
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD24-06 
 

4 วนั 3 คนื สุราษฎรธ์าน ี– นครศรธีรรมราช – พทัลุง – หาดใหญ ่
 

 
บิน กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี– หาดใหญ่– กรุงเทพ ด้วยสายการบนิไทยสมายล์ 

                       เร่ิมต้น 15,900 รวมทิปแล้ว อาหาร 7  มือ้  
เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน 

ราคาทัวร์ 15,900 บาท : 23-26 เม.ย. / 7-10 พ.ค. / 14-17 พ.ค./ 11-14 มิ.ย. / 25-28 มิ.ย. 
หรือช่วงวันเดินทางอ่ืนๆตามท่ีคณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ
จ านวนสูงสุด ท่ีกรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในกรณี 
 
1. ตั๋วเคร่ืองบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนแปลงสายการ
บิน ทั้งนีต้ัว๋ที่ออกส าหรับคณะเดินทาง จะเป็นตั๋วเด่ียวทั้งหมด (ราคาเปลี่ยนแปลง
ขึน้ลงตามหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน) **หรือบริษัทจะจัดหาเท่ียวบนิและสายการ
บินทดแทนท่ีสอดคล้องกับโปรแกรมการเดินทางให้ใกล้เคียงท่ีสุด 
 
2. โรงแรมที่พัก มีการปรับราคาขึน้ หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่
สามารถรองรับคณะได้  
 
โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเงื่อนไข ก่อนท่ีจะมกีารเรียกเก็บ
ช าระมัดจ า 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

4 วัน 3 คืน สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช – พทัลุง -หาดใหญ่ 
พระธาตุศรีสุราษฎร์  - ศาลหลกัเมืองสุราษฎร์ธานี  - ป่าตน้น ้าบา้นน ้าราด - เจดียล์อยฟ้า อุทยานธรรมเขานาในหลวง - 

แกรนดแ์คนยอน ขนอม – ถ ้าเขาวงัทอง - จุดชมวิวเนินเทวดา  - วดัเจดีย ์ - วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ  วดัพระ

ธาตุ - ก าแพงเมืองเก่า นครศรีธรรมราช  - หมู่บา้นคีรีวง – อุทยานนกน ้าทะเลนอ้ย – หอคอยชมวิวทะเลนอ้ย  - 

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา – นาโปแก – เขาอกทะลุ - น ้าตกไพรวลัย ์ - จุดชมวิวควนนกเตน้ – วดัพระมหา
เจดียไ์ตรภพไตรมงคล – สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  - พระโพธิสัตวก์วนอิม – หาดใหญ่เคเบิ้ลคาร์  - มสัยิด

กลาง - วดัหาดใหญ่ใน 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สุราษฏร์ธาน ี
 

05.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่  เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยสมายล์ อาคารผูโ้ดยสารขา
ออก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้ าหนัก 20 กก. ส าหรับโหลด และ ถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 
(ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน) 

07.30 น. ออกเดินทางสู่สุราษฏร์ธานีโดย เที่ยวบินWE251 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชัว่โมง)  
08.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุราษฏร์ธานี จงัหวดัสุราษฏร์ธานี น าท่านรับสัมภาระ น า 

ท่านเดินทางสู่ พระธาตุศรีสุราษฎร์ (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) หรือ พระ
ธาตุเขาท่าเพชร ตั้งอยู่บนเนินเขาท่าเพชร เป็นพระธาตุทรงสูงเรียวคลา้ยล าเทียนของเทียนพรรษาทรง
เหลี่ยมความสูงประมาณ 30 เมตร โดยยอดของพระธาตุไดบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2 องค ์และพระ
ธาตุของพระพุทธสาวกอีก 16 องค ์และในทุกวนัที่ 26-27 มีนาคม ของทุกปี จะมีการจดัประเพณี “แห่
ผา้ห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร”  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของสถานที่อนั
ศกัด์ิสิทธ์ิและการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนการไดถ้วายผา้ไตรแก่
พระพุทธเจา้ ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลหลกัเมืองสุราษฎร์ธานี 
(ระยะทาง 10 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่น ้าตาปี ต.ตลาด อ.เมือง เป็น
ศูนยร์วมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ธานี มณฑปศาลหลกัเมือง สร้างดว้ยคอนกรีตตามแบบศิลปะศรี
วิชยัเน้นรูปลกัษณ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมทอ้งถิ่นเดิม ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากลงักา ชวา และ เขมร คลา้ย
กบัพระบรมธาตุไชยา แต่มีขนาดใหญ่กว่าสองเท่า ฐานเป็นทรงส่ีเหลี่ยมจตุรมุข มีบนัไดทางขึ้นส่ีดา้น 
มีซุ้มประดบัลายปูนป้ันออกแบบและก่อสร้างโดยคณะช่างจากกรมศิลปากร  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ป่าตน้น ้ าบา้นน ้าราด (ระยะทาง 72 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เป็นบ่อ
น ้ าที่ผุดขึ้ นมาในเชิงเขาของ ต.บ้านท าเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม ป่าต้นน ้ าเป็นล าธาร ที่มีน ้ าใสมากจน
มองเห็นพ้ืนทรายของกน้ล าธารและเป็นน ้าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่
มีความสมบูรณ์มากทั้งล าธารน ้ าใสและตน้ไมน้้อยใหญ่ลอ้มรอบทั้งบริเวณท าให้มีบรรยากาศสงบร่ม
ร่ืน ภายในสามารถให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน ้ าได ้รวมถึงมีเรือพายให้บริการ (ขอ้ปฏิบตัิส าคญัห้ามน า
อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดเขา้ไปเขตภายในเด็ดขาด รวมทั้งกระเป๋าขนาดกลาง - ใหญ่ ก็ไม่สามารถ
น าเขา้ไปไดเ้ช่นกนั) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เจดียล์อยฟ้า อุทยานธรรมเขานาในหลวง (ระยะทาง 24 
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) เป็นสถานที่ที่มีการจดัอบรมวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติ
ธรรม  เน่ืองดว้ยเป็นสถานที่ที่มีความสงบร่มเยน็และยงัเป็นสถานที่ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของเจดียล์อยฟ้า พระ
พุทธศิลาวดี ที่เก็บบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก่อสร้างดว้ยศิลาแลงจากเมืองก าแพงเพชร บนยอดเขา
หินปูนสูงจากพ้ืนดินประมาณเกือบ 300 เมตร สถานที่แห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนเป็นศูนยร์วมแห่งความ
เช่ือและความศรัทธาของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนอกเหนือจากการเป็นศาสนสถาน
ศกัด์ิสิทธ์ิอนัเป็นที่เคารพบูชาของคนทัว่ไปแลว้ สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ภายในอุทยานธรรมเขานาใน
หลวงยงัมีความน่าสนใจไม่แพก้นั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั S22 HOTEL/ OR ORCHID RIVERVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง   สุราษฏร์ธานี – นครศรีธรรมราช 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ แกรนดแ์คนยอน ขนอม (ระยะทาง 65 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) เป็น

แลนด์มาร์คที่มีคนนิยมแวะมาเยือนเพื่อถ่ายรูปกับภูเขาหินสีเทาเป็นชั้ นหินที่ถูกกัดกร่อนตาม

ธรรมชาติมีลกัษณะเป็นลานหินและดินสีขาว โดยมีแท่งหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตัง่ตระหง่าน
โดดเด่นอยูก่ลางแอ่งน ้าสีเขียว นอกจากสถานที่สวยงามที่ดูแปลกตาแลว้ยงัมีจุดบริการให้อาหารทาน

เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่สามารถท าได้ ณ สถานที่แห่งน้ี จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ ถ ้ าเขาวังทอง 

(ระยะทาง 7 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 นาที) อยูภ่ายใตก้ารดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-
หมู่เกาะทะเลใต้ เป็นถ ้ าที่มีความงดงามทางธรรมชาติแห่งหน่ึงของจงัหวดันครศรีธรรมราช บริเวณ

ปากถ ้าเป็นจุดชมวิวที่เห็นทิวทัศน์บริเวณโดยรอบ ภายในถ ้าเขาวงัทองมีลักษณะเป็นห้องโถงขนาด
ใหญ่บา้งเล็กบา้งหลายห้อง แต่ละห้องมีหินงอกหินยอ้ยสวยงามมากมาย ตรงกลางห้องโถงเป็นกอง

หินกองดิน มีหินงอกตั้งเป็นแท่งอยู่เรียงราย บางอนัสูงเกือบจรดเพดานถ ้า จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูป

กบั จุดชมวิวเนินเทวดา (ระยะทาง 18 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  20 นาที)  เป็นอีกหน่ึงสถานที่
ท่องเที่ยวของอ าเภอขนอม จุดชมวิวเนินเทวดา เป็นจุดชมวิวที่อยู่บนเนินเขาเล็กๆแต่สามารถมองเห็น

วิวทิวทัศน์ของทะเลขนอมได้อย่างชัดเจน จุดชมวิวตรงน้ีมีลักษณะเป็นระเบียงชมวิวแบบวงกลม 

สามารถเลือกมุมถ่ายรูปและชมวิวทะเลสวยๆหาดทรายสีขาวทอดยาวของขนอม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วดัเจดีย์ หรือที่ รู้จักกันในช่ือของ วดัไอ้ไข่ (ระยะทาง 49 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม.) วดัน้ีตั้งอยูท่ี่ ต าบลฉลอง อ าเภอสิชล ซ่ึงเคยเป็นวดัร้างมาก่อน ต านานกล่าวว่าสร้าง

มาแล้วมากกว่า 1,000 ปี แต่เหลือเพียงเจดีย์โบราณที่อยู่ตรงบริเวณโบสถ์ในปัจจุบัน จนกระทั่ง

ประมาณปี พ.ศ. 2500 ก็ไดม้ีการบูรณะวดัเจดียข์ึ้นมาใหม่ วดัน้ีเป็นรู้จกักนัมากขึ้น เน่ืองจาก ไอไ้ข่วดั
เจดีย์ หรือ ตาไข่วดัเจดีย ์รูปไม้แกะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 10 ขวบ ที่ตั้งอยู่ในศาลาวดัเจดีย ์

โดยมีความเช่ือกนัว่ามีวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิสถิตอยู ่ท าให้กลายเป็นที่เคารพสักการะไม่ว่าใครก็ต่างมาขอ
พรกัน โดยเฉพาะทางด้านโชคลาภและการค้าขาย จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุ



 
 
 
 
 
 
 
 

วรมหาวิหาร หรือ วดัพระธาตุ (ระยะทาง 68 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เป็นโบราณสถาน

ที่ศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นมิ่งขวญัชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทัว่ไป พระบรมธาตุ
เจดีย์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว ่า มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย ์ ซ่ึงหุ้มด้วยทองค าแท้และได้

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวดัพระ

มหาธาตุเป็นโบราณสถาน นบัเป็นปูชนียสถาน ที่ส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงของภาคใตแ้ละความมหัศจรรย์
อีกอย่างหน่ึงขององค์พระบรมธาตุ คือ องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพ้ืนไม่ว่าแสงอาทิตยจ์ะส่อง

กระทบไปทางใด ซ่ึงยงัไม่มีใครหาค าตอบไดว่้าเป็นเพราะเหตุใด จากความมหัศจรรยน้ี์การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยจึงให้เจดียน้ี์เป็นหน่ึงในสถานที่อนัซีนของเมืองไทย จากนั้นน าท่านชม ก าแพงเมือง

เก่านครศรีธรรมราช โบราณสถานที่ส าคัญของจังหวัดและเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเก่าแก่ ความ

แข็งแกร่ง ความเจริญรุ่งเรือง และประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะใหม่เพื่อพฒันา
เป็นอีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์อันทรงคุณค่า ก าแพงเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ริม

คลองหนา้เมือง ถนนมุมป้อม อ าเภอเมือง การสร้างปรากฏหลกัฐาน จากต านานเมืองนครศรีธรรมราช

ว่าสร้างขึ้นในสมยัพระเจา้ศรีธรรมาโศกราช เมื่อคร้ังตั้งเมืองขึ้นที่หาดทรายแกว้แลว้จึงสร้างก าแพง
เมืองเป็นก าแพงดินมีคูลอ้มรอบ น าท่านเดินทางสู่  หมู่บา้นคีรีวง (ระยะทาง 24 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศยัอยูเ่ชิงเขาหลวง ต าบลก าโลน ซ่ึงเป็นเส้นทางเดิน
ขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบอยู่อาศัยกันแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการท าสวน

ผลไมผ้สม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มงัคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนคีรีวงไดเ้ป็นชุมชนตน้แบบใน

การจดัการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไดรั้บรางวลัยอดเย่ียม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism 

Awards ประจ าปี 2541) เมื่อก่อนชุมชนน้ีมีช่ือว่า บา้นขุนน ้า เพราะตั้งรกรากอยูใ่กลต้น้น ้ าจากยอดเขา

หลวง แต่ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น บา้นคีรีวง ที่มีความหมายว่าหมู่บา้นที่อยูภ่ายในวงลอ้มของภูเขา  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั NAVAKITEL / OR TWIN LOTUS HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 

วันที่สาม   นครศรีธรรมราช – พัทลุง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานนกน ้าทะเลนอ้ย (ระยะทาง 108 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.)  เป็น

ทะเลสาบน ้ าจืด ตั้งอยู่ใน ต าบลนางตุง และ ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวดัพทัลุง โดยมี
คลองนางเรียมยาว 2 กิโลเมตร เช่ือมระหว่างทะเลน้อยกบัทะเลสาบสงขลา ที่น่ีไดรั้บการประกาศเป็น

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อปี พ.ศ. 2518 ถือเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยที่มีเน้ือที่

ประมาณ 285,625 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ พทัลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบริมทะเลสาบ ประกอบดว้ยนาขา้ว ป่าพรุ ทุ่งหญา้ และ แอ่งน ้า น าท่านชม หอคอยชมวิว

ทะเลน้อย ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลาจากอุทยานนกน ้ าทะเลน้อย เป็นจุดชมวิวมุมสูง ตั้งอยู่ที่ศูนยศ์ึกษาธรรมชาติ

และสัตวป่์าทะเลน้อย เป็นหอคอยสูงประมาณ 5 ชั้นภายในศูนยม์ีศาลาทวดตาขุดด า, อาคารศูนยวิ์จยั
ลานอเนกประสงค์ บริเวณหอคอย สามารเดินชมนก ชมพนัธ์ุไม ้ชมบวับาน อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูป

กบัธรรมชาติที่สมบูรณ์ จากนั้นน าท่านสู่ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือ
สะพานเอกชัย เส้นทางสะพานแห่งน้ีจะเร่ิมจาก ทะเลนอ้ยในอ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ไปจนถึง 



 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา รวมแลว้ระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร ซ่ึงบนสะพานนั้น จะมีจุดชมวิวเป็น

ระยะๆ ทั้งสองฝ่ังจะเต็มไปดว้ยทศันียภาพที่สวยงามของทะเลน้อย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ นาโปแก 
(ระยะทาง 21 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาโปแกเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรกรไทยที่มี

บริเวณของแปลงปลูกขา้วสาธิตที่เต็มไปดว้ยข้าวพนัธ์ุพ้ืนเมืองต่างๆ เช่น ขา้วสังข์หยด ขา้วซ้อมมือ

โบราณ ภายในจะไดเ้รียนรู้การ ไถนา ด านา เลี้ยงควาย ไปจนถึง การขุดบ่อปลา นอกจากน้ี ยงัมี ร้าน
กาแฟ ร้านอาหาร และร้านขายสินคา้ทางการเกษตร สินคา้พ้ืนเมืองต่างๆดว้ย ให้ท่านไดส้ัมผสักบัวิถี

ชาวบา้นและบรรยากาศที่เต็มไปดว้ยทอ้งนาเขียวขจี 

  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
  
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ เขาอกทะลุ เป็นภูเขาที่ตั้ งตระหง่านอยู่บริเวณใจกลางเมืองพัทลุงมีพ้ืนที่

ครอบคลุมถึง 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลคูหาสวรรค์ ต าบลปรางค์หมู่  และต าบลพญาขัน เขาอกทะลุมี

ลกัษณะเป็นเขาหินปูน สูงประมาณ 250 เมตร บริเวณตรงกลางเกือบถึงตอนปลายของยอดเขา มีโพรง
ขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางราว 10 เมตรที่สามารถมองทะลุไปยงัอีกดา้นหน่ึงได้ จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวควนนกเต้น (ระยะทาง 35 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  45 นาที) ตั้งอยู่ที่ 

อ  าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง ระหว่างทางเขา้ไปเป็นทุ่งนาและสวนยางพาราของชาวบา้น เป็นวิถีชีวิตที่
อยู่ท่ามกลางป่าเขา เมื่อขึ้ นไปด้านบนจะพบกับจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นป่าไม้และมีภูเขาอยู่

เบื้องหลงั ให้ท่านสัมผสับรรยากาศที่สวยงามและถ่ายรูปกบัวิวทิวทศัน์ของที่น่ี จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ น ้ าตกไพรวลัย ์(ระยะทาง 16 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  22 นาที)  ถือว่าเป็นน ้ าตกช่ือดังของ

พทัลุงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจงัหวดั โดยน ้ าตกจะมีดว้ยกนัอยู่ทั้งหมด 7 ชั้นไหลลงมาจากหน้าผาสูง



 
 
 
 
 
 
 
 

ชัน สามารถเล่นน ้ าได ้ที่ส าคญัคือเป็นน ้ าตกที่มีน ้ าไหลตลอดทั้งปีด้วย บรรยากาศที่น่ีค่อนข้างเย็น

สบาย เงียบสงบ มีตน้ไมใ้หญ่ที่ปกคลุมโดยทั่วไปท าให้ที่น่ีมีบรรยากาศร่มร่ืนเหมาะแก่การมาเที่ยว
พกัผ่อน ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ระยะทาง 98 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.45 ชม.)  น าท่านชม วดัพระมหาเจดียไ์ตรภพไตรมงคล หรือ วดัสเตนเลส ตั้งอยู่บนเขาคอ

หงส์ ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวเมืองหาดใหญ่ไดบ้รรยากาศในวดัมีความเงียบสงบร่มร่ืน โดยองค์พระ
เจดีย์มีความงดงามและแปลกตา โดยโครงเหล็กทุกช้ินเป็นสเตนเลสทั้งหมด ถือว่าเป็น เจดียส์เตน

เลสหน่ึงเดียวในโลก พุทธเจา้เจดียส์เตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 เมตร ความสูง 32 เมตร 
สร้างดว้ยสเตนเลสสีเงินแวววาวเส้นกลมหลายขนาด มาเรียงเช่ือมกนัเป็นรูปของเจดีย ์ส่วนยอดเจดีย์

ท าเป็นปลอ้งไฉน มีฉัตรอยูบ่นยอดสุดทั้งน้ีสเตนเลสที่เช่ือมต่อเป็นวงต่อขึ้นเป็นองคเ์จดียม์ีจ านวน 60 

ชั้น 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั CENTARA HATYAI / OR NEW SEASON HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
 

วันที่ส่ี  หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นสถานที่พกัผ่อนของชาวหาดใหญ่ 
โดยมีการดดัแปลงพ้ืนที่จากภูเขาทั้งลูกให้เป็นสวนสาธารณะที่ร่มร่ืนดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่มีเน้ือที่
กว่า 900 ไร่ น าท่านชม พระโพธิสัตวก์วนอิม แกะสลกัโดยช่างชาวจีนจากมณฑลเห่ยเป่ย ทั้งองค์
แบ่งเป็นหินหยกขาว จ านวน 8 ท่อน ขนาดความขนาดความสูง 9.9 เมตร น ้ าหนักประมาณ 80 
ตนั และไดน้ าขึ้นไปประดิษฐานบนเขาคอหงส์ ภายใตฐ้านพระโพธิสัตวก์วนอิม จะเป็นต าหนัก
ทรงแปดเหลี่ยม เสาตรงกลางภายในต าหนัก จะรายล้อมไปด้วยรูปป้ันพระโพธิสัตวอ์งค์เล็กสี
ทองมากมาย โดยมีป้ายแจง้ไวว่้ามีจ านวนถึง 1,000 องค์  เช่ือกนัว่าดว้ยพระญาณบารมีของพระ
โพธิสัตวก์วนอิมจะคุม้ครองปกปักรักษา และให้ประสบความส าเร็จในทุกประการ สมหวงัในส่ิง
ที่ตนเองพึงปรารถนา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่เคเบิ้ลคาร์ กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของ
ประเทศไทย ตั้งอยูภ่ายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ บนกระเช้าสามารถชมวิวมุมสูง
เมืองสงขลาแบบ 360 องศาระหว่างทางจะไดช้มทศันียภาพที่สวยงามจากยอดเขามองลงสู่เบื้อง



 
 
 
 
 
 
 
 

ล่างเห็นเมืองหาดใหญ่และทะเลสาบสงขลา  น าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์เพ่ือสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่
ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคอหงส์ ซ่ึงมี 2 สถานีคือ พระพุทธมงคลมหาราชและทา้วมหาพรหม 
รวมระยะทาง 535 เมตร  

 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ มสัยิดกลาง หรือช่ือเต็มๆ ว่า มสัยิดกลางดิยนุ์ลอิสลาม  เป็นศาสนสถานของอิสลาม 
ซ่ึงเป็นที่รู้จกักนัอย่างดีของชาวสงขลาและจงัหวดัใกลเ้คียง ลกัษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่างดงาม 

โดยดา้นหน้าจะมีสระน ้ าทอดยาวราว 200 เมตร ท าให้มสัยิดน้ีดูคลา้ยกบัทชัมาฮาลที่อินเดีย โดยเป็น
อาคารสามชั้น โดดเด่นด้วยโดมทอง ชั้ น 3 เป็นสถานที่ละหมาด ชั้ น 2 เป็นสถานที่ท าการของ

คณะกรรมการอิสลาม และชั้นแรก เป็นสถานที่จอดรถ มสัยิดแห่งน้ีถูกออกแบบและตกแต่งดว้ยความ

ประณีต ทางเดินปูดว้ยหินอ่อนทั้งหมด พ้ืนที่ภายในก็กวา้งขวา้งและเปิดโล่ง จากนั้นน าท่านวดัมหัตต

มงัคลาราม หรือ วดัหาดใหญ่ใน  เป็นวดัที่เก่าแก่และสวยงามอีกวดัหน่ึงของอ าเภอหาดใหญ่ ซ่ึงมีส่ิง

ส าคญั คือ เป็นวดัที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กวา้ง 10 เมตร ช่ือ พระ

พุทธหัตถมงคล  มีประวตัิความเป็นมาที่ยาวนาน และมีความสวยงดงาม ส่งผลให้ประชาชนทุกสารทิศ
หลัง่ไหลมากราบไหวก้นัอย่างขาดสาย ดว้ยพลงัความศรัทธาภายใตฐ้านพระพุทธมหัตตมงัคลาราม ยงั

มีพระพุทธรูปหลายองค ์ประดิษฐานให้เราไดก้ราบไหวส้ักการะ น าท่านแวะซ้ือของฝากก่อนเดินทาง
กลบั 



 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 น.       น าท่านสู่สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเช็คอิน 
17.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์เที่ยวบิน WE266 (ใช้เวลาบิน 1.25       

ชัว่โมง)    
18.45 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)  



 
 
 
 
 
 
 
 

4 วนั 3 คนื  
สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช – พทัลุง -หาดใหญ่ 

ราคาทัวร์ 15,900 บาท : 23-26 เม.ย. / 7-10 พ.ค. / 14-17 พ.ค./ 11-14 มิ.ย. / 25-28 มิ.ย. 
หรือวันอ่ืนๆตามท่ีกรุ๊ปส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

อตัราค่าบริการ   ราคาทวัร์/ท่าน (บาท) 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง  15,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 2,500 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหักคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 

และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 1 มี.ค. 2564) ** 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพ่ือตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบินไทยสมายล ์(กระเป๋าเดินทาง น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./

ท่าน) หรือสายการบินภายในประเทศสายการบินอื่น กรณีตัว๋ ณ วนัเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได ้โดย
บริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

▪ บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื่อความคล่องตวั 8  ท่าน / คนั 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 500,000 บาท  
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 



 
 
 
 
 
 
 
 

▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 

▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  

วีซ่าและค่าด าเนินการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ

สายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ



 
 
 
 
 
 
 
 

เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอ
ค ายืนยนัว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจาก
พนักงาน  แล้วทัวร์นั้ นยกเลิก  บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่ เก่ียวข้องกับตั๋วเคร่ืองบิน
ภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 
เตียงได ้

 

กระเป๋าเล็กถอืติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่
รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้น
เคร่ืองได ้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand 
carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะไม่รับผิดชอบ 



 
 
 
 
 
 
 
 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้
ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 


