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1) ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562                     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เทพา 

 
 
 
 
 
  

 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 10 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  
 (กรุณาน าบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย ) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

08.10 น.    เดินทางสู่อ าเภอหาดใหญ่  โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD ………… 
09.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตูป้รับอากาศเดินทางสู่อ าเภอเทพา น าท่านชม  
วัดพระสามองค์ ภายในวัดมหีลวงพ่อพระสามองค์คือ พระจังหัน พระเกสร พระแก่นจัน เปน็พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเทพา 
มาตั้งแต่สมัยโบราณ และนับว่าเป็นหลักฐานส าคัญถึงความเป็นมาของอ าเภอเทพานี้ ชม สถานนีรถไฟ และชิมข้าวเหนียว 
ไก่ทอดของดีเมืองเทพาซึ่งท่านที่โดยสารรถไฟเมื่อมาถึงสถานีเทพาจะต้องซื้อรับประทานหรอืซื้อกลับบ้าน 
อาหารกลางวัน....Coco One Beach ตามอัธยาศัย 

 
  

  สทิงพระ เทพา สงขลา  

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

วันเดินทาง : ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม – อาทติย์ที่ 1 กันยายน 2562 
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หลังอาหารชมหาดทรายขาวๆ น้ าทะเลใสๆที่ หาดสะกอม เปน็ชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบ นักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่าน 
มากนัก เหมาะส าหรับการพักผ่อนแบบชลิๆ แต่ปัจจุบนัความสวยงามของหาดสะกอมเริ่มเป็นที่รู้จักจึงท าให้มีผู้คนมา
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่บ้านเกาะยอ สักการะ พระนอนวัดแหลมพ้อ และชมอุโบสถเก่าแก่สร้างใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ชมและเลือกซือ้ผ้าทอบ้านเกาะยอซึ่งปัจจุบันเหลือน้อยเต็มที  
ที่พัก โรงแรมสงขลาแต่แรก เป็นที่พักซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่าสไตล์จีนบูทีค ห้องพักตกแต่งแบบแตกต่างกันมีเตียงขนาด
ตั้งแต่ 4 ฟุต ส าหรบัพักท่านเดียว และเตียงขนาด 6 ฟุตส าหรบัพัก 2 ท่าน (พัก 2 คืน) 
อาหารค่ าที่ ................ 
 
 
 
 
 
 
 

 

2)  เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562                              สทิงพระ – สงขลา  
 

อาหารเช้าที่ โรงแรม 
น าท่านลงแพขนานยนต์เดินทางสู่อ าเภอสทิงพระ ชม วัดต้นเลียบ ตั้งอยู่ในเขตของอบต.ดีหลวง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มี
ต านานคู่กับชุมชนมายาวนาน เนื่องจากเป็นสถานที่เกิดของหลวงปู่ทวดพระเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วไป
หลักฐานคือสถูปฝั่งรกของท่านอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีชื่อว่าต้นเลียบตามชื่อของวัด  และเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ทาง
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดให ้ ต้นเลียบซึ่งมีอายุ 400 กว่าปีนี้เป็น “รุกขมรดกของแผ่นดิน” ประจ าป ี 2561 
จากนั้นน าท่านชม วัดดีหลวง สถานที่บวชเรียนของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด เม่ือยังอยู่ในวัยเด็กและก่อนเดินทางไป
ศึกษาพระธรรมต่อที่นครศรีธรรมราชและพระนครศรีอยุธยา ภายในวัดมีสถานที่ส าคัญคืออุโบสถซึ่งเป็นสถานที่บวช
สามเณรปู(หลวงปู่ทวด) สถูปสมภารจวน  ศาลาโถงไม้ทรงไทย สร้างผสมผสานระหว่างไม้กับปูนประดิษฐานสรีระสังขาร
ของอาจารย์แก้ว พุทธมุณี อดีตเจ้าอาวาสวัดดีหลวง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2485 ชาวบ้านเชือ่กันว่าหากได้มากราบไหว้
สักการบูชาที่วัดดีหลวง จะช่วยให้มีความเฉลียวฉลาด สติปัญญาเฉียบแหลม จากนั้นชม วัดพระโคะ  วัดส าคัญและเป็นที่
รู้จักซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงสทิงพระ 
ก็ไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้มากราบไหว้ของพรจากรูปเหมือนหลวงปู่ทวด นอกจากนี้ดา้นบนยังเป็นจุดชมทุ่งต้นโหนด
และทะเลสาบที่สวยงามกว้างไกลสุดตาแบบ 360 องศาอีกด้วย 
อาหารกลางวันที่ .................... 
หลังอาหารพักผ่อนรบัลมฟังเสยีงคลื่น ถ่ายรูป เช็คอิน ชลิล์ๆ ที่ หาดมหาราช หรือ หาดสทิงพระ หาดทรายขาวสวยยาว
ราว 3 กิโลเมตร มีทิวสน สวนหย่อมให้ความรู้สึกร่มรื่น พักผ่อนสูดโอโซนกันเต็มอ่ิมแล้วน าท่านไปละลายทรัพย์อุดหนุน
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สินค้าจากกลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ น้ าตาลโตนด กระเป๋าท าจากใบโตนดหรือเชือกโตนด เสื้อ กางเกง ท าจากผ้าบาติกซึ่งมี
ลวดลายสวยงามที่ประดิษฐ์จากใบโตนด  เป็นต้น จากนั้นเดินทางสู่ บ้านร าแดง อ าเภอสิงหนคร ชม ทุ่งปอเทือง ทีจ่ะบาน 
เผยดอกสีเหลืองสวยงามในช่วงยามเย็นของฤดูกาลก่อนการไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ยส าหรับการปลูกข้าวต่อไป และภาพท้องทุ่ง
ที่มีต้นโตนดสีเขียวจ านวนมากมองแล้วสบายตา ถ่ายรูปเช็คอินตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ตัวเมืองสงขลา 
อาหารค่ าที่ .................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) อาทิตย์ที่  1 กันยายน 2562                   สงขลา – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  
หลังอาหารเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถรางชมเมืองสงขลา โดยรอบ จากนั้นลงเดินชมสถานที่ส าคัญๆ บริเวณถนนนครใน 
ถนนนครนอก และถนนนางงาม ซึ่งปัจจุบันถนนเหล่านีไ้ด้เนรมิตเป็น Street Art ทีสวยงามมีภาพเขียนฝาผนัง มี
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สนิค้าของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์อย่าง บ้านนครใน ที่รวมรวบข้าวของเครื่องใช้
ในอดีต ภาพถ่ายในอดีต มาจัดตกแต่งให้ได้ชมกันฟรีๆ โรงสแีดง หับ โห้ หิ้น อดีตโกดังเก็บสินค้าและเป็นท่าเทียบเรือที่
ส าคัญมาก่อน เนื่องด้วยสมัยก่อนการเดินทางจากสงขลาไปทีต่่างๆใช้เรือเป็นหลัก  
อาหารกลางวันที่ ........................... 
หลังอาหารเดินทางสู่อ าเภอหาดใหญ่ เที่ยวชม ตลาดน้้าคลองแห  เป็นตลาดนัดที่จะเปิดบรกิารในช่วงบ่ายถึงค่ าทุกวันศุกร์ 
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดส าคัญๆ เท่านั้น จากนัน้ไปสักการะ พระพทุธมงคลมหาราช พระโพธิสัตว์กวนอิม สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของอ าเภอหาดใหญ่ประดิษฐานบนเขาคอหงส์ ก่อนเดินทางสูส่นามบินหาดใหญ่ ตรวจเช็คสมัภาระก่อนท าการเช็คอิน 
17.35 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD ……… 

19.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ รับสัมภาระตรวจเช็คให้ถูกต้องครบถ้วน       
- เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 

หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  (สมาชิก 6 – 7 ท่าน / ตู้)  

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  16,400.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  12,300.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม   1,800.- บาท 

              (กรณีไม่รับต๋ัวเครื่องบิน หักส่วนลด 5,500 บาท) 
 

อัตรานี้รวม  
1.  ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – หาดใหญ ่

        (น้้าหนักกระเป๋าโหลดได้ท่านละ 20 กก. ถือขึ้นเครื่องได้ไมเ่กิน 7 กก.) 
2.  รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (6  - 7 ท่าน / ตู้) 

    3.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
    4.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
    5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
    6.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
               -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  

    7.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์      

อัตรานี้ไม่รวม 
 

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

เงื่อนไขการจอง  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 16 สิงหาคม 2562 

การยกเลิก  1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวนัที่ 16 สิงหาคม คิดค่าบริการตามจริง 

   2. ยกเลิกการเดินทาง หลังวนัที่ 22 สิงหาคมหรอืนอ้ยกว่า 7 วนั หักค่าบริการ 100 % 

 

ช าระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ ส่งแฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 

 
 

          ติดต่อ  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ตอ่  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

