
 

 

 



 

ทะเล ตรัง หาดใหญ่ 4 วนั 3 คืน 
สุดพเิศษ! เฉพาะสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2564 

👍บินเคร่ือง นกแอร์ สบายๆ ฟรี! นํา้หนักโหลด 20 กโิล 
👍พกัโรงแรมระดบั 3+ 
👍อาหารครบม้ือไม่มีอสิระ 
👍ลิม้ลองหมูย่างเมืองตรัง 
👍ร่วมฉลองวนัสงกรานต์ พร้อมดนิเนอร์สุดพเิศษ ณ โรงแรม New Season Square หาดใหญ่  
วนัจนัทร์ที่ 12 เมษายน 64 (1)       สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ถํา้เลเขากอบ – ศาลเจ้าท่ามกงเยีย่ –  

                                      หอนาฬิกาตรัง – วงเวยีนพะยูน – วหิารคริสตจักรตรัง 
07.20 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์

สายการบินนกแอร์  (DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็ค
เอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่  หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD504  
(ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชม.) 

10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกทีน่ั่งบนรถ ทางบริษทัฯ จะจัดสรรทีน่ั่งตามลาํดับการจองพร้อมชําระเงิน  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

เดินทางสู่ จังหวดัตรัง (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) จงัหวดัในภาคใตข้องประเทศไทย  ตรังหรือ
เมืองทบัเท่ียงเป็นจงัหวดัท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของภาคใต ้ จงัหวดัตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าคา้ขายกบั
ต่างประเทศ เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมไปสู่จงัหวดันครศรีธรรมราช   
นาํท่านเดินทางสู่ ถํา้เลเขากอบ UNSEEN  THAILAND  ถํ้าเลเขากอบเป็นถํ้าท่ีมีสายนํ้าไหลผา่นและไหล
ลอ้มรอบภูเขาอนัเป็นท่ีตั้งของถํ้า การเดินทางเขา้
ไปชมภายในนั้นจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการนัง่เรือใน
บางจุดแลว้จึงค่อยเดินสาํรวจถํ้าต่าง  ๆ อนัไดแ้ก่  
ถํ้าเจา้สาว ถํ้ารากไทร ถํ้าคนธรรพ์ เป็นตน้ โดยมี
ระยะทางสาํรวจถํ้าทั้งหมดประมาณ  4 กิโลเมตร 
ช่วงเวลาท่ีน่าต่ืนเตน้และหวาดเสียวท่ีสุดของ
การท่องถํ้าเลเขากอบคือตอนท่ีตอ้งนอนราบ



 

ขนานไปกบัลาํเรือเพื่อลอดผา่นส่วนท่ีมีเพดานตํ่าท่ีสุดของถํ้าท่ีเรียกกนัวา่ "ถํ้าลอด" จนถึงกบัมีผูเ้ปรียบเปรย
อารมณ์น้ีวา่ราวกบัไดล้อดผา่นทอ้งมงักรอยา่งไรอยา่งนั้น ซ่ึงมีความเช่ือวา่  หากใครได้  ลอดผา่นทอ้งมงักร
เหมือนเป็นการสะเดาะห์กลบัไปก็จะพบแต่ความโชคดี  (โปรแกรมล่องเรือชมถ า้เลเขากอบ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม  ท้ังนีขึ้น้อยู่กับสภาพอากาศและ  ระดับน า้ทะเล หากไม่สามารถล่องเรือ
ได้ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเท่ียวเป็นท่องเท่ียววังเทพทาโรแทน ) 

นาํท่านเขา้สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองชาวตรัง  ศาลเจ้าท่ามก๋งเยีย่   (Tham Kong Yia Shrine) ตั้งอยูบ่น
ถนนเพลินพิทกัษ ์เป็นศาลเจา้ท่ีคนส่วนมากนิยมมากราบไหวข้อพร  ศาลเจา้ท่ามกงเยีย่ ชาวบา้นเรียกวา่   โรง
พระท่ามกงเยีย่  นบัเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวตรัง นบัตั้งแต่แรกเกิดจากครรภม์ารดาเม่ืออายคุรบเดือนบิดา
มารดาจะพามาไหวเ้พื่อขอใหพ้ระท่ามกงเยีย่รับไวเ้ป็นบุตร โดยการบอกวนัเดือนปีเกิดใหเ้จา้หนา้ท่ีศาลเลือก
ช่ือใหต้ามสมควรแลว้จึงเส่ียงโป้ยถามพระ โดยมากบุตรของท่านทุกคนจะมีช่ือกลางเดียวกนัวา่ ท่าม ไม่วา่
ชาวบา้นจะมีทุกขโ์ศกโรคภยั วารดิถี งานเทศกาล หรือประสบความสาํเร็จใดๆ ก็จะมีลูกหลานมากราบไหว้
สักการบูชาเสมอกล่าววา่เซียมซีของท่านแม่นยาํผูค้นมกันิยมบนท่านดว้ยหมูยา่งทั้งตวัหรือยอ่มลงมาตาม
กาํลงัศรัทธาและทุนทรัพย ์หรือความเก่ียวขอ้ง ความสาํเร็จในกิจการนั้นๆ โดยเฉพาะในวนัหยดุหรือ
เทศกาลสาํคญั ลูกหลานจะพร้อมใจกนัมาสักการะบูชาท่านอยา่งเนืองแน่น ผา่นชม หอนาฬิกาตรัง  
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ประจาํจงัหวดัตรัง ชม วงเวยีนพะยูน  สัตวน์ํ้าท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละเป็นสัญลกัษณ์
ของจงัหวดัตรัง ชม วหิารคริสตจักรตรัง  โบสถค์ริสตท่ี์มาอายเุก่าแก่กวา่ 100 ปี อาคารสีเหลืองตั้งโดเด่นอยู่
กลางสวนหยอ่ม 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนูพเิศษ หมูย่างเมืองตรัง 
  นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา หรือเทยีบเท่า  

วนัองัคาร ที่ 13 เมษายน 64 (2)  ตรัง - ท่าเรือปากเมง – ลงเรือสู่เกาะมุก – ถํา้มรกต – เกาะเชือก – หาดใหญ่  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพกั 

 



 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง เรือออกจากท่าเรือ มุ่งหนา้สู่ เกาะมุก  หน่ึงใน UNSEEN  THAILAND ถึง
เกาะมุก ลอยตวัเขา้สู่ ถํา้มรกต (ความงดงามทีซ่่อนอยู่) มนตเ์สน่ห์แห่งทะเลอนัดามนั ความงดงามท่ีซ่อนตวั
อยูก่ลางทอ้งทะเลสีครามสดใส ถ ้ามรกต ตั้งอยูบ่นเกาะมุก ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม เน่ืองจากปาก
ถ ้าเป็นโพรงเล็กๆ การท่ีจะเขา้ไปชมความงามขา้งในถ ้านั้นตอ้งเป็นช่วงท่ีน ้าลงเท่านั้น โดยใชว้ธีิการลอยคอ
ในน ้ามีแนวเชือกใหจ้บักนัพลดัหลงและเพื่อความปลอดภยัก่อนจะลอดถ ้าคดเค้ียวท่ีมีความยาวกวา่ 80 เมตร 
เม่ือนกัท่องเท่ียวลอดผา่นตวัถ ้าก็จะไดพ้บกบัอีกหน่ึงความมหศัจรรย ์นัน่ก็คือหาดทรายสีขาวละเอียด และ
ป่าไมสี้เขียวร่มร่ืน เม่ือแหงนหนา้มองข้ึนไปดา้นบนจะเห็นทอ้งฟ้า และแสงแดดท่ีสาดส่องลงมาเหมือนยนื
อยูก่ลางปล่องขนาดใหญ่ ลกัษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการมาด่ืมด ่าความ
สวยงามของ ถ ้ามรกต ก็คือ ช่วงระหวา่งเดือนพฤษภาคม – ธนัวาคม ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะไดเ้ห็นน ้าทะเลเป็นสี
เขียวมรกตงามจบัใจ ส าหรับเวลาท่ีแสงแดดจะลอดปากถ ้ามรกตลงมา คือช่วงระหวา่งเวลา 10.00-14.00 น.  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั บนเรือ  

 
 

จากนั้น จากนั้นน าท่านสู่ เกาะกระดาน (เกาะแห่งความรัก) ถกูยกย่องกล่าวขานให้เป็น เกาะท่ีสวยงามท่ีสุดของ
จังหวดัตรัง ดว้ยหาดทรายสีขาวละเอียดเป็นแนวยาว น ้าทะเลท่ีใสจนมองเห็นแนวปะการังน ้าต้ืนและฝงูปลา
ท่ีแหวกวา่ยอยูใ่ตน้ ้ า ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมส าหรับการด าน ้าต้ืน ความงดงามของธรรมชาติท่ีเกาะ
กระดาน น่ีเองท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหเ้ดินทางเขา้มาสัมผสัอยา่งไม่ขาดสาย ชายหาดท่ี
สวยงาม เงียบสงบ และแสนโรแมนติก ท าให ้เกาะกระดาน ถูกเลือกใหเ้ป็นสถานท่ีในการจดักิจกรรม พิธี
ววิาห์ใตส้มุทร  ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปีในช่วงเทศกาลวนัวาเลนไทน์ ซ่ึงตรงกบัเดือนกุมภาพนัธ์ จนถูก
ขนานนามวา่ “เกาะแห่งความรัก” 



 

 
จากนั้น ต่อจากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะเชือก (บ้านของปะการัง)  เป็นเขาหินปูน เช่นเดียวกบัเกาะมา้ ซ่ึงกระแสน ้า

ระหวา่งเกาะทั้งสองนั้นไหลเช่ียว เม่ือเวลาท่ีนกัท่องเท่ียว ด าน ้าลงไปเพื่อดูความสวยงามใตท้อ้งทะเล จึง
จ าเป็นตอ้งมีเส้นเชือกเป็นตวัช่วยพยงุ เพื่อไม่ใหไ้หลไปตามกระแสน ้าท่ีพดัแรง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “เกาะ
เชือก”  และแมจ้ะไม่มีหาดทรายท่ีสวยงาม แต่บริเวณรอบๆ ของทั้ง 2 เกาะน้ี ก็ถูกทดแทนไปดว้ยโลกใตน้ ้าท่ี
งดงามเกินบรรยาย ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องปะการังมากมายทั้ง กลัปังหา ปะการังพุม่ ปะการังสีฟ้า  ปะการังเขากวาง 
ปะการังอ่อนสกุล Dendronephthya ฯลฯ ซ่ึงปกติจะพบในแหล่งน ้าลึก 10 เมตรข้ึนไป  และยงัมีปลาสวยงาม
หลากสีสันอีกดว้ย ทั้ง 2 เกาะน้ีจึงถูกยกยอ่งจากนกัท่องเท่ียว ใหเ้ป็นจุดด าน ้าท่ีสวยท่ีสุดของทะเลตรัง   
 

(โปรแกรมการท่องเทีย่วทะเลตรัง อาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาพอากาศและระดับนํา้ทะเล 
เพ่ือความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ หากสภาพอากาศไม่เอือ้ต่อการลอยตัวเข้าชมถํา้มรกตและดํานํา้ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณเีน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบัตัวแทนแล้วทั้งส้ิน) 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
จากนั้น นําท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือปากเมง  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ สงขลา  

(ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  
 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมนิวซีซ่ัน หรือเทยีบเท่า  

วนัพุธที่ 14 เมษายน 64 (3)   วดัพะโคะ – เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน – หาดใหญ่ - สะพานติณสูลานนท์ – 

เกาะยอ – นมัสการพระนอน วดัแหลมพ้อ – หาดสมิหลา – เขาตังกวน – ย่าน
เมืองเก่าสงขลา – งานเลีย้งรดนํา้ขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ วดัพะโคะ  หรือ วดัราชประดิษฐาน วดั

แห่งน้ีคือสถานท่ีจาํพรรษาของสมเด็จพระโคะ หรือ หลวงพ
ปู่ทวดเหยยีบทะเลนํ้าจืด พระเกจิอาจารยท่ี์ประชาชนให้
ความนบัถือ เป็นตาํนานของปาฎิหารยห์ลวงปู่ทวดเหยยีบ
นํ้าทะเลจืด มีเร่ืองเล่ากนัวา่ วนัหน่ึงมีโจรสลดัแล่นเรือเลียบ



 

มาตามฝ่ัง เห็นสมเด็จพะโคะ หรือหลวงปู่ทวดเดินอยู ่มีลกัษณะแปลกกวา่คนทั้งหลาย จ่ึงใคร่ลองดี โจรสลดั
ไดจ้อดเรือและจบัสมเด็จพะโคะไป เม่ือเรือแล่นมาไดส้ักพกัเกิดเหตุการณ์ใหเ้รือไม่สามารถแล่นไปต่อได ้
ตอ้งจอดอยูห่ลายวนัจนในท่ีสุดนํ้าจืดบนเรือหมด ไม่มีใหด่ื้ม สมเด็จพะโคะสงสารจึงเอาเทา้ซา้ยแช่ลงไปใน
นํ้าทะเล เกิดเป็นประกายโชติช่วง และนํ้าทะเลไดก้ลายเป็นนํ้าจืด โจรสลดัเกิดความเล่ือมใสศรัทธากราบ
ไหวข้อขมา และนาํสมเด็จพะโคะข้ึนฝ่ัง เร่ืองราวไดแ้พร่สะพดัออกไป ประชาชนจึงพากนัมากราบไหวบู้ชา
เป็นจาํนวนมาก นาํท่านชมสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีหลวงปู่ทวดเคยใชข้ณะจาํพรรษาท่ีวดัแห่งน้ี เช่น บ่อนํ้า
ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีท่านเคยใชเ้ป็นท่ีสรงนํ้า และซกัจีวร  รอยพระพุทธบาทของหลวงปู่ทวด ระหว่างทางผ่านชมวดั
ต้นเลยีบ (สถานทีฝั่งรกหลวงปู่ทวด) วดัดีหลวง (วดัทีห่ลวงปู่ทวดเคยบวชเป็นสามเณร) และชมววิต้นตาล
ระหว่างสองข้างทาง 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน เป็นแอ่งเก็บนํ้าขนาดใหญ่และหนา้ผาสูง ท่ีถูกพฒันาใหเ้ป็น
แหล่งท่องเท่ียว มีคาเฟ่ จุดเซลฟ่ี บรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางหนา้ผาสีนํ้าตาลส้มลอ้มรอบดว้ยผนืนํ้าสีเขียว
มรกตสวยงาม สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เกาะยอ  

นาํท่านเดินทางขา้ม สะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย  ความยาวของสะพาน  
2 ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างข้ึนในสมยั ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลา
นนท ์ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนานมทางรถยนต์  โดยเช่ือมเกาะยอ  2 ดา้น ระหวา่งฝ่ัง
บา้นนํ้ากระจาย  อ.เมืองสงขลาและบา้นเขาเขียวสู่ เกาะยอ นําท่านกราบนมัสการพระนอน  วดัแหลมพ้อ   
หรือวดัพระนอนวดัแหลม  ตั้งอยูท่ี่บา้นสวนทุเรียน  ตาํบลเกาะยอ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา   ริมทะเลสาบ
สงขลา  เป็นวดัท่ีเก่าแก่และสาํคญัวดัหน่ึง  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของจงัหวดัสงขลา  ประดิษฐาน  พระ
นอนปางไสยาสน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด   ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย   พระบาทมี
ลวดลายภาพศิลปะ   ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยท่ีตั้งวดัอยูใ่กลถ้นนเชิงสะพานติณสูลานนทฝ่ั์งเกาะยอ  จึงทาํใหเ้ป็นส่ิงท่ี
สะดุดตาของผูท่ี้ขบัรถผา่นไปมา 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 



 

เช็คอินหาดสมิหลา สูดกล่ินอายทะเล ชมววิทิวทศัน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว  หาด
ทรายสีขาวละเอียดนวลตาขนานไปกบัทิวสนท่ีปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลกัษณ์ของหาดสมิ
หลา รูปป้ันนางเงือกสีทอง จุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน  
นาํท่านสู่ เขาตังกวน  เนินเขาสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ  2,000 ฟุต จากยอดเขาตงักวนสามารถมองเห็น
ทิวทศัน์ของเมืองสงขลาไดโ้ดยรอบ  บนยอดเขาตงักวนเป็นท่ีประดิษฐานเจดียพ์ระธาตุคู่บา้นคู่เมืองจงัหวดั
สงขลา ซ่ึงสร้างในสมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช  ศิลปะสมยัทวาราวดี เดินข้ึนบนัไดพญานาค 145 ขั้น 
หรือหากท่านไม่สะดวกเดินข้ึนบนัไดสามารถโดยสารลิฟตข้ึ์นไปยงัดา้นบนได ้(ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต ์ท่านละ  
30 บาท) อิสระใหท้่านสักการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวติตามอธัยาศยั 

 
นาํท่านเดินทางเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา  จุดแลนดม์าร์คและจุดถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้
ท่ายไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจไม่วา่จะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานชิโนโปรตุกีส 
กาํแพงสตรีทอาร์ต หบั โห ้ห้ิน โรงสีขา้วเก่าแก่สีแดง บา้นนครใน เมืองสงขลา พิพิธภณัฑเ์ล็ก ๆ แหล่งรวม
ของเก่าแก่ ตกแต่งอยา่งสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นตน้ 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องจัดเลีย้งของโรงแรม 
 ดินเนอร์สุดพเิศษ !! จัดงานเลีย้ง รดนํา้ขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เน่ืองในวนัสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 

  นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมนิวซีซ่ัน หาดใหญ่ หรือเทยีบเท่า  
 
 



 

วนัพฤหัสบด ีที่ 15 เมษายน 64 (4)   วดัมหัตตมังคลาราม – วดัพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล – ตลาดกมิหยง –  

         สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพกั 
 นาํทุกท่านสู่ วดัพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส  ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเขาคอหงส์ หลงั

มหาวทิยาลยัสงขลานครินท ์ โดยองคพ์ระเจดียมี์ความงดงามแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกช้ินเป็นสแตนเลส
ทั้งหมด เรียกไดว้า่เป็น เจดียส์แตนเลส หน่ึงเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดียไ์ตรภพไตรมงคล สร้างข้ึนเพื่อ
นอ้มถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาสทรงครอง
สิริราชสมบติั 60 ปี อีกทั้งยงัสร้างเพื่อเป็นศูนยร์วมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและ
วฒันธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวติัและพุทธจริยวตัรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

 
 

จากน้ัน นาํท่านเดินทาง สู่ วดัมหัตตมังคลาราม  หรือ วดัหาดใหญ่ใน  เป็นวดัท่ีเก่าแก่อีกวดัหน่ึงของอาํเภอหาดใหญ่  
หน่ึงในสถานท่ีเท่ียวชมวดัท่ีสวย   มีส่ิงสาํคญั คือ เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว  35 เมตร สูง 
15 เมตร กวา้ง  10 เมตร ช่ือ พระพุทธหตัถมงคล  ท่ีวา่กนัวา่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก  ท่ีนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมากราบไหว ้
 



 

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวนั เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิม้รสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึน้ช่ือสุดอร่อย 
อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดกมิหยง  แหล่งสินคา้มีใหเ้ลือกซ้ือเลือกหาแทบ ทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ 
ขนมขบเค้ียว เคร่ืองส าอางค ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของเด็กเล่น แวน่ตา ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน สินคา้ทัว่ไป 
ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขายสินคา้ทัว่ไป ส่วนชั้นบนจะเนน้ไปทางเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่วนดา้น
ตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 

 
17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD511 

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกทีน่ั่งบนรถ ทางบริษทัฯ จะจัดสรรทีน่ั่งตามลาํดับการจองพร้อมชําระเงิน  
 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทน
บริษทั (มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยทาง
บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 
 
 
 

 



 

เน่ืองจากเป็นเทีย่วบินแบบเช่าเหมาลาํ ทั้งนีเ้ทีย่วบิน เวลา และโปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลง  
ขึน้อยู่กบัการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  

หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง CONFIRM ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วนั  
หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง  

      
อตัราค่าบริการ ทะเล ตรัง หาดใหญ่ 4 วนั 3 คืน 

เดนิทาง 12-15 เมษายน 2564 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน   ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ  300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   ชําระได้ทีเ่จ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 

กรณเีด็กทีม่ีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชําระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เกบ็ค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

 
อตัราค่าบริการนีร้วม    
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมนํ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม  
2. ค่ารถบสัปรับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
3. ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
4. ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าอุปกรณ์ดาํนํ้าต้ืน (Snorkelling) 
8. ประกนัอุบติัเหตุ  เง่ือนไขตามกรมธรรม์  (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5  แสนบาท 1-15  ปี หรือ อาย ุ75-
85 ความคุ้มครองเหลือ 50 % อายตุ า่กว่า 1  ปี หรือ อายเุกิน 85  ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรม
หรือถกูท าร้าย)   
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงั
การช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มรีาคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

11,555.- 3,000.- 



 

2. ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน    
3. กรณีผูเ้ดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทวัร์เพิ่ม  1,000 บาท 
 
วธีิการจอง 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ชําระมัดจําค่าทวัร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน หากไม่ชาํระตามท่ี
บริษทักาํหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อน
เดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หากท่านไม่ชาํระเงินหรือไม่ชาํระเงินตามกาํหนดใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น  ๆ 
เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้  
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป ยดึเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกคา้ชาํระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  

(ถา้มี) 
2. กรณยีกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยดึเงินเตม็จาํนวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) 

อาทิเช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอ่ืน ๆ  
4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดินทาง ทาํการคืนเงินใหภ้ายใน 7 วนั  

** เน่ืองจากราคา ทวัร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน  ตั๋วเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาลาํ กรณผู้ีจองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถ
เปลีย่นผู้เดินทางแทนได้ ดังนี ้
1. ผู้จองต้องการยกเลกิการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมสําเนา

หน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วนัทาํการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุด) สามารถ
เปลีย่นผู้เดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลกิการเดินทาง ต้องการเปลีย่นผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลงั 7 วนัก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายใน
การเปลีย่นผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลกิการเดินทาง 3 วนัก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลีย่นผู้เดินทางได้ทุกกรณ ี
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน  ** 
 

หมายเหตุ  

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน ราคาและรายการ
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้  รายการ
ท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การ
เปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4.ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  
5. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
6. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
7. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
8.กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจใหถ่ี้ถว้น เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 



 

 
 

 
 


