กําหนดการเดินทาง

มี.ค. - พ.ค.63

NOK AIR / LION AIR

ว ันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เกาะยอ – ว ัดพะโค๊ะ – หาดทองรีสอร์ท
( -L-D )
ั 3 ประตู 14
07.00 น. คณะพร ้อมกันที สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู ้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชน
ั
เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ ้าหน ้าทีคอยอํานวยความสะดวกเรืองสมภาระและเอกสาร
่ าดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เทียวบินที DD7104
09.20 น. เหินฟ้ าสูห

ถึงหาดใหญ่ นําท่านขึนรถตู ้ปรับอากาศ วีไอพี นํ าท่านเดินทางสู่ เกาะยอ ชมและถ่ายรูปกับสะพาน
ื น
ิ ค ้าผ ้าเกาะยอ
ติณสูรานนท์ หาซอส
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ.ร ้านอาหาร
13.00น. นํ าท่านชม วัดพระโค๊ะ "สมเด็จเจ้าพะโคะ" หรือ "หลวงปู่ทวด" เป็ นทีรู ้จักของชาวไทยทุก
ภูมภ
ิ าคในฐานะพระศักดิสิทธิทีมีอท
ิ ธิปาฏิหาริยแ
์ ละอภิญญาแก่กล ้าจนได ้รับสมญานามว่า "หลวงปู่
ทวดเหยียบนํ าทะเลจืด" ความเป็ นมาของวัดพะโคนีมีความน่าสนใจ กล่าวตามพงศาวดารเมือง
พัทลุงเรียกว่า "ว ัดหลวง" สร ้างในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที 2 ได ้พระราชทานทีกัลปนา (ยกให ้)
ครังแรกประมาณปี พ.ศ. 2057 ต่อมาสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2091 - 2111) ได ้รับ
พระราชทานทีกัลปนาวัดนี เรียกว่าวัดราชประดิษฐาน และได ้สร ้างพระโคตมะ หรือพระพุทธรูป
ไสยาสน์ ทีประดิษฐานอยูจ
่ นกระทังทุกวันนี คําว่า "พะโคะ" น่าจะมาจากคําว่า "พระโคตมะ" วัด
่ เดียวกับวัดชางให
้
พะโคะ ถือเป็ นวัดคูบ
่ ารมีหลวงปู่ ทวดเชน
้ เป็ นทีประดิษฐาน "ลูกแก ้ววิเศษ" ของ
หลวงปู่ ทวด ตามตํานานเล่าว่า ในคราวทีหลวงปู่ ทวดยังเป็ นทารกอยูน
่ ัน มี “งูจงอาง” หรือทีภาษา
ปั กษ์ใต ้เรียกว่า "งูบองหลา" หรือ "ตระบองหลา" ได ้แสดงกฤษดาภินห
ิ าร โดยการเข ้าไปพันโอบ
ล ้อมรอบเปลทีนายหู และนางจัน พ่อแม่ของท่านได ้นํ าไปผูกไว ้ทีใต ้ต ้นเม่า แล ้วคาย “ลูกแก ้ววิเศษ”
ไว ้ โดยทีไม่ทําอันตรายท่านเลย ลูกแก ้วดังกล่าวได ้รับการเก็บรักษาไว ้ทีวัดพะโคะ ดังนัน ภาพ
หลวงปู่ ทวด หรือวัตถุมงคลของวัดพะโคะ จึงมักมี “ลูกแก ้ว” ปรากฏอยูด
่ ้วยเสมอ หลังจากนั นออก
เดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง
18.00 น. เข้า พ ักโรงแรม หาดทอง รีสอร์ท หรือเทีย บเท่า หล ังจากน น
ั บริก ารอาหารเย็ น (2) ณ
ั
ห้องอาหาร หล ังอาหารอิสระพ ักผ่อนตามอ ัธยาศย
10.45 น.

ั
ว ันทีสอง เกาะกระ – ถํานําเย็นเขาชยสน
– บ่อนําร้อน – เขาคอหงษ์
( B-L- )
07.00น.
บริการอาหารเชา้ (3) ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
0930น.
นํ าท่านลงเรือลําใหญ่ ท่องทะเลสาบสู่ เกาะกระ ซึงได ้รวบรวมสิง
ศักดิสิทธิไว ้มากมายให ้ท่านได ้สักการะขอพร รอยเท ้าหลวงปู่ ทวด
ั ว์กวนอิม ต ้นโพธิเงิน โพธิทอง
ศาลเจ ้าโต๊ะนิ ถํ าโพธิสต
ึ
สระสะท ้อนนํ าซงตลอดระยะทางเดินรอบเกาะระยะทาง 300 เมตร
จะทําให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับธรรมชาติแบบเต็มอิม
11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ห ้องอาหารโรงแรม
ั ภาระออกเดินทาง
หลังอาหารเก็บสม
ั
ั ผัส
14.00น. นํ าท่าน ลงเรือ ชมความงดงาม ภายใน ถํานําเย็นเขาชยสน
สม
กับการลอดท ้องมังกรทีน่าตืนเต ้น ชมหินงอกหินย ้อยทีคงความสวย
งามเป็ นธรรมชาติภายใต ้ภูเขาทีต ้องเขาชมแบบการผจญภัย ตืนเต ้น
แต่วา่ ปลอดภัย ในการเทียวชม
ั
15.00น
นํ าชม บ่อนําร้อนเขาชยสน
นํ าร ้อนจากตานํ าร ้อนไหลมาเติมนํ าเก่า
ก็ถูกหมุนเวียนออกไปตามทางทีสร ้างเอาไว ้โดยเฉพาะ นํ าทีไหล
ออกมาจากบ่อนํ าร ้อนจริงๆ นั นอุณหภูมป
ิ ระมาณ 60 นํ าร ้อนผุดขึนมาตามธรรมชาติพอล ้นบ่อก็ไหล
มาทีนี ก็เริมเย็นตัวลงบ ้างแล ้ว ให ้ท่านได ้เอ ้าเท ้าแชเ่ พือความผ่อนคลาย ได ้เวลานํ ากลับทีพัก
่ อด เขาคอหงษ์ ซงสามารถมองลงมาเห็
ึ
17.00น. นํ าท่านสูเ่ มืองหาดใหญ่ นํ าท่านสูย
นตัวเมืองหาด
ั การะสงศ
ิ ักดิสท
ิ ธิบนเขาคอหงษ์ เป็ นทีประดิษฐานของสงศ
ิ ักดิสท
ิ ธิ
ใหญ่แบบพานอรามา นํ าท่านสก
ได ้แก่ พระโพธิสัตว์กวนอิม ท ้าวมหาพรหม และพระพุทธมงคลมหาราช เป็ นต ้น
ั ภาระเข ้าห ้องพัก
18.00น. นํ าท่านเข ้าพักโรงแรม เรด เพลนเนท หรือเทียบเท่า เมืองหาดใหญ่ เก็บสม
ิ ค ้าราคาถูกจากตลาด
หลังจากนั นให ้ท่านเดินเลือกหาสน
กิมหยงและสันติสข
ุ (อิสรอาหารเย็นตามอัธยาศัย)ได ้เวลากลับเข ้าทีพักพักผ่อนตามอัธยาศัย
ว ันทีสาม หาดใหญ่ – ว ัดชา้ งไห้ – ศาลเจ้าเล่งจูเกียง(เจ้าแม่ลมกอเหนี
ิ
ยว) – กรุงเทพฯ
( B-L- )
07.00น.
บริการอาหารเช ้า (5) ณ.ห ้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง
09.00น. นํ าท่านกราบหลวงปู่ ทวด ว ัดชา้ งไห้ จังหวัดปั ตตานี เป็ นวัดเก่าแก่สร ้างมาแล ้วกว่า 300 ปี ตาม
ั ภูมส
ตํานานกล่าวว่า พระยาแก ้มดํ าเจ ้าเมืองไทรบุรี ต ้องการหาชย
ิ ําหรับสร ้างเมืองใหม่ให ้กับน ้องสาว
ี
้
จึงได ้เสยงอธิฐาน ปล่อยชางให ้ออกเดินทางไปในป่ า โดยมีเจ ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จน
มาถึงวันหนึง ช ้างได ้หยุดอยู่ ณ ทีแห่งหนึง แล ้วร ้องขึนสามครัง พระยาแก ้มดําจึงได ้ถือเป็ นนิมต
ิ ทีดี
้ เวณนั นสร ้างเมือง แต่น ้องสาวไม่ชอบ พระยาแก ้มคําจึงให ้สร ้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน
จะใชบริ
ื า วัดชางไห
้
แล ้วให ้ชอว่
้ แล ้วนิมนต์พระภิกษุ รป
ู หนึง ทีชาวบ ้านเรียกว่า ท่านลังกา หรือ สมเด็จ
พะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบนํ าทะเลจืด

11.00น.

12.00น.

17.20 น.
18.45 น.

นํ าท่านกราบขอพร ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลมกอเหนี
ิ
ยว) เป็ นศาลเจ ้าเก่าแก่คบ
ู่ ้านคู่เมือง
ปั ตตานี ตังอยูใ่ จกลางเมืองเก่า เดิมเรียกตลาดจีนเมืองปั ตตานี สร ้างในสมัยราชวงศเ์ หม็ง ศักราช
บ ้วนเละ ปี ที 2 ตรงกับ พ.ศ.2117 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า
ศาลเจ ้าซูกง๋ หรือศาลโจ๊วซูกง เป็ นศาลเจ ้าประจําชุมชนชาวจีน มีองค์พระหมอ หรือโจ๊วซูกง มา
เป็ นเทพประธานประจําศาลเจ ้า
้
รับประทานอาหาร(6) ณ.ร ้านอาหาร หลังอาหารนํ าท่านชอปปิ
ง
ั ติสุข ได ้เวลสมควรนํ าท่าน
แบบจุใจทีตลาดกิมหยงและสน
่ นามบินหาดใหญ่
เดินทางสูส
เหินฟ้ าออกเดินทางจากหาดใหญ่ โดยสายการบิน นกแอร์ เทียวบิน DD 7113
ถึงสนามบินดอนเมืองด ้วยความสุขและความประทับใจ
*********************************************************
อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่

พ ักเดียว

8,900

1,800

ว ันที 8-10 / 22-24 มี.ค.63
ว ันที 5-7 / 26-28 เม.ย.63
ว ันที 10-12 / 24-26 พ.ค.63

*** ต้องการเดินทางช่ วง ศุกร์ , เสาร์ เพิมท่ านละ 2,000 บาท***
อ ัตราค่าบริการนีรวม
ั ักท่องเทียว)
- ค่าตวเครื
ั
องบิน กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (ชนน
- ค่าทีพักโรงแรม 2 คืน (ห ้องละ 2 ท่าน)
- ค่ารถตู ้ปรับอากาศ
- ค่าอาหาร 6 มือ
- ค่าเข ้าชมสถานทีต่างตามรายการ
- ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าเรือท่องเทียวเกาะกระ
- ค่ากระเช ้า
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
่ ค่าโทรศัพท์, ค่าซก
ั รีด,ค่าเครืองดืมมินบ
- ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัวต่าง อาทิเชน
ิ าร์
- ค่าอาหาร เครืองดืมนอกเหนือรายการ
- ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม

เงือนไขการจอง
่ นทีเหลือชําระก่อนว ันเดินทาง 15 ว ัน
- ม ัดจํา 5,000 บาท / ท่าน สว
ิ ธิไม่
- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจําแล ้ว หรือชําระเงินเต็มจํานวนแล ้ว ขอสงวนสท
ิ
คืนเงินใดๆทังสนให ้กับลูกค ้า เนืองจากทัวร์รายการนีเป็ นทัวร์ราคาพิเศษ
- กรณีทมี
ี การจองตํากว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกโปรแกรมนีโดยจะคืนเงินทีลูกค ้าได ้ชําระไว ้
แล ้วทังหมด
ิ ควรนําไปด้วย รองเท ้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล ้องถ่ายรูป, ยาประจําตัว
สงที
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทังนีโดยคํ านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของ ลูกค ้าเป็ นสําคัญ

*** ค่าทิปไกด์และคนข ับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

