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" ภาคใต้ตอนบนจรดภาคใต้ตอนล่าง สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา" 
เจดีย์ลอยฟ้า แกรนด์แคนยอนขนอม  Unseenถ า้เขาวังทอง ขอพรไอ้ไข่ หมู่บ้านคีรีวง 
อุทยานนกน า้ทะเลน้อย นาโปแก หาดใหญ่เคเบิล้คาร์ มัสยิดกลาง”ทัชมาฮาลเมืองไทย” 

   

 

 

 

  
 
 
 

รายการทัวร์โดยรถตู้VIP  พักโรงแรม  6 ท่านเดินทางได้ 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง      20 – 23 พฤษภำคม  / 27 – 31 พฤษภำคม 2564 
     10 – 13 มถุินำยน / 24 – 27 มถุินำยน 2564 
 

 
 
05.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์    สายการบินไทยสไมล์    

โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทา่น     
07.30 น. โดยเท่ียวบินท่ี  WE251 สู ่สนามบินสรุาษฏร์ธานี 

สุราษฎ์ นครฯ เมืองลุง สิงหลา 4วัน3คืน 

วันแรก      1   
       กรุงเทพฯ – สุรำษฏร์ธำนี  – พระธำตุศรีสุรำษฎร์ – ศำลหลักเมืองสุรำษฎร์ธำนี 
        – ป่ำต้นน ำ้บ้ำนน ำ้รำด – อทุยำนธรรมเขำนำในหลวง  
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08.45 น. ถึงสนามบินสนามบินสรุาษฏร์ธานี  รับสมัภาระออกจากอาคาร มีรถตู้ ท้องท้องถ่ินรอรับทา่น  
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มกัจะเรียกกนัด้วยช่ือสัน้ ๆ วา่ สรุาษฎร์ฯ ใช้อกัษรยอ่ สฎ เป็นจงัหวดัในภาคใต้ตอนบน 
มีพืน้ท่ีขนาดใหญ่ท่ีสดุในภาคใต้ ในอดีตเป็นศนูย์กลางของเมืองศรีวิชยั  
น าทา่นเดินทางเข้า อ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี (ระยะทาง 30 
ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นมสัการ พระธำตุศรีสุ
รำษฎร์  หรือ พระธาตเุขาทา่เพชร ตัง้อยูบ่นเนินเขาทา่เพชร เป็น
พระธาตทุรงสงูเรียวคล้ายล าเทียนของเทียนพรรษาทรงเหลีย่ม
ความสงูประมาณ 30 เมตร โดยยอดของพระธาตไุด้บรรจุพระบรม
สารีริกธาต ุ2 องค์ และพระธาตขุองพระพทุธสาวกอีก 16 องค์ 
เดินทางสู ่ศำลหลักเมืองสุรำษฎร์ธำนี บริเวณริมแม่น า้ตาปี เป็น
ศนูย์รวมจิตใจของชาวเมืองสรุาษฎร์ธานีมณฑปศาลหลกัเมือง 
สร้างด้วยคอนกรีตตามแบบศิลปะศรีวิชยัเน้นรูปลกัษณ์ท่ีเป็น
สถาปัตยกรรมท้องถ่ินเดิม ซึง่ได้รับอิทธิพลมาจากลงักา ชวา และ  
เขมร คล้ายกบัพระบรมธาตไุชยา แตมี่ขนาดใหญ่กวา่สองเทา่ ฐานเป็นทรงสีเ่หลีย่มจตรุมขุ มีบนัไดทางขึน้
สีด้่าน มีซุ้ม ประดบัลายปนูปัน้ออกแบบและก่อสร้างโดยคณะช่างจากกรมศิลปากร   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร    
น าทา่นเดินทางสู ่อ าเภอคีรีรัฐนิคม (ระยะทาง 72 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) ชม ป่ำต้นน ำ้
บ้ำนน ำ้รำด แหลง่ทอ่งเท่ียวบอ่น า้ผดุใสสะอาดทา่มกลางธรรมชาติท่ีงดงาม  โดยท่ีเท่ียวนีจ้ะแบง่ออกเป็น
สองสว่น คือสว่นท่ีเปิดให้คนทัว่ไปเข้าไปลงเลน่น า้ได้ และสว่นท่ีชาวบ้านเช่ือวา่เป็นน า้ศกัด์ิสทิธ์ิใช้ส าหรับ
ประกอบพธีิกรรมที่ส าคญั   
**ข้อปฏิบติัส าคญัห้ามน าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดเข้าไปเขตภายในเด็ดขาด รวมทัง้กระเป๋าสมัภาระ
ขนาดกลาง - ใหญ่ ก็ไม่สามารถน าเข้าไปได้เช่นกนั 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เจดีย์ลอยฟ้ำ อุทยำนธรรมเขำนำในหลวง (ระยะทาง 24 กม. ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 35 นาที) เป็นสถานท่ีท่ีมีการจดัอบรมวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบติัธรรม เน่ืองด้วยเป็น  
สถานท่ีท่ีมีความสงบร่มเย็นและยงัเป็นสถานท่ีซึ่งเป็นท่ีตัง้ของเจดีย์ลอยฟ้า พระ พทุธศิลาวดี ท่ีเก็บบรรจุ
พระบรม สารีริกธาต ุกอ่สร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองก าแพงเพชร บนยอดเขาหินปนูสงูจากพืน้ดินประมาณ
เกือบ 300 เมตร  สถานท่ีแหง่นีจ้ึงเปรียบเสมือนเป็นศนูย์รวมแหง่ความเช่ือและความศรัทธาของเหลา่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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บรรดาพทุธศาสนิกชนทัง้หลาย นอกเหนือจากการเป็นศาสนสถานศกัด์ิสทิธ์ิอนัเป็นท่ีเคารพบูชาของคน
ทัว่ไปแล้ว สถาปัตยกรรมตา่ง ๆ ภายในอุทยาน ธรรมเขานาในหลวงยงัมีความนา่สนใจไม่แพ้กนั   

 
 
 
 
 

ทา่นเดินทางกลบัอ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี (ระยะทาง 72 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   

   พกัสรุาษฏร์ธานี โรงแรม Orchid Riverview Hotel หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
 

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

เดินทางสูอ่ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช  ชม แกรนด์แคน
ยอนขนอม (ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 
ชม.) เป็นแลนด์มาร์คท่ีมี คนนิยมแวะมาเยือนเพื่อถ่ายรูปกบัภเูขา
หินสเีทาเป็นชัน้หินท่ีถกูกัดกร่อนตามธรรมชาติมีลกัษณะเป็นลาน
หินและดินส ี ขาว โดยมีแทง่หินรูปร่างแปลกตาท่ีเกิดขึน้เองตัง้
ตระหงา่นโดดเด่นอยูก่ลางแอ่งน า้สเีขียวดแูปลกตา  
จากนัน้ใกล้กนัชม ถ ำ้เขำวงัทอง ในอุทยานแหง่ชาติหาดขนอม-
หมู่เกาะทะเลใต้เป็นถ้ าท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติแหง่หนึง่ 
บริเวณปากถ า้เป็นจุดชมววิท่ีเห็นทิวทศัน์บริเวณโดยรอบ ภายใน
ถ า้เขาวงัทองมีลกัษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่บ้างเลก็  บ้างหลาย
ห้อง แตล่ะห้องมีหินงอกหินย้อยสวยงามมากมาย ตรงกลางห้อง
โถงเป็นกองหินกองดิน มีหินงอกตัง้เป็นแทง่ อยูเ่รียงราย บางอนั
สงูเกือบจรดเพดานถ า้ 
จากนัน้แวะถ่ายรูปกบั จุดชมวิวเนินเทวดำ (ระยะทาง 18 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เป็นอีก หนึง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวของ
อ าเภอขนอม จุดชมวิวเนินเทวดา เป็นจุดชมวิวท่ีอยูบ่นเนินเขา
เลก็ๆแตส่ามารถ  มองเห็นวิว ทิวทศัน์ของทะเลขนอมได้อยา่งชดัเจน จุดชมววิตรงนีมี้ลกัษณะเป็นระเบียง

วันที่สอง      2   
        สุรำษฏร์ธำนี  – นครศรีธรรมรำช – แกรนด์แคนยอนขนอม – ถ ำ้เขำวงัทอง– จุดชมวิวเนินเทวดำ  
                  – วดัเจดีย์ – วัดพระมหำธำตวุรมหำวิหำร – ก ำแพงเมืองเก่ำนครศรีธรรมรำช – หมู่บ้ำนคีรีวง  
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ชมวิวแบบวงกลม สามารถเลอืกมมุถ่ายรูป และชมวิวทะเลสวยๆหาดทรายสขีาวทอดยาวของขนอม  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางสูอ่ าเภอสชิล วัดเจดีย์ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือของ วัด
ไอ้ไข่ (ระยะทาง 49 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) วดันี ้ซึง่
เคยเป็นวดัร้างมาก่อน ต านานกลา่ววา่สร้างมาแล้วมากกวา่ 1,000 
ปี แตเ่หลอื เพียงเจดีย์โบราณท่ีอยูต่รงบริเวณโบสถ์ในปัจจุบนั 
จนกระทัง่ประมาณปี พ.ศ. 2500 ก็ได้มีการบูรณะวดัเจดีย์ขึน้มา
ใหม่ วดันีเ้ป็นรู้จกักนัมากขึน้ เน่ืองจาก ไอ้ไขว่ดัเจดีย์หรือ ตาไขว่ดั
เจดีย์รูปไม้แกะสลกัของเด็กชายอายปุระมาณ 10  ขวบ ท่ีตัง้อยูใ่น
ศาลาวดัเจดีย์ โดยมีความเช่ือกนัวา่มีวิญญาณศกัด์ิสทิธ์ิสถิตอยู ่ท า
ให้กลายเป็นท่ีเคารพสกัการะไม่วา่ ใครก็ตา่งมาขอพรกนั 
โดยเฉพาะทางด้านโชคลาภและการค้าขาย  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูอ่ าเภอเมือง สกัการะ วัดพระมหำธำตุ

วรมหำวิหำร หรือ วดัพระธาต ุ(ระยะทาง 68 ก ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) เป็นโบราณสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นม่ิงขวญั
ชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพทุธศาสนิกชนทัว่ไป พระบรม
ธาตเุจดีย์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆงัคว ่า มีจุดเดน่ท่ียอดเจดีย์ซึง่หุ้มด้วยทองค าแท้และได้บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้า กรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวดัพระมหาธาตเุป็น
โบราณสถาน  นบัเป็นปชูนียสถานท่ีส าคญัท่ีสดุแหง่หนึง่ของภาคใต้ 
ชม ก ำแพงเมืองเก่ำนครศรีธรรมรำช โบราณสถานท่ีส าคญัของ
จงัหวดัและเป็นเคร่ืองแสดงถึงความ เก่าแก่ ความแข็งแกร่ง ความ
เจริญรุ่งเรือง และประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ปัจจบุนัได้รับการ
บูรณะใหม่เพื่อพฒันาเป็น สถานท่ีทอ่งเท่ียวทางประวติัศาสตร์อนั
ทรงคณุคา่ ตัง้อยูริ่มคลองหน้าเมือง ถนนมมุ ป้อม อ าเภอเมือง การ
สร้างปรากฏหลกัฐาน จากต านานเมืองนครศรีธรรมราชวา่สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เม่ือ
ครัง้ตัง้เมืองขึน้ท่ีหาดทรายแก้วแล้วจึงสร้างก าแพงเมืองเป็นก าแพงดินมีคลู้อมรอบ  
เดินทางสูอ่ าเภอลานสกา (ระยะทาง 24 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ชม หมู่บ้ำนคีรีวง เป็น
ชุมชนเก่าแก่ท่ีอพยพไป อาศยัอยูเ่ชิงเขาหลวง ซึง่เป็นเส้นทางเดินขึน้สูย่อดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตท่ี
สงบอยูอ่าศยักนัแบบ เครือญาติ อาชีพหลกั คือการท าสวนผลไม้ผสม เรียกวา่ “สวนสมรม” เช่น มงัคดุ เงาะ 
ทเุรียน สะตอ ชมุชนคีรีวงได้ เป็นชุมชนต้นแบบในการจดัการธุรกิจทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ ได้รับรางวลัยอด
เยี่ยม อุตสาหกรรมทอ่งเท่ียว (Thailand  Tourism Awards ประจ าปี 2541) เม่ือก่อนชุมชนนีมี้ช่ือวา่ บ้าน
ขนุน า้ เพราะตัง้รกรากอยูใ่กล้ต้นน า้จากยอดเขาหลวงตอ่มาเปลีย่นช่ือเป็น บ้านคีรีวง ท่ีมีความหมายวา่
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หมู่บ้านท่ีอยูภ่ายในวงล้อมของภเูขา 
 
 
 
 
 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นกลบัอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   

   พกันครศรีธรรมราช โรงแรม Pura Nakhon Hotel หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
 

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

 เดินทางสู ่อ าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ (ระยะทาง 108 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) น าทา่น
น่ังเรือหำงยำว แลนกชมบัวดูควำยน ำ้ ณ  อุทยำนนกน ำ้ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน า้จืด ตัง้อยูใ่น 
ต าบลนางตงุ และ ต าบลทะเลน้อย โดยมีคลอง
นางเรียมยาว 2 กิโลเมตร  เช่ือมระหวา่งทะเล
น้อยกบัทะเลสาบสงขลา ท่ีน่ีได้รับการประกาศ
เป็นเขตห้ามลา่สตัว์ป่าเม่ือปี พ.ศ. 2518 ถือเป็น
เขต ห้ามลา่สตัว์ป่าแหง่แรกของประเทศไทยมีเนือ้ท่ีประมาณ 285,625 ไร่ ครอบคลมุพืน้ท่ี 3 จงัหวดั ได้แก่ 
พทัลงุ  สงขลา และนครศรีธรรมราช พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีราบริมทะเลสาบ ประกอบด้วยนาข้าว ป่าพรุ ทุง่
หญ้า และ แอ่งน า้  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ท่ี ความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลน้อย ท าให้พืน้ท่ี 
“พรุควนขีเ้สีย้น” ของทะเลน้อยได้รับการประกาศให้เป็นเขตพืน้ท่ีชุ่มน า้โลก หรือ “แรมซาร์ ไซด์” (Ramsar 
Site) แหง่แรกในเมืองไทย เม่ือวนัท่ี 13 ก.ย. 2541 มีนกน า้กวา่ 287 ชนิด สตัว์เลือ้ยคลาน 26ชนิด สตัว์เลีย้ง
ลกูด้วยนม 6 ชนิด นกน า้มีทัง้นกท่ีประจ าถ่ินและนกอพยพ เช่น นกกาบบวั นกกุลา นกกระสานวล นก
กระสาแดง นกกาน า้เลก็ นกแขวก เป็นต้น   ** ดอกบวัจะเร่ิมบานตัง้แตก่ลางเดือน ก.พ – เม.ย. ** 

 
 
 
 
 

วันที่สำม       3   
          นครศรีธรรมรำช – พทัลุง – อุทยำนนกน ำ้ทะเลน้อย – สะพำนเอกชัย – นำโปแก – เขำอกทะลุ  
                   – จุดชมวิวควนนกเต้น – สงขลำ – วัดสเตนเลส                      
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ชม หอคอยชมวิวทะเลน้อย ซึง่อยูไ่มไ่กลจากอุทยานนกน า้ทะเล
น้อย เป็นจุดชมววิมมุสงู ตัง้อยูท่ี่ศนูย์ศกึษา ธรรมชาติและสตัว์ป่า
ทะเลน้อย เป็นหอคอยสงูประมาณ 5 ชัน้ภายในศนูย์มีศาลาทวดตา
ขดุด า, อาคารศนูย์วิจยัลานอเนกประสงค์บริเวณหอคอย สามารเดิน
ชมนก ชมพนัธ์ุไม้ ชมบวับาน อิสระให้ทา่  นได้ถ่ายรูปกบัธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์ ชม สะพำนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 

2550 หรือสะพำนเอกชัย สะพานท่ียาวท่ีสดุในประเทศไทยเช่ือม 2 
จงัหวดั เร่ิมจาก ทะเลน้อยในอ าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ ไปจนถึง 
อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รวมแล้วระยะทางกวา่ 14  กิโลเมตร ซึง่
บนสะพานนัน้ จะมีจุดชมวิวเป็นระยะๆ ทัง้สองฝ่ังจะเต็มไปด้วย
ทศันียภาพท่ีสวยงามของทะเลน้อย ได้  
จากนัน้เดินทางสู ่ นำโปแก (ระยะทาง 21 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) ค ำวา่นาโปแก เป็นภาษาพืน้บ้านท้องถ่ิน แปลวา่ 
“ท่ีนาของคณุตา” นาโปแกเป็นแหลง่เรียนรู้วิถี เกษตรกรไทยท่ีมี
บริเวณของแปลงปลกูข้าวสาธิตท่ีเต็มไปด้วยข้าวพนัธ์ุพืน้เมืองตา่งๆ 
เช่น ข้าวสงัข์หยด ข้าวซ้อมมือ โบราณ ภายในจะได้เรียนรู้การ ไถนา 
ด านา เลีย้งควาย ไปจนถึง การขดุบอ่ปลา นอกจากนี ้ยงัมี ร้านกาแฟ  
ร้านอาหาร และร้านขายสนิค้าทางการเกษตร สนิค้าพืน้เมืองตา่งๆ
ด้วย ให้ทา่นได้สมัผสักบัวิถีชาวบ้านและบรรยากาศ ท่ีเต็มไปด้วยท้องนาเขียวขจี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
แวะถ่ายรูปกบั เขำอกทะลุ เป็นภเูขาท่ีตัง้ตระหง่านอยูบ่ริเวณใจกลาง
เมืองพทัลงุมีพืน้ท่ีครอบคลมุถึง 3 ต าบล  ได้แก่ ต าบลคหูาสวรรค์ 
ต าบลปรางค์หมู่ และต าบลพญาขนั เขาอกทะลมีุลกัษณะเป็นเขา
หินปนู สงูประมาณ 250เมตร บริเวณตรงกลางเกือบถึงตอนปลายของ
ยอดเขา มีโพรงขนาดใหญ่ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางราว 10 เมตรท่ี 
สามารถมองทะลไุปยงัอีกด้านหนึง่ได้  จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่
อ าเภอกงหรา (ระยะทาง 35 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 
ชม จุดชมวิวควนนกเต้น ระหวา่งทางเข้าไปเป็นทุง่นาและสวน
ยางพาราของชาวบ้าน เป็นวิถีชีวิตท่ีอยูท่า่มกลางป่าเขา  เม่ือขึน้ไป
ด้านบนจะพบกบัจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นป่าไม้และมีภเูขาอยูเ่บือ้งหลงั ให้ทา่นสมัผสับรรยากาศท่ี
สวยงาม และถ่ายรูปกบัวิวทิวทศัน์ของขนุเขาแดนใต้ท่ีน่ี 
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น าทา่นเดินทางสู ่หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ (ระยะทาง 98 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ชม วัด
พระมหำเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ วดัสเตนเลส ตัง้อยูบ่นเขาคอ
หงส์ ซึง่สามารถมองเห็นวิวเมือง หาดใหญ่ได้บรรยากาศในวดัมีความ
เงียบสงบร่มร่ืน โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงามและแปลกตา โดย
โครงเหลก็ทกุชิน้ เป็นสเตนเลสทัง้หมด ถือวา่เป็น เจดีย์สเตนเลสหนึ่ง
เดียวในโลก พทุธเจ้าเจดีย์สเตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 22  
เมตร ความสงู 32 เมตร สร้างด้วยสเตนเลสสเีงินแวววาวเส้นกลมหลายขนาด มาเรียงเช่ือมกนัเป็นรูปของ
เจดีย์ สว่น ยอดเจดีย์ท าเป็นปล้องไฉน มีฉตัรอยู่บนยอดสดุทัง้นีส้เตนเลสท่ีเช่ือมตอ่เป็นวงตอ่ขึน้เป็นองค์เจดีย์
มีจ านวน 60 ชัน้   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
   พกั โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่  หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

เดินทางสู ่สวนสำธำรณะเทศบำลนครหำดใหญ่ เป็นสถานท่ีพกัผอ่นของชาวหาดใหญ่ โดยมีการดดัแปลง 
พืน้ท่ีจากภเูขาทัง้ลกูให้เป็นสวนสาธารณะท่ีร่มร่ืนด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีเนือ้ท่ีกวา่ 900 ไร่  สกัการะ พระ
โพธิสัตว์กวนอมิ แกะสลกัโดยช่างชาวจีนจากมณฑลเหย่เป่ย ทัง้องค์
แบง่เป็นหินหยกขาว จ านวน  8 ทอ่น ขนาดความขนาดความสงู 9.9 
เมตร น า้หนกัประมาณ 80 ตนั และได้น าขึน้ไปประดิษฐานบนเขาคอ
หงส์ภายใต้ฐานพระโพธิสตัว์กวนอิม จะเป็นต าหนกัทรงแปดเหลีย่ม 
เสาตรงกลางภายในต าหน ั  ก จะรายล้อมไป ด้วยรูปปัน้พระโพธิสตัว์
องค์เลก็สทีองมากมาย โดยมีป้ายแจ้งไว้วา่มีจ านวนถึง 1,000 องค์ เช่ือ
กนัวา่ด้วยพระ ญาณบารมีของพระโพธิสตัว์กวนอิมจะคุ้มครองปกปัก
รักษา และให้ประสบความส าเร็จในทกุประการ สมหวงัใน สิง่ท่ีตนเอง
พงึปรารถนา  จากนัน้น าทา่นขึน้ หำดใหญ่เคเบิล้คำร์ เพื่อสกัการะสิง่
ศกัด์ิสทิธ์ิท่ีประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาคอหงส์ซึง่มี 2 สถานีคือ พระพทุธ
มงคลมหาราช และท้าวมหาพรหม รวมระยะทาง 535 เมตรหาดใหญ่
เคเบิล้คาร์เป็นกระเช้าลอยฟ้าแหง่แรกของประเทศไทย บนกระเช้าสามารถชมวิวมมุสงูเมืองสงขลาแบบ 360 
องศาระหวา่งทางจะได้ชมทศันียภาพท่ีสวยงามจากยอดเขามองลงสูเ่บือ้งลา่งเห็นเมืองหาดใหญ่และ
ทะเลสาบสงขลา  

วันที่ ส่ี       4 
      สวนสำธำรณะเทศบำลนครหำดใหญ่ –  พระโพธิสัตว์กวนอิม –หำดใหญ่เคเบิล้คำร์– มัสยิดกลำง  
      – วดัมหตัตมงัคลำรำม – จ.สงขลำ – สนำมบินหำดใหญ่  – กรุงเทพฯ   
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   

  บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่ มัสยิดกลำง หรือช่ือเต็มๆ วา่ มสัยิดกลางดิย์นลุ
อิสลาม เป็นศาสนสถานของอิสลาม ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนั อยา่งดีของชาว
สงขลาและจงัหวดัใกล้เคียง ลกัษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสงา่งดงาม 
โดยด้านหน้าจะมีสระน า้ทอดยาว ราว 200 เมตร ท าให้มสัยิดนีดู้คล้าย
กบัทชัมาฮาลท่ีอินเดีย โดยเป็นอาคารสามชัน้ โดดเด่นด้วยโดมทอง 
ชัน้ 3 เป็น สถานท่ีละหมาด ชัน้ 2 เป็นสถานท่ีท าการของคณะกรรมการ
อิสลาม และชัน้แรก เป็นสถานท่ีจอดรถ มสัยิดแหง่นีถ้กู ออกแบบและ
ตกแตง่ด้วยความประณีต ทางเดินปดู้วยหินอ่อนทัง้หมด พืน้ท่ีภายในก็
กว้างขว้างและเปิดโลง่   จากนัน้น าทา่นสู ่วัดมหัตตมงัคลำรำม หรือ 
วดัหาดใหญ่ใน เป็นวดัท่ีเก่าแก่และสวยงามอีกวดัหนึง่ของอ าเภอ
หาดใหญ่  ซึง่มีสิง่ส าคญั คือ เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สงู 15 เมตร กว้าง 10 
เมตร ช่ือ พระพทุธหตั  ถมงคล มีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน และมีความสวยงดงาม สง่ผลให้ประชาชน
ทกุสารทิศหลัง่ไหลมากราบไหว้กนั อยา่งขาดสาย ด้วยพลงัความศรัทธาภายใต้ฐานพระพทุธมหัตตมงัค
ลาราม ยงัมีพระพทุธรูปหลายองค์ ประดิษฐานให้ เราได้กราบไหว้สกัการะ   

15.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสู ่สนามบินหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ( ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
17.15 น. โดยเท่ียวบินท่ี  WE266 สูก่รุงเทพฯ 
18.55 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
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อัตรำค่ำบริกำร  สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง หำดใหญ่ 4วัน3คืน WE 

   
2564 6 ท่ำน/ตู้ พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน  17,800 บำท 3,800 บำท 

 
ค่ำบริกำรนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-สรุาษฎร์ธานี//หาดใหญ่-กรุงเทพฯ+ น า้หนกักระเป๋า 20กก. 

   คา่รถตู้ ท้องถ่ิน 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม 3 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  
  คา่มคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง  
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ   
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
- ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท  พร้อมส าเนาบตัรประชาชน  
- สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 6 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุ
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความ
ลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 


