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1) พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563                    กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา 

 
 
 
 
 
  

 

06.30 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประต ู10 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  
 (กรุณาน าบตัรประชาชนติดตวัไปด้วย ) เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

08.10 น.    เดินทางสูอ่ าเภอหาดใหญ่  โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD ………… 
09.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสูอ่ าเภอเทพา น าท่านชม  
วดัพระสามองค์ ภายในวดัมหีลวงพ่อพระสามองค์คือ พระจงัหนั พระเกสร พระแก่นจนั เป็นพระพทุธรูปคู่บ้านคู่เมืองเทพา 
มาตัง้แต่สมยัโบราณ และนบัว่าเป็นหลกัฐานส าคญัถึงความเป็นมาของอ าเภอเทพานี ้ชม สถานีรถไฟ และชิมข้าวเหนียว 
ไก่ทอดของดีเมืองเทพาซึง่ท่านที่โดยสารรถไฟเมื่อมาถึงสถานีเทพาจะต้องซือ้รับประทานหรือซือ้กลบับ้าน 
อาหารกลางวนั....Coco One Beach ตามอธัยาศยั 

 
  
 
 

       เทพา สะทิงพระ สงขลา 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

    วันเดินทาง : พฤหัสบดีที่ 23 – อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 
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หลงัอาหารเดินทางสูอ่ าเภอเมืองสงขลา น าท่านชมสถานที่ส าคญับนถนนเก่าแก่ 3 สาย ถนนนครใน ถนนนครนอก และ
ถนนนางงาม ซึง่ปัจจบุนัถนนเหลา่นีไ้ด้เนรมิตเป็น Street Art ทีสวยงามมีภาพเขียนฝาผนงั มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้าน
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์สนิค้าของที่ระลกึ ชม พิพิธภณัฑ์บ้านนครใน ที่รวบรวมข้าวของเคร่ืองใช้ในอดีต ภาพถ่ายในอดีต มา
จดัตกแต่งให้ได้ชมกนัฟรีๆ โรงสีแดง หบั โห้ ห้ิน อดีตโกดงัเก็บสินค้าและเป็นท่าเทียบเรือที่ส าคญัมาก่อน เนื่องด้วย
สมยัก่อนการเดินทางจากสงขลาไปที่ต่างๆใช้เรือเป็นหลกั นอกจากนีย้งัมีโรงแรมที่พกัตกแต่งหลากหลายแบบให้เลือกพกั
กนัตามความชอบและค ่าคืนนีเ้ราก็จะพกักนัทีน่ี่!! 
ที่พกั โรงแรมสงขลาแต่แรก เป็นที่พกัซึง่อยู่ในย่านเมืองเก่าสไตล์จีนบทูีค ห้องพกัตกแต่งแบบแตกต่างกนัมีเตียงขนาด
ตัง้แต่ 4 ฟตุ ส าหรับพกัท่านเดียว และเตียงขนาด 6 ฟตุส าหรับพกั 2 ท่าน  
อาหารค ่าที่ ร้านแต้เฮีย้งอิว้  
 
 
 
 
 
 
 

 

2)  ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563                     สทิงพระ – ปากพะยูน  
 

อาหารเช้าที่ โรงแรม 
น าท่านลงแพขนานยนต์เดินทางสูอ่ าเภอสทิงพระ ชม วดัตน้เลียบ ตัง้อยู่ในเขตของอบต.ดีหลวง วดัแห่งนีเ้ป็นวดัที่มี
ต านานคู่กบัชมุชนมายาวนาน เนื่องจากเป็นสถานที่เกิดของหลวงปู่ ทวดพระเกจิอาจารย์ที่เคารพนบัถือของชาวพทุธทัว่ไป
หลกัฐานคือสถปูฝ่ังรกของท่านอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีชื่อว่าต้นเลียบตามชื่อของวดั  และเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม 2561 ทาง
ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลาได้จดัให้ ต้นเลียบซึง่มีอาย ุ 400 กว่าปีนีเ้ป็น “รุกขมรดกของแผ่นดิน” ประจ าปี 2561 
จากนัน้น าท่านชม วดัดีหลวง สถานที่บวชเรียนของหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด เม่ือยงัอยู่ในวยัเด็กและก่อนเดินทางไป
ศกึษาพระธรรมต่อที่นครศรีธรรมราชและพระนครศรีอยธุยา ภายในวดัมีสถานที่ส าคญัคืออโุบสถซึง่เป็นสถานที่บวช
สามเณรป(ูหลวงปู่ ทวด) สถปูสมภารจวน  ศาลาโถงไม้ทรงไทย สร้างผสมผสานระหว่างไม้กับปนูประดิษฐานสรีระสงัขาร
ของอาจารย์แก้ว พทุธมณีุ อดีตเจ้าอาวาสวดัดีหลวง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2485 ชาวบ้านเชือ่กนัว่าหากได้มากราบไหว้
สกัการบชูาที่วดัดีหลวง จะช่วยให้มีความเฉลียวฉลาด สติปัญญาเฉียบแหลม จากนัน้ชม วดัพระโคะ  วดัส าคญัและเป็นที่
รู้จกัซึง่เมื่อเดินทางมาถึงสทิงพระก็ไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้มากราบไหว้ของพรจากรูปเหมอืนหลวงปู่ ทวด นอกจากนี ้
ด้านบนยงัเป็นจดุชมทุ่งต้นโหนดและทะเลสาบที่สวยงามกว้างไกลสดุตาแบบ 360 องศาอีกด้วย 
อาหารกลางวนัที่ .................... 
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หลงัอาหารพกัผ่อนรับลมฟังเสยีงคลื่น ถ่ายรูป เช็คอิน ชลิล์ๆ ที่ หาดมหาราช หรือ หาดสทิงพระ หาดทรายขาวสวยยาว
ราว 3 กิโลเมตร มีทิวสน สวนหย่อมให้ความรู้สกึร่มร่ืน พกัผ่อนสดูโอโซนกนัเต็มอ่ิมแล้วน าท่านไปละลายทรัพย์อดุหนนุ
สินค้าจากกลุม่อาชีพต่างๆ อาทิ น า้ตาลโตนด กระเป๋าท าจากใบโตนดหรือเชือกโตนด เสือ้ กางเกง ท าจากผ้าบาติกซึง่มี
ลวดลายต่างๆที่ประดิษฐ์จากใบโตนด  เป็นต้น  สมควรแก่เวลาเดินทางสูอ่ าเภอปากพะยนู 
ที่พกั โรงแรมเบดแอนด์โบ๊ท (ห้องเตียงเดี่ยวขนาด 6 ฟตุ)  
อาหารค ่าที่ .................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) เสาร์ที่ 25 เมษายน 2563                   ปากพะยูน - หาดใหญ่ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  
เดินทางสูช่มุชนบ้านเกาะนางค าเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิน่ (รถซาเล้ง คนัละ 2 – 3 ท่าน) สกัการะ หลวงตาอินทร์ 
เทวดาแห่งบ้านแหลมกรวด พระเกจิอาจารย์ที่เลื่องลือในความศกัด์ิแห่งลุม่น า้ทะเลทราบสงขลา-พทัลงุ จากนัน้ชม รุกข 
มรดกของแผ่นดิน ตน้ไทรโอบรัก ถ่ายรูปกบัจดุเช็คอินใหม่ส าหรับหนุ่ม-สาวไม่กลวัแดด แกรนด์แคนยอนบ้านเกาะนางค า 
และชม เจดีย์ริมน ้าวดัเกาะโคป เป็นวดัที่ตัง้อยู่ปลายแหลมสดุของทะเลสาบสงขลาหมู่บ้านเล็กๆท่านกลางธรรมชาติถนน
รอบหมู่บ้านมีความยาวเพียง 4 กิโลเมตรกว่าเท่านัน้เอง ขณะนีท้างวดัมีการสร้าง อโุบสถกลางน ้าและโรงธรรม ร่วม
ท าบญุไดต้ามอธัยาศยั  
อาหารกลางวนัที่...บ้านแหลมกรวดเมนพูืน้บ้านและกุ้งเผา  
เดินทางสูอ่ าเภอบางกล ่าน าท่านชม สวนพอเพียง ของคณุวิเชียร ซึง่เปลี่ยนจากการปลกูยางพารามาปลกูสละ  และพนัธุ์
ไม้อื่นรวมทัง้พืชสวนครัวผกัต่างๆ ฟังเร่ืองเลา่และอดุหนนุผลติภณัฑ์ตามอธัยาศยั จากนัน้ไปชมเคร่ืองปัน้ดินเผาท าจากดิน
สามน า้ 1 เดียวในประเทศไทย ก่อนไปเดินชม ตลาดน ้าบางกล ่า ดื่มด ่าบรรยากาศริมฝ่ังคลอง ชิม ช้อป ชิลล์... 
สมควรแก่เวลาเดินทางสูอ่ าเภอหาดใหญ่ 
ที่พกั ..... 
อาหารค ่า .... 
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4) อาทิตย์ที่  26 เมษายน 2563                    หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ 

 
อาหารเช้าที่โรงแรม  
น าท่านสกัการะ พระโพธิสตัว์กวนอิม และ พระพทุธมงคลมหาราช สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิประดิษฐานบนเขาคอหงส์  
จากนัน้เลือกซือ้ของฝากที่ ตลาดกิมหยง ศนูย์รวมสินค้าทกุประเภททัง้ของกิน ของใช้ เสือ้ผ้า รองเท้า ขนมต่างๆ 
อาหารกลางวนัที่ ........................... 
หลงัอาหารน าท่านชม พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล (เจดีย์แสตนด์เลส) เม่ือปีพ.ศ. 2549 ซึง่เป็นปีมหามงคล 
ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จกัรี ทรง
ฉลองครองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ และประชาชน ได้ร่วมกนัจดัสร้างพระมหาเจดีย์องค์นีข้ึน้
เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระองค์ ทกุคนร่วมแรงร่วมใจในการจดัหาวสัดใุนการก่อสร้าง จนในทีส่ดุเจดีย์ที่ไม่เหมือน
ใครในโลก ก็ส าเร็จเสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาเพียง 160 วนั กราบไหว้ขอพรและท าบญุตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านซือ้
ขนมของฝากร้านโกไข่ ก่อนเดินทางสูส่นามบินหาดใหญ่ ตรวจเช็คสมัภาระก่อนท าการเช็คอิน 

17.35 น. เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD ……… 

19.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ รับสมัภาระตรวจเช็คให้ถกูต้องครบถ้วน       
- เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 

หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ   

@ ผู้ใหญ่  6 – 7 ท่าน/ ตู้     ท่านละ 18,900.- บาท 

@ ผู้ใหญ่  8 – 9 ท่าน/ ตู้     ท่านละ 17,300.- บาท  
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม     2,000.- บาท 

 

อัตรานี้รวม  
1.  ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – หาดใหญ่ 

        (น ้าหนกักระเป๋าโหลดไดท้่านละ 20 กก. ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 7 กก.) 
2.  รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (6 - 7 ท่าน / ตู้ ) 

    3.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
    4.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
    5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
    6.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
               -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตุท่านละ  500,000  บาท  

    7.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
    8.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %      

อัตรานี้ไม่รวม 
 

     1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
    2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 30 มีนาคม 2563 

การยกเลิก  1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวนัที่ 30 มีนาคม 2563 คดิค่าบริการตามจริง 

   2. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 7 วนั หกัค่าบริการ 100 % 

ชำระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
บริษัท ชยัทวัร์ จ ากดั  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

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

 

 
 

            ติดต่อ  :    ต๋อม / จูน / เตย้ / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 – 119 

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

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

