
 

 

 
 
   
  
  

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง             ม.ีค.  - พ.ค.63      NOK AIR / LION AIR 

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

07.00 น.  คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชัน้ 3 ประต ู14 

เคาน์เตอร ์สายการบนินกแอร ์เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสาร  
09.20 น.  เหนิฟ้าสูห่าดใหญ ่โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7104  



 
 

10.45 น. ถงึหาดใหญ ่น าทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศ วไีอพ ีน าทา่นเดนิทางสู ่เกาะยอ ชมและถา่ยรปูกับสะพาน 
ตณิสรูานนท ์หาซือ้สนิคา้ผา้เกาะยอ  

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ.รา้นอาหาร 
13.00น. น าทา่นชม วัดพระโค๊ะ "สมเด็จเจา้พะโคะ" หรอื "หลวงปู่ ทวด" เป็นทีรู่จั้กของชาวไทยทกุ

ภมูภิาคในฐานะพระศักดิส์ทิธิท์ีม่อีทิธปิาฏหิารยิแ์ละอภญิญาแกก่ลา้จนไดร้ับสมญานามวา่ "หลวงปู่
ทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื" ความเป็นมาของวัดพะโคนี้มคีวามน่าสนใจ กลา่วตามพงศาวดารเมอืง
พัทลงุเรยีกวา่ "วดัหลวง" สรา้งในสมัยสมเด็จพระรามาธบิดทีี ่2 ไดพ้ระราชทานทีก่ัลปนา (ยกให)้ 

ครัง้แรกประมาณปี พ.ศ. 2057 ตอ่มาสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรด ิ(พ.ศ. 2091 - 2111) ไดร้ับ
พระราชทานทีก่ัลปนาวัดนี้ เรยีกวา่วัดราชประดษิฐาน และไดส้รา้งพระโคตมะ หรอืพระพทุธรปู

ไสยาสน์ ทีป่ระดษิฐานอยูจ่นกระทั่งทกุวันนี้ ค าวา่ "พะโคะ" น่าจะมาจากค าวา่ "พระโคตมะ" วัด
พะโคะ ถอืเป็นวัดคูบ่ารมหีลวงปู่ ทวดเชน่เดยีวกบัวัดชา้งให ้ เป็นทีป่ระดษิฐาน "ลกูแกว้วเิศษ" ของ
หลวงปู่ ทวด ตามต านานเลา่วา่ ในคราวทีห่ลวงปู่ ทวดยังเป็นทารกอยูนั่น้ ม ี“งูจงอาง” หรอืทีภ่าษา

ปักษ์ใตเ้รยีกวา่ "งูบองหลา" หรอื "ตระบองหลา" ไดแ้สดงกฤษดาภนิหิาร โดยการเขา้ไปพันโอบ
ลอ้มรอบเปลทีน่ายห ูและนางจัน พอ่แมข่องทา่นไดน้ าไปผกูไวท้ีใ่ตต้น้เมา่ แลว้คาย “ลกูแกว้วเิศษ” 

ไว ้โดยทีไ่มท่ าอันตรายทา่นเลย ลกูแกว้ดังกลา่วไดร้ับการเก็บรักษาไวท้ีว่ัดพะโคะ ดังนัน้ ภาพ
หลวงปู่ ทวด หรอืวัตถมุงคลของวัดพะโคะ จงึมักม ี“ลกูแกว้” ปรากฏอยูด่ว้ยเสมอ หลังจากนัน้ออก

เดนิทางสู ่จังหวัดพัทลงุ     
18.00 น.   เขา้พกัโรงแรม หาดทอง รสีอรท์  หรอืเทยีบเทา่ หลงัจากน ัน้ บรกิารอาหารเย็น (2) ณ 

หอ้งอาหาร หลงัอาหารอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่อง   เกาะกระ  – ถ า้น า้เย็นเขาชยัสน – บอ่น า้รอ้น – เขาคอหงษ ์                                 ( B-L- ) 

07.00น.     บรกิารอาหารเชา้ (3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
0930น. น าทา่นลงเรอืล าใหญ ่ทอ่งทะเลสาบสู ่เกาะกระ ซึง่ไดร้วบรวมสิง่ 

              ศักดิส์ทิธิไ์วม้ากมายใหท้า่นไดส้กัการะขอพร รอยเทา้หลวงปู่ ทวด  
ศาลเจา้โต๊ะน ิถ ้าโพธสิตัวก์วนอมิ ตน้โพธิเ์งนิ โพธิท์อง  
สระสะทอ้นน ้าซึง่ตลอดระยะทางเดนิรอบเกาะระยะทาง 300 เมตร 

จะท าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับธรรมชาตแิบบเต็มอิม่ 
11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ.หอ้งอาหารโรงแรม  

หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  
14.00น. น าทา่น ลงเรอื ชมความงดงาม ภายใน ถ า้น า้เย็นเขาชยัสน สมัผัส 

              กับการลอดทอ้งมังกรทีน่่าตืน่เตน้ ชมหนิงอกหนิยอ้ยทีค่งความสวย 
              งามเป็นธรรมชาตภิายใตภ้เูขาทีต่อ้งเขาชมแบบการผจญภยั ตืน่เตน้  
              แตว่า่ปลอดภยั ในการเทีย่วชม 

15.00น น าชม บอ่น า้รอ้นเขาชยัสน น ้ารอ้นจากตาน ้ารอ้นไหลมาเตมิน ้าเกา่ 
   ก็ถกูหมนุเวยีนออกไปตามทางทีส่รา้งเอาไวโ้ดยเฉพาะ น ้าทีไ่หล 

ออกมาจากบอ่น ้ารอ้นจรงิๆ นัน้อณุหภมูปิระมาณ 60 น ้ารอ้นผดุขึน้มาตามธรรมชาตพิอลน้บอ่ก็ไหล
มาทีน่ี่ ก็เริม่เย็นตัวลงบา้งแลว้ ใหท้า่นไดเ้อา้เทา้แชเ่พือ่ความผอ่นคลาย ไดเ้วลาน ากลับทีพั่ก 

17.00น. น าทา่นสูเ่มอืงหาดใหญ ่น าทา่นสูย่อด เขาคอหงษ ์ซึง่สามารถมองลงมาเห็นตัวเมอืงหาด 

ใหญแ่บบพานอรามา น าทา่นสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นเขาคอหงษ์ เป็นทีป่ระดษิฐานของสิง่ศักดิส์ทิธิ ์
ไดแ้ก ่พระโพธสิตัวก์วนอมิ ทา้วมหาพรหม และพระพทุธมงคลมหาราช เป็นตน้ 

18.00น. น าทา่นเขา้พักโรงแรม เรด เพลนเนท หรอืเทยีบเทา่ เมอืงหาดใหญ ่เก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก 
หลังจากนัน้ใหท้า่นเดนิเลอืกหาสนิคา้ราคาถกูจากตลาด  

กมิหยงและสนัตสิขุ(อสิรอาหารเย็นตามอัธยาศัย)ไดเ้วลากลับเขา้ทีพั่กพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 

วนัทีส่าม   หาดใหญ ่– วดัชา้งไห ้– ศาลเจา้เลง่จเูกยีง(เจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว) – กรงุเทพฯ       ( B-L- ) 

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

ต านานกลา่ววา่ พระยาแกม้ด าเจา้เมอืงไทรบรุ ีตอ้งการหาชยัภมูสิ าหรับสรา้งเมอืงใหมใ่หก้ับนอ้งสาว 
จงึไดเ้สีย่งอธฐิาน ปลอ่ยชา้งใหอ้อกเดนิทางไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพรพ่ลเดนิตดิตามไป จน

มาถงึวันหนึง่ ชา้งไดห้ยดุอยู ่ณ ทีแ่หง่หนึง่ แลว้รอ้งขึน้สามครัง้ พระยาแกม้ด าจงึไดถ้อืเป็นนมิติทีด่ ี
จะใชบ้รเิวณนัน้สรา้งเมอืง แตน่อ้งสาวไมช่อบ พระยาแกม้ค าจงึใหส้รา้งวัด ณ บรเิวณดังกลา่วแทน 
แลว้ใหช้ือ่วา่ วัดชา้งไห ้แลว้นมินตพ์ระภกิษุรปูหนึง่ ทีช่าวบา้นเรยีกวา่ ทา่นลังกา หรอื สมเด็จ

พะโคะ หรอื หลวงพอ่ทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื 



 
 

11.00น. น าทา่นกราบขอพร ศาลเจา้เลง่จเูกยีง (เจา้แมล่ ิม่กอเหนีย่ว) เป็นศาลเจา้เกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืง
ปัตตานี ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่  เดมิเรยีกตลาดจนีเมอืงปัตตาน ี สรา้งในสมัยราชวงศเ์หม็ง  ศักราช

บว้นเละ ปีที ่2 ตรงกับ พ.ศ.2117 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา   แหง่กรงุศรอียธุยา เดมิเรยีกวา่ 
ศาลเจา้ซกูง๋ หรอืศาลโจ๊วซกูง  เป็นศาลเจา้ประจ าชมุชนชาวจนี มอีงคพ์ระหมอ หรอืโจ๊วซกูง มา

เป็นเทพประธานประจ าศาลเจา้  
12.00น. รับประทานอาหาร(6) ณ.รา้นอาหาร  หลังอาหารน าทา่นชอ้ปป้ิง 

แบบจใุจทีต่ลาดกมิหยงและสนัตสิขุ ไดเ้วลสมควรน าทา่น 

เดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ ่
17.20 น. เหนิฟ้าออกเดนิทางจากหาดใหญ ่โดยสายการบนิ นกแอร ์เทีย่วบนิ DD 7113  

18.45 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทับใจ 
********************************************************* 

อตัราคา่บรกิาร 

 

*** ต้องการเดินทางช่วง ศุกร์ , เสาร์   เพิม่ท่านละ 2,000  บาท*** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
- คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ - หาดใหญ ่- กรงุเทพฯ (ช ัน้นกัทอ่งเทีย่ว) 

 - คา่ทีพั่กโรงแรม 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   
- คา่รถตูป้รับอากาศ            

- คา่อาหาร 6 มือ้    
 - คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ             
- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 

 - คา่เรอืทอ่งเทีย่วเกาะกระ    
- คา่กระเชา้  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์
 - คา่อาหาร เครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  
 - คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

 
สิง่ทีค่วรน าไปดว้ย  รองเทา้สวมสบาย, ครมีและแวน่กันแดด, กลอ้งถา่ยรปู, ยาประจ าตัว 

 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้โดยค านงึถงึประโยชน์และ

ความปลอดภยัของ ลกูคา้เป็นส าคัญ 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

***กรณีทีลู่กคา้ยกเลกิการเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณี*** 
 

 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

                          

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

วนัที ่8-10 / 22-24 ม.ีค.63 
 

วนัที ่5-7 / 26-28 เม.ย.63 
 
วนัที ่10-12 / 24-26 พ.ค.63 

8,900 

 
 1,800 


