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หาดใหญ่ - ปัตตานี - สงขลา 

3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบินนกแอร ์

วนัท่ี 26-28 ธนัวาคม 2563 
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07.30 น.       คณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ อาคาร 2  

ชั้น 3 เคานเ์ตอร ์14-15 โดยสายการบินนกแอร ์เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้น
เอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง 

09.20 น.          ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร ์ 
 เทีย่วบินที ่ DD7104 
10.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รบัสมัภาระ  

 

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
  

บ่าย เดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี เขา้ชม วัดราษฎรบ์ูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สรา้ง
มาแลว้กว่า 300 ปี วัดชา้งให ้ถือว่าเป็นวัดตน้ต ารบัของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้
อาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี ้วัดช้างให้จึงกลายเป็น    
สถานที่ท่องเที่ยวขึน้ชื่อและ  เป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณข์องจงัหวดัปัตตานี 

เดินทางสู ่มสัยิดกรือเซะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟารช์าห ์เป็นมสัยิดเก่าแก่อายุกว่า 
200 ปีในจงัหวดัปัตตานี สนันิษฐานไดว้่าเป็นศาสนสถานที่สรา้งขึน้ในพทุธศตวรรษที่ 22 
รว่มสมยักรุงศรีอยธุยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนีเ้รียกตามรูปทรง
ของประตมูสัยิด ซึ่งมีลกัษณะเป็นวงโคง้แหลมแบบกอทิกของชาวยุโรป และแบบ
สถาปัตยกรรมของชาวตะวนัออกกลาง (ค าว่า ปิต ูแปลว่า ประต ูกรือบนั แปลว่า ช่อง
ประตทูี่มีรูปโคง้)  

  

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  

วนัเสารท่ี์ 26 ธนัวาคม 2563 

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ปัตตานี 

วดัชา้งให ้- มสัยิดกรือเซะ – หาดใหญ่  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81
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เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพั่ก 
 

เดินทางสู่ จังหวัดสงขลา ชม แหลมสมิหลา 
ถ่ายรูปกับรูปป้ันนางเงือก ซึ่งเปรียบเสมือน
ห้องรับแขกธรรมชาติ  ที่ ต้อนรับผู้มาเยือน
เรื่อยมาจากอดีตจนปัจจุบนั ชม ประติมากรรม

พญานาคพ่นน ้า ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ
จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่เทศบาลนครสงขลา สรรคส์รา้งขึน้เพื่อ ปรบัปรุงภูมิทัศน์
บรเิวณ ชายหาดสมิหลาใหเ้ป็นสถานที่พกัผ่อนของ นกัท่องเที่ยวและชาวสงขลา 
ขึน้ชมจดุชมวิวเมืองสงขลา ณ  เขาตังกวน เป็นเนินเขาสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 
2,000 ฟตุ บนยอดเขาตงักวนเป็นที่ประดิษฐานเจดียพ์ระธาตคุู่เมืองสงขลาจากยอดเขา  
ตงักวน สามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมืองสงขลาไดโ้ดยรอบ  
เขา้ชม พิพิธภัณฑพ์ธ ามะรงค ์ หรือ บ้านของตระกูลติณสูลานนท ์เป็นแหลง่
ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตรท์ี่ส  าคญัอีกแห่งในสงขลา จดัสรา้งขึน้โดยกรมราชทณัฑใ์น
สมยัของนายสนิท รุจิณรงค ์อธิบดีกรมราชทณัฑใ์นขณะนัน้ ซึ่งเป็นสถานที่ตัง้ บา้นพกั
เดิมของบิดา ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสลูานนท ์อดีตนายกรฐัมนตรีและ รฐับรุุษซึ่ง
เป็นชาวจงัหวดัสงขลา ตวัพิพิธภณัฑเ์ป็นเรือนไมย้กพืน้ชัน้เดียว หลงัคาทรงป้ันหยา 2 
หลงัคู่ มีชานเปิด โลง่เชื่อมถึงกนั ภายในมีการจดัแสดงขา้งของเครื่องใชข้องครอบครวั  
ติณสลูานนทใ์นอดีตและประวติัสกลุวงศ ์

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

เดินชม เมืองเก่าสงขลา มีถนนสายส าคญัน่าเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนน
นครใน และ ถนนนางงาม เป็นถนนท่ีประกอบไปดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมงดงาม ที่  
ยงัคงเอกลกัษณด์ัง้เดิมไว ้มีหอ้งแถวไมแ้บบจีน ตกึคลาสสิคสไตล ์ชิโนโปรตกีุส  และยงัมี
อาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเกีย้นเรียงรายทัง้สองฟากฝ่ังถนน แมอ้าคาร

วนัอาทิตยท่ี์ 27 ธนัวาคม 2563 

หาดใหญ่ – เมืองสงขลา - แหลมสมิหลา - ประติมากรรมพญานาคพ่นน ้า   

เขาตงักวน - พิพิธภณัฑพ์ธ ามะรงค ์ - เมืองเกา่สงขลา -  มสัยิดกลาง  
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หลายหลงัมีการปรบัปรุงทาสีใหม่ แต่ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง อาคารเก่าสงขลา ถือ
เป็นแหลง่เรียนรูเ้รื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลาผ่านมมุมองทางสถาปัตยกรรม    
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั โรงสีแดง หบั โห ้หิน้ โรงสีขา้วโบราณอายุกว่า 100 ปี วนัเวลาล่วง
ผ่านมากว่า 100 ปี โรงสีแดงยงัคงยืนเด่นเป็นสญัลกัษณข์องถนนนครนอกและเป็น
เอกลกัษณข์องเมืองสงขลาไวเ้ฉกเช่นในอดีต เพราะทายาทรุน่หลงัของตระกลูไดช้่วยกนั
ท านบุ ารุงอาคารโรงสี ท าการซ่อมแซมโครงสรา้ง สว่นประกอบอาคาร ตลอดจนทาสี
ภายนอกอาคารอย่างสม ่าเสมอ ท าใหส้ภาพอาคารและปลอ่งไฟโรงสีแดง ยงัคงความ
สมบรูณอ์ยู่ในสภาพเดิม สามารถรกัษาคณุค่าทางสถาปัตยกรรม เอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี จน
ไดร้บัรางวลัอนรุกัษศิ์ลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2554 ประเภทอาคาร
พาณิชยจ์ากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ ์
ชม มัสยิดกลาง “ทัชมาฮาลเมืองไทย”  เป็นศาสนสถานซึ่งเป็นที่รูจ้กักนัดีในหมู่
ช่างภาพ ดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่า มีสระน า้ดา้นหนา้ทอดตวัยาวกว่า 200 
เมตร ท าใหม้สัยิดแห่งนีด้ลูะมา้ยคลา้ยคลงึกบัทชัมาฮาลที่อินเดีย  โดยเฉพาะช่วงพระ
อาทิตยต์กที่นี่จะงดงามตระการตามากเป็นพิเศษ จึงไม่ตอ้งแปลกใจว่าที่นี่จะเป็นที่นิยม
ของเหลา่บรรดาช่างภาพทัง้หลาย 

 

    ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของทีพั่ก 
 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

 

วนัจนัทรท่ี 28 ธนัวาคม 2563 

นัง่กระเชา้ Hatyai Cable Car - ตลาดกมิหยง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

กรงุเทพฯ  
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เขา้สวนสาธารณะหาดใหญ่ น าท่าน น่ังกระเช้า Hatyai Cable Car ชมวิวแบบ 360 
องศา ซึ่งจะมองเห็นไกลถึงทะเลสาบสงขลา เป็นแหลง่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหาดใหญ่ คือ 
บนภเูขาสงูขึน้ไปมี พระโพธิสัตวก์วนอิม ขนาดใหญ่มี รูปปั้นพระสังกัจจายน ์และ 
เงกเซียนฮ่องเต้ ถดัไปประดิษฐาน พระพุทธมงคลมหาราชองคใ์หญ่   
จากจดุนีส้ามารถมองเห็นทิวทศันเ์มืองหาดใหญ่ไดอ้ย่างเต็มขึน้ไปอีกไม่ไกลจะถึง   
ท้าวมหาพรหม ทัง้ชาวไทย ชาวมาเลยแ์ละชาว
สิงคโปรน์ิยมมาสกัการะขอพรกนัที่นี่เสมอ 

  ชอ้บป้ิง ตลาดกิมหยง ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนมขบเคีย้ว
หรือของฝากให้คณะทัวรไ์ด้เลือกซือ้มากมายรวม
ทัง้สิน้คา้ราคาถกู 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
   

  น าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
15.00 น. เดินทางกลบัสู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสายการบินนกแอร ์

เทีย่วบินที ่DD7109 
16.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

ด าเนินการโดย  บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั 
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/09394 
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ก าหนดเดินทางวันที ่26-28 ธันวาคม 2563 

           

อัตราค่าบริการ   

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  19,900  บาท 

พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ    2,000  บาท 
เด็กอายุไม่เกิน 2 - 6 ปี (นอนพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมเ่สริมเตียง)  ส่วนลด     2,000 บาท  

เด็กอายุไม่เกิน 2 - 6 ปี (นอนพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง)    ส่วนลด    1,000 บาท 
 

***กิจกรรมและสถานทีท่่องเทีย่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 
อัตราค่าบริการรวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยดั ไป-กลบั  
- ค่าบริการน าเที่ยว และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  

- ค่าอาหารและเครื่องด่ืมทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ  

- ประกนัอบุติัเหต ุวงเงิน 1,000,000.-บาท(ค่ารกัษาพยาบาลไม่เกิน 500,000.-บาท)  
**ตามเงื่อนไขกรมธรรม*์* 

อัตรานีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ  
นอกเหนือรายการที่ก าหนด 

- ค่าท าหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบการเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) 

- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ  
การช าระเงนิ 

• ช าระเงินค่ามดัจ า 10,000 บาท 

• ช าระเงินสว่นที่เหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง  
หมายเหตุ : * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกลว่งหนา้มากกว่า 30 วนัก่อนวนัเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 15-30 วนัก่อนวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายครึง่หนึ่งของค่าทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดินทางขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการเดินทาง 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะหกัเฉพาะ

ค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว ค่าปรบัการยกเลิกที่พกัและบรกิารอ่ืนๆ 
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บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว 

1. ผูโ้ดยสารที่เดินทางลา่ชา้ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
2. หากท่านไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตามไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
3. บรษิัทในฐานะตวัแทน ไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆต่อการบาดเจ็บ และสญูหายของทรพัยส์ิน หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ อนั

เกิดจากความลา่ชา้ของท่าน 
4. กรณีเกิด อบุติัเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงาน และ ปัญหาทางการเมือง ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
5. กรณีที่ลกูคา้ลืมของหรือท าของหลน่หายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์หรือของ 

บรษิัท  ฯ หากแต่จะช่วยด าเนินการประสานงานใหอ้ย่างสดุความสามารถ  

 
กรุณาโอนเงนิมาที ่บัญชี ช่ือ “บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากัด” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรงัสิต 196 – 0 – 8810 – 66 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาการบินไทย 046 – 8 – 4548 – 82 

ธนาคารกรุงศรี สาขาถนนบางนา-ตราด 333-1-8385-71 
 

ด าเนินการโดย  บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั 
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/09394 
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แบบฟอรม์การส ารองทีน่ั่งทริปสงขลา หาดใหญ่ วันที ่26-28 ธันวาคม 2563 
 
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  19,900  บาท 
 พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ  2,000  บาท 
1. Name (Mr./Mrs./Miss) _________________________ Surname___________________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________________________________________  
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ_____________________________ 

2. Name (Mr./Mrs./Miss) _________________________ Surname____________________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ_____________________________ 
3. Name (Mr./Mrs./Miss) _________________________ Surname____________________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ_____________________________ 

4. Name (Mr./Mrs./Miss) _________________________ Surname____________________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ_____________________________ 

ท่านต้องการจ านวนห้องพักแบบใด กรุณาระบุ :  

  TWN / พกัคู่สองเตียง       DBL / พกัคู่เตียงเดียว   SINGLE /พกัเด่ียว      TRP / พกัสามท่านสามเตียง  

ชื่อผู้จอง โปรดระบุทุกข้อ:  คณุ____________________________________________________________________ 

ที่อยู่ : 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

เบอรม์ือถือ __________________________Email address: ______________________________________________ 

 
 
 

 กรุณาส่งแฟกซ์ ใบจอง, ใบโอนเงิน, ส าเนา บัตรประชาชน มาที ่Fax: 02-019-8039 Email: aroundtheworld01234@gmail.com 
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