลังของพรรคคอมมิวนิสต์ เขาน้ าค้างเป็นยอดเขาสูงสลับซับซ้อนอากาศเย็นตลอดทั้งปีปกคลุมไปด้วย
ต้นไม้ใหญ่น้อยเหมาะส าหรับการตั้งฐานทัพ อุโมงค์เขาน้ าค้างแห่งนี้มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย ขุดด้วย
ก าลังคนใช้เวลาประมาณ 2 ปี เพื่อเป็นที่หลบภัย แหล่งเก็บอาวุธ ฐานบัญชาการ สถานพยาบาล โรงเรียนสอนการเมือง
ลัทธิมาร์เลนิน สายรัสเซียหรือความคิดประธานเหมาเจ๋อตุง  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่อ าเภอปากพะยูน น าท่านสักการะ
องค์พระนอน ณ วัดรัตนาราม และชมทัศนียภาพของทะเลสาบสงขลาจากมุมสูงแบบ 360 องศา 
ที่พัก เบดแอนด์โบท อ่าวพะยูน …… อบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน (พัก 2 คืน) 
อาหารค่ าที่ ….เมนูพื้นบ้าน 
 

2)  ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562                              ปากพะยูน - เขาชัยสน 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านลงเรือ ล่องชมทัศนียภาพของทะเลสาบสงขลา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอ าเภอปากพะยูน ชม เกาะสี่  เกาะห้า ซึ่งเปน็
เกาะที่ได้รับการท าสัมปทานรังนก    ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและยังเปน็เกาะที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่อง
ด้วยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับแรมเมื่อคราเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆ
ทางภาคใต้ บนเกาะจะมีพระปรมาภิไธยย่อ “จปร” และ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ตรง
บริเวณที่เรียกว่า  “หน้าผาเขาเทวดา” และชมอุปกรณ์วิถีการเก็บรังนกซึ่งไม่เหมือนที่อื่นๆ 
อาหารกลางวันที่ ….เมนูอาหารทะเลสดๆ 
น าชม วัดเขียนบางแก้ว เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากที่สุดของจังหวัดพัทลุงตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ส าหรับประวัติของวัดนี้มี
ต านานเล่าว่า พระนางเลือดขาวกับพระยากุมารได้สร้างวัดจนเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 1492 และได้อัญเชิญพระบรมสารรีิกธาตุ
จากเกาะลังกามาบรรจุไว้ในพระบรมธาตุเจดีย์ในราวปี พ.ศ. 1493  นอกจากนี้ยังค้นพบซากปรักหักพังของศิลาแดงและ
พระพุทธรูปเก่าแก่มากมายภายในบริเวณโดยรอบวัด จึงสันนิษฐานกันว่าอาจเคยเป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อน จากนั้น
น าท่าน นั่งเรือท้องแบนเพื่อเขา้ชมความสวยงามของหินงอก หินย้อยภายใน ถ้ าธารน้ าเย็น  และผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ที่ บ่อน้ าร้อนบ้านเขาชัยสน  เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ าร้อนศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหรือโรคบางชนิด 
เช่น  โรคผิวหนัง อัมพฤกษ์ เป็นต้น บ่อน้ าร้อนแห่งนี้จะไม่มีกลิ่นก ามะถันใหท้่านรู้สึกร าคาญใจขณะนั่งแช่เท้า หรือแช่ตัว มี
บ่อรวม และแบบห้องส่วนตัว (มีค่าบริการ)  ที่นี่ยังมีน้องจ๋อ…จึงควรเก็บสัมภาระให้ดีนะคะ 
อาหารค่ าที่ ….. พิเศษ..ของหวานรังนกแท ้
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3) เสาร์ที่ 6 เมษายน 2562                   ปากพะยูน – สงขลา –  ควนขนนุ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่บ้านเกาะยอ สักการะองค์พระนอน ณ วัดแหลมพอ้ จากนั้นเดินทางสู่อ าเภอเมืองสงขลาชมทิวทัศน์มุมสูงแบบ 
360 องศา บนเขาตังกวน และลงมาถ่ายรูปกับรูปปั้นนางเงือก สัญลักษณ์ของจังหวัด รปูปั้นหนูกบัแมวและชมภาพเขียน
ฝาผนังสตรทีอาร์ตบริเวณถนนนางงาม ช้อปและชิมอาหารจากร้านค้าดั้งเดิมที่เปิดมานานหลายสิบปี 
อาหารกลางวันที่ ร้านข้าวสตูเกียดฟัง สตูหมู / ไก่ ซาลาเปาโบราณ หมูกรอบ ฯลฯ 
เดินทางสู่อ าเภอสทิงพระ น าทา่นสักการะรูปหล่อหลวงปู่ทวด ที่ วัดพระโคะ พระเกจทิี่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน 
แล้วเดินทางสู่อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ชม ศูนย์การเรยีนรู้นาโปแก เป็นศูนย์การเรียนรู้การท านาตั้งแตเ่ริ่มต้นจนถึง
การเก็บเกี่ยว บรรยากาศสดชื่นทุ่งนาสีเขียวช่วงออกต้นอ่อนหรือเหลืองอร่ามก่อนเก็บเกี่ยวเห็นแล้วสบายตา นอกจากนี้ยัง
มีร้านค้า ร้านอาหารไว้รองรับนกัท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนในวันหยุดไว้ด้วย ที่นี่มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปกันเพลินเชียวล่ะ  
อาหารค่ าที่ รีสอร์ท 
ที่พัก ศรีปากประอันดาครูารีสอร์ท .....ชม....แสงแรกแห่งอรณุรุ่ง 
 

4) อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562                       พัทลุง - หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ 
 

06.00 น. น าท่านลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ นั่งได้ 5 – 6 ท่าน / ล า ล่องเรือชมความสวยงามของดอกบัว บนผืนน้ า 
อันกว้างใหญ่ไพศาล ที่บานสะพรั่งในยามเช้าให้บรรยากาศที่สดชื่นตื่นตาต่ืนใจ ชมวิถีชีวิตของชุมชนบ้านทะเลน้อย เหล่า 
นกหลากหลายสายพันธุ์ออกหาอาหาร รวมถึงควายน้ าสัตว์คู่ท้องทุ่ง และยอยักษ์ เครื่องมือจับปลาที่ชาวบ้านในแถบนี้ใช ้
ประกอบอาชีพกัน 
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อาหารเช้าที่....... 
น าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท าจากจูดที่ ศูนย์หัตถกรรมกระจูดวรรณี จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดใต้โหนด เป็นตลาดพื้นบ้าน 
สุดฮิปของจังหวัดพัทลุงเที่ยวได้ทุกวัย ภายในตลาดมีสินค้าพื้นบ้านหลากหลายทั้งอาหารพืน้บ้าน ขนม ของทีร่ะลึก สินค้า 
แฮนด์เมดของคนท้องถิ่น และมีกิจกรรมอื่นๆส าหรบัครอบครวั 
อาหารกลางวันที่ ร้านหลานตาชู สเต็กเฮาส์ 
เดินทางสู่ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ ชม โรงคั่วบ้านป่า เป็นร้านกาแฟต้ังอยู่กลางสวนยางพารา  ฟิน!!สุดๆ    แถมยัง 
ได้คั่วกาแฟเองดื่มกาแฟฝีมือเราเองอีกด้วย  จากนั้นน าท่านชม สวนสละลุงถัน  ตั้งอยู่ในอ าเภอป่าบอน     ลุงถันได้เปลีย่น 
แนวคิดจากการท าสวนยาง มาเป็นสวนสละและประสบความส าเร็จได้รับรางวัลมากมาย สละที่น ามาปลูกเป็นพันธุ์เนินวง 
น ามาจากจังหวัดจันทบุรี  
อาหารเย็นที่ ……หาดใหญ่ 
หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ 
19.25 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยสมายล์ WE 264 

20.50 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ รับสัมภาระตรวจเช็คให้ถูกต้องครบถ้วน       
- เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 

หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ (รถตู้คันละ 6 – 7 ท่าน) 
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  19,800.- บาท 

@ พักเด่ียว  เพิ่ม   3,000.- บาท 
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อัตรานี้รวม 
 

   1.  ตั๋วสายการบินไทยสมายล์ ไป – กลับ กรุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ) – หาดใหญ่ 
          (น้ าหนักกระเป๋าท่านละ 20 กิโล) 

2.  รถตูป้รับอากาศ เรือ ท่องเทีย่วตามรายการ (6 ท่าน / ตู้) 
   3.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   4.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   6.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท 
           -  เด็กอายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 76 – 85 ปี ความคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกัน 

               -  ผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 85 ปี (ไม่คุ้มครอง) ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
   7.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
   8.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 
 

 

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน   วนัที่ 10 มีนาคม 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัที่ 15 มีนาคม 2562 หกัค่าบริการ 50 % 

  2. ยกเลิกในวันเดินทาง นอ้ยกว่า 7 วัน หักค่าบริการ 100 % 

 
 
 

             ติดต่อ  :    ต๋อม / จนู / เต้ย / อีด๊   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

