
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง             ม.ีค.  - พ.ค.63      NOK AIR / LION AIR 

 
 วนัแรก กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่– เกาะยอ – วดัพะโคะ๊ – หาดทองรสีอรท์                            ( -L-D ) 

07.00 น.  คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชั �น 3 ประตู 14 
เคาน์เตอร ์สายการบนินกแอร ์เจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสาร  

09.20 น.  เหนิฟ้าสูห่าดใหญ ่โดยสายการบนินกแอร ์เท ี�ยวบนิที� DD7104  
 



 
10.45 น. ถงึหาดใหญ ่นําทา่นขึ�นรถตูป้รับอากาศ วไีอพ ีนําทา่นเดนิทางสู ่เกาะยอ ชมและถา่ยรปูกับสะพาน 

ตณิสรูานนท ์หาซื�อสนิคา้ผา้เกาะยอ  
12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั(1) ณ.รา้นอาหาร 
13.00น. นําทา่นชม วดัพระโค๊ะ "สมเด็จเจา้พะโคะ" หรอื "หลวงปู่ ทวด" เป็นที�รูจ้กัของชาวไทยทกุ

ภมูภิาคในฐานะพระศกัดิ�สทิธิ�ที�มอีทิธปิาฏหิารยิแ์ละอภญิญาแกก่ลา้จนไดร้ับสมญานามวา่ "หลวงปู่
ทวดเหยยีบนํ�าทะเลจดื" ความเป็นมาของวัดพะโคนี�มคีวามน่าสนใจ กล่าวตามพงศาวดารเมอืง
พัทลุงเรยีกวา่ "วดัหลวง" สรา้งในสมยัสมเด็จพระรามาธบิดทีี� 2 ไดพ้ระราชทานที�กัลปนา (ยกให)้ 
ครั�งแรกประมาณปี พ.ศ. 2057 ตอ่มาสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรด ิ(พ.ศ. 2091 - 2111) ไดรั้บ
พระราชทานที�กลัปนาวดันี� เรยีกวา่วัดราชประดษิฐาน และไดส้รา้งพระโคตมะ หรอืพระพุทธรปู
ไสยาสน์ ที�ประดษิฐานอยูจ่นกระทั�งทกุวันนี� คําวา่ "พะโคะ" น่าจะมาจากคําวา่ "พระโคตมะ" วัด
พะโคะ ถอืเป็นวัดคูบ่ารมหีลวงปู่ ทวดเชน่เดยีวกบัวดัชา้งให ้ เป็นที�ประดษิฐาน "ลกูแกว้วเิศษ" ของ
หลวงปู่ ทวด ตามตํานานเลา่วา่ ในคราวที�หลวงปู่ ทวดยงัเป็นทารกอยูนั่�น ม ี“งจูงอาง” หรอืที�ภาษา
ปักษ์ใตเ้รยีกวา่ "งบูองหลา" หรอื "ตระบองหลา" ไดแ้สดงกฤษดาภนิหิาร โดยการเขา้ไปพันโอบ
ลอ้มรอบเปลที�นายห ูและนางจัน พ่อแมข่องทา่นไดนํ้าไปผูกไวท้ี�ใตต้น้เมา่ แลว้คาย “ลกูแกว้วเิศษ” 
ไว ้โดยที�ไมทํ่าอนัตรายทา่นเลย ลกูแกว้ดังกลา่วไดร้ับการเก็บรักษาไวท้ี�วัดพะโคะ ดังนั�น ภาพ
หลวงปู่ ทวด หรอืวัตถุมงคลของวัดพะโคะ จงึมักม ี“ลกูแกว้” ปรากฏอยูด่ว้ยเสมอ หลังจากนั�นออก
เดนิทางสู ่จังหวัดพัทลงุ     

18.00 น.   เขา้พกัโรงแรม หาดทอง รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ หลงัจากน ั�น บรกิารอาหารเย็น (2) ณ 
หอ้งอาหาร หลงัอาหารอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัท ี�สอง   เกาะกระ  – ถํ �านํ �าเย็นเขาชยัสน – บอ่นํ�ารอ้น – เขาคอหงษ ์                                 ( B-L- ) 

07.00น.     บรกิารอาหารเชา้ (3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
0930น. นําทา่นลงเรอืลําใหญ ่ทอ่งทะเลสาบสู ่เกาะกระ ซึ�งไดร้วบรวมสิ�ง 
              ศักดิ�สทิธิ�ไวม้ากมายใหท้า่นไดส้ักการะขอพร รอยเทา้หลวงปู่ ทวด  

ศาลเจา้โต๊ะน ิถํ�าโพธสิตัวก์วนอมิ ตน้โพธิ�เงนิ โพธิ�ทอง  
สระสะทอ้นนํ�าซึ�งตลอดระยะทางเดนิรอบเกาะระยะทาง 300 เมตร 
จะทําใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตแิบบเต็มอิ�ม 

11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ.หอ้งอาหารโรงแรม  
หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  

14.00น. นําทา่น ลงเรอื ชมความงดงาม ภายใน ถํ �านํ �าเย็นเขาชยัสน สมัผัส 
              กบัการลอดทอ้งมงักรที�น่าตื�นเตน้ ชมหนิงอกหนิยอ้ยที�คงความสวย 
              งามเป็นธรรมชาตภิายใตภ้เูขาที�ตอ้งเขาชมแบบการผจญภยั ตื�นเตน้  
              แต่วา่ปลอดภยั ในการเที�ยวชม 
15.00น นําชม บอ่นํ �ารอ้นเขาชยัสน นํ�ารอ้นจากตานํ�ารอ้นไหลมาเตมินํ�าเกา่ 
   ก็ถูกหมนุเวยีนออกไปตามทางที�สรา้งเอาไวโ้ดยเฉพาะ นํ�าที�ไหล 

ออกมาจากบอ่นํ�ารอ้นจรงิๆ นั�นอณุหภมูปิระมาณ 60 นํ�ารอ้นผุดขึ�นมาตามธรรมชาตพิอลน้บอ่ก็ไหล
มาที�นี� ก็เริ�มเย็นตัวลงบา้งแลว้ ใหท้า่นไดเ้อา้เทา้แชเ่พื�อความผ่อนคลาย ไดเ้วลานํากลับที�พัก 

17.00น. นําทา่นสูเ่มอืงหาดใหญ ่นําทา่นสูย่อด เขาคอหงษ ์ซ ึ�งสามารถมองลงมาเห็นตัวเมอืงหาด 
ใหญแ่บบพานอรามา นําทา่นสกัการะสิ�งศักดิ�สทิธิ�บนเขาคอหงษ์ เป็นที�ประดษิฐานของสิ�งศักดิ�สทิธิ� 
ไดแ้ก ่พระโพธสิัตวก์วนอมิ ทา้วมหาพรหม และพระพุทธมงคลมหาราช เป็นตน้ 

18.00น. นําทา่นเขา้พักโรงแรม เรด เพลนเนท หรอืเทยีบเทา่ เมอืงหาดใหญ่ เก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก 
หลังจากนั�นใหท้า่นเดนิเลอืกหาสนิคา้ราคาถกูจากตลาด  
กมิหยงและสันตสิขุ(อสิรอาหารเย็นตามอธัยาศัย)ไดเ้วลากลับเขา้ที�พักพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

วนัท ี�สาม   หาดใหญ ่– วดัชา้งไห ้– ศาลเจา้เลง่จเูกยีง(เจา้แมล่ ิ�มกอเหนี�ยว) – กรงุเทพฯ       ( B-L- ) 

07.00น.     บรกิารอาหารเชา้ (5) ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  
09.00น. นําทา่นกราบหลวงปู่ ทวด วดัชา้งไห ้จังหวัดปัตตาน ีเป็นวัดเกา่แกส่รา้งมาแลว้กวา่ 300 ปี ตาม

ตํานานกล่าววา่ พระยาแกม้ดําเจา้เมอืงไทรบรุ ีตอ้งการหาชยัภมูสํิาหรับสรา้งเมอืงใหมใ่หก้บันอ้งสาว 
จงึไดเ้สี�ยงอธฐิาน ปลอ่ยชา้งใหอ้อกเดนิทางไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพรพ่ลเดนิตดิตามไป จน
มาถงึวนัหนึ�ง ชา้งไดห้ยดุอยู ่ณ ที�แหง่หนึ�ง แลว้รอ้งขึ�นสามครั �ง พระยาแกม้ดําจงึไดถ้อืเป็นนมิติที�ด ี
จะใชบ้รเิวณนั�นสรา้งเมอืง แตน่อ้งสาวไมช่อบ พระยาแกม้คําจงึใหส้รา้งวัด ณ บรเิวณดังกล่าวแทน 
แลว้ใหช้ื�อวา่ วัดชา้งไห ้แลว้นมินตพ์ระภกิษุรปูหนึ�ง ที�ชาวบา้นเรยีกวา่ ทา่นลงักา หรอื สมเด็จ
พะโคะ หรอื หลวงพ่อทวดเหยยีบนํ�าทะเลจดื 

 



 
11.00น. นําทา่นกราบขอพร ศาลเจา้เลง่จูเกยีง (เจา้แมล่ ิ�มกอเหนี�ยว) เป็นศาลเจา้เกา่แกคู่บ่า้นคู่เมอืง

ปัตตานี ตั �งอยูใ่จกลางเมอืงเกา่  เดมิเรยีกตลาดจนีเมอืงปัตตาน ี สรา้งในสมยัราชวงศเ์หม็ง  ศักราช
บว้นเละ ปีที� 2 ตรงกบั พ.ศ.2117 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา   แหง่กรงุศรอียธุยา เดมิเรยีกวา่ 
ศาลเจา้ซกูง๋ หรอืศาลโจ๊วซกูง  เป็นศาลเจา้ประจําชมุชนชาวจนี มอีงคพ์ระหมอ หรอืโจ๊วซกูง มา
เป็นเทพประธานประจําศาลเจา้  

12.00น. รับประทานอาหาร(6) ณ.รา้นอาหาร  หลังอาหารนําทา่นชอ้ปปิ�ง 
แบบจใุจที�ตลาดกมิหยงและสนัตสิุข ไดเ้วลสมควรนําทา่น 
เดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ ่

17.20 น. เหนิฟ้าออกเดนิทางจากหาดใหญ ่โดยสายการบนิ นกแอร ์เที�ยวบนิ DD 7113  
18.45 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทบัใจ 

********************************************************* 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

*** ต้องการเดนิทางช่วง ศุกร์ , เสาร์   เพิ�มท่านละ 2,000  บาท*** 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม   
- คา่ต ั�วเครื�องบนิ กรุงเทพฯ - หาดใหญ ่- กรงุเทพฯ (ช ั�นนกัทอ่งเที�ยว) 
 - คา่ที�พักโรงแรม 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   
- คา่รถตูป้รบัอากาศ            
- คา่อาหาร 6 มื�อ    
 - คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งตามรายการ             
- คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 
 - คา่เรอืทอ่งเที�ยวเกาะกระ    
- คา่กระเชา้  
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวต่าง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์
 - คา่อาหาร เครื�องดื�มนอกเหนือรายการ  
 - คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 
 
 
เงื�อนไขการจอง  
- มดัจํา 5,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้ ขอสงวนสทิธิ�ไม่
คนืเงนิใดๆทั �งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทวัรร์ายการนี�เป็นทวัรร์าคาพเิศษ 
- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดชํ้าระไว ้
แลว้ทั �งหมด 
 
ส ิ�งที�ควรนําไปดว้ย  รองเทา้สวมสบาย, ครมีและแวน่กนัแดด, กลอ้งถา่ยรูป, ยาประจําตัว 
 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�โดยคํานงึถงึประโยชน์และ
ความปลอดภยัของ ลกูคา้เป็นสําคัญ 
 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว 

วนัท ี� 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 
 
วนัท ี� 5-7 / 26-28 เม.ย.63 
 
วนัท ี� 10-12 / 24-26 พ.ค.63 

8,900 
 

 1,800 


