
 

 

 

 

 

 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง  ประสบการณ์มากกวา่  20  ปี 

อะเมซิ่ง สงขลา พัทลุง ปัตตานี 4 วนั 3 คืน 12 - 15 เม.ย. 64 (DD) 

 

 

กำหนดการเดนิทาง 12 – 15 เมษายน 2564 เพียง 10,888 บาท 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
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..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 
 

วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 64 (1)  

      สนามบนิดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – จังหวัดพัทลุง – พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์

จตุรทิศ – วัดคูหาสวรรค์ – ชมวิวพระอาทิตย์ตก @ สะพานเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 

07.20 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 

เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกใน

การเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD504 (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 1.25 ชม.) 

10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังรับสัมภาระเรยีบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสูร่้านอาหาร 

ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือกทีน่ัง่บนรถ ทางบรษิัทฯ จะจัดสรรทีน่ัง่ตามลำดับการจองพรอ้มชำระเงนิ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

......... น. เดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งของ

ภาคใต้มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบหลักฐานคือขวานหินขัดในหลายพื้นที่ของจังหวัด และ

ได้ชื่อว่าเมืองขุนเขาอกทะลุ เพราะเมื่อขับรถเข้าสู่ตัวเมืองพัทลุง นักท่องเที่ยวจะได้เห็นขุนเขาอกทะลุอยู่

บริเวณกลางเมือง ซึ่งเป็นจุดเด่นประจำจงัหวัดเลยก็ว่าได ้ 

จากนั้น นำท่านสักการะ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ “พระพุทธรูปสี่มุมเมือง”  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ถูกจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อและโบราณประเพณีของบ้านเมืองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรี

อยุธยา ที่จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องขอบขัณฑสีมาทั้งสี่ทิศ เพื่อปกป้องภยันตรายจากอริราชศัตรู            

ปดัเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมดวงชะตาแก่บ้านเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัด ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาคูหาสวรรค์ 

เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 

ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่  บริเวณปากถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของ

พระมหากษัตริยไ์ทยถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5, รัชกาลที่ 7 , รัชกาลที่ 9 นับเป็นความปลื้มปิติของ

ชาวพัทลุงอย่างย่ิง 
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จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบ้านแฝดหลังคาสีแดง ในทะเลสาบข้าง สะพานเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 

สะพานที่ทอดยาวกว่า 8 กิโลเมตรบนทะเลน้อย เชื่อมระหว่างอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และอำเภอ

ระโนด จังหวัดสงขลา บรรยากาศบางช่วงคล้ายสถานตากอากาศบางปู  ดื่มด่ำบรรยากาศยาม               

พระอาทิตย์อัสดง อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

จากนั้น   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว จังหวัดพัทลุง หรือเทียบเท่า  

วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 64 (2)  

  ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยักษ์ - ล่องเรือทะเลน้อย ชมทะเลบัวแดง ควายน้ำ – เกาะใหญ่              

- แกรนด์แคนยอน – วัดพะโคะ  –  เกาะยอ -  นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ หาดใหญ่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

05.00 น. นำท่านล่องเรือชมแสงแรกและววิยอยักษ์ บริเวณคลองปากประ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอควน

ขนุน เกิดจากแม่น้ำสายต่าง ๆ ไหลมารวมกัน คลองปากประแห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งจับปลาที่สำคัญ

เพราะเป็นที่ที่มีปลาชุกชุม  วิถีชมชีวิตของชาวบ้านที่จะตั้งยอขนาดใหญ่ สำหรับดักจับปลาในเวลาช่วง

เช้ามืด ให้ท่านได้เก็บภาพความทรงจำกับทัศนียภาพแสงแรกพร้อมยอยักษ์ เป็นภาพที่สวยงามจับใจ

จนลืมไม่ลง 
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จากนั้น นำท่านล่องเรือสู่ ทะเลน้อย หรือ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากที่สุด

ของจงัหวัดพัทลุง โดยได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เมื่อปี พ.ศ.2518 ถือเป็นเขตห้ามล่าสัตว์

ป่าแห่งแรกของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมทะเลสาบ นำท่านล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” 

หรือ “ทะเลบัวสาย” โดยในช่วงเช้าเหล่าดอกบัวสายจะพาออกดอกสีแดงบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำ 

เพลิดเพลินกับการชมทะเลบัวแดง แล้วยังสามารถชมนกประจำถิ่นและนกอพยพ ซึ่งมาให้ชมมากว่า 

287 ชนิด และไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อของท่ีนี่คือ ชม “ควายน้ำ”  เป็นควายของชาวบ้านที่เลี้ยงในบริเวณนี้ ซึ่ง

สามารถปรับตัวตามสภาพของพื้นที่ที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารของมันคือ เมื่อน้ำในทะเลสาบลดลงจนถึง

แห้งขอดในบางช่วง จะมีสันดอนพื้นดินโผล่ มีหญ้าขึ้นควายก็จะขึ้นมาเล็มกินหญ้าบนบก แต่เมื่อยาม

หน้าน้ำก็ปรบัตัวเปลี่ยนมากินพืชน้ำอย่างเช่นสายบวั ใบบวั หรือสาหร่าย ที่ขึ้นในน้ำแทน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกาะใหญ่แกรนด์แคนยอน 

เป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่และหน้าผาสูง ที่ถูก

พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีคาเฟ่ จุดเซลฟี่ 

บรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางหน้าผาสีน้ำตาล

ส้มล้อมรอบด้วยผืนน้ำสีเขียวมรกตสวยงาม  
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน วัด

แห่งนี้คือสถานที่จำพรรษาของสมเด็ จพระโคะ หรือ               

หลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจดื พระเกจิอาจารย์ที่ประชาชน

ให้ความนับถือ วัดพะโคะที่ชาวบ้านเรียกกับติดปาก เป็น

ตำนานของปาฏิหาริย์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด มี

เรื่องเล่ากันว่า วันหนึ่งมีโจรสลัดแล่นเรือเลียบมาตามฝั่ง 

เห็นสมเด็จพะโคะ หรือหลวงปู่ทวดเดินอยู่ มีลักษณะแปลก

กว่าคนทั้งหลาย จึงลองดี โจรสลัดได้จอดเรือและจับ

สมเด็จพะโคะไป เมื่อเรือแล่นมาได้สักพักเกิดเหตุการณ์ให้

เรือไม่สามารถแล่นไปต่อได้ ต้องจอดอยู่หลายวันจนในที่สุดน้ำจืดบนเรือหมด ไม่มีให้ดื่ม สมเด็จพะโคะ

สงสารจึงเอาเท้าซ้ายแช่ลงไปในน้ำทะเล เกิดเป็นประกายโชติช่วง และน้ำทะเลได้กลายเป็นน้ำจืด โจร

สลัดเกิดความเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้ขอขมา และนำสมเด็จพะโคะขึ้นฝั่ง เรื่องราวได้แพร่สะพัดออกไป 

ประชาชนจึงพากันมากราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมาก นำท่านชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่หลวงปู่ทวดเคยใช้

ขณะจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ เช่น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ท่ีท่านเคยใช้เป็นที่สรงน้ำ และซักจีวร รอยพระพุทธ

บาทของหลวงปู่ทวด เป็นต้น   

จากนั้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะยอ ระหว่างทางผ่านชมวัดต้นเลียบ (สถานที่ฝังรกหลวงปู่ทวด) 

วัดดหีลวง (วดัท่ีหลวงปู่ทวดเคยบวชเปน็สามเณร) และชมวิวต้นตาลระหว่างสองข้างทาง 

จากนั้น นำท่านเดินทางข้ามสะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวของ

สะพาน 2 ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมัย ฯพณฯ พล

เอก เปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนาคมทางรถยนต์ โดยเชื่อม

เกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจาย อ.เมืองสงขลาและบ้านเขาเขียวสู่ เกาะยอ นำท่านกราบ

นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ หรือวัดพระนอนวัดแหลม ตั้งอยู่ที่บ้านสวนทุเรียน ตำบลเกาะยอ 

อำเภอเมือง จงัหวัดสงขลา ริมทะเลสาบสงขลา เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

สำคัญของจังหวัดสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปาง

ปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระบาทมีลวดลายภาพศิลปะ ทั้งนี้เนื่องด้วยที่ตั้งวัดอยู่ใกล้      

ถนนเชิงสะพานติณสูลานนท์ฝั่งเกาะยอ จึงทำให้เป็นสิ่งท่ีสะดุดตาของผู้ที่ขับรถผ่านไปมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิวซีซั่น หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า  
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วันพุธ ที่ 14 เมษายน 64 (3)  

 วัดช้างให้ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – สงขลา - หาดสมิหลา – เขาตังกวน – ย่านเมืองเก่า

สงขลา– หาดใหญ่ – งานเลี้ยงรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) สู่ วัดช้างให้ วัดเก่าแก่กว่า 

300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด นำ

ท่านกราบไหว้สถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและ

ใกล้เคียง มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจ ใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของถูกขโมย หรือศูนย์

หายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้  วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเท่ียวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่ง

สัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนกัท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานี

มาแต่สมัยโบราณ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความสำเร็จขอ

โชค ขอลาภ การค้าขาย หรือแม้แต่ใครเจ็บป่วย ได้รับความเดอืดร้อน ประการใด หากได้มาขอพร บน

บาน กับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ก็จะหายเจ็บหายป่วยพ้นจากความเดือดร้อน สมควรแก่เวลานำท่าน

เดินทางกลับสู่หาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น เช็คอินหาดสมิหลา สูดกลิ่นอายทะเล ชมวิวทิวทัศน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทราย

 แก้ว หาดทรายสีขาวละเอียดนวลตาขนานไปกับทิวสนที่ปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่

 สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา รูปปั้นนางเงือกสีทอง จดุท่ีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน 
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จากนั้น นำท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนสามารถ

มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุ

คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมัยทวาราวดี เดินขึ้น

บันไดพญานาค 145 ขั้น หรือหากท่านไม่สะดวกเดินขึ้นบันไดสามารถโดยสารลิฟต์ขึ้นไปยังด้านบนได้ 

(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ ท่านละ  30 บาท) อิสระให้ท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

ตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จดุแลนด์มารค์และ 

             จดุถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพ  

 ความประทบัใจไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีนผสมผสาน 

 ชิโนโปรตกุีส กำแพงสตรีทอาร์ต หับ โห้ หิ้น โรงสีข้าวเก่าแก่สีแดง 

 บ้านนครใน เมืองสงขลา พิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ แหล่งรวมของเก่าแก่  

 ตกแต่งอย่างสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นต้น 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม 

 ดินเนอร์สุดพิเศษ !! จัดงานเลี้ยง รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)  

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิวซีซั่น หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า  

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 64 (4)  

  วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - วัดมหัตตมังคลาราม  - ตลาดกิมหยง – สนามบิน

หาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทาง สู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอ

หาดใหญ่ หนึ่งในสถานที่เที่ยวชมวัดที่สวย มีสิ่งสำคัญ คือ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 

35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่อ พระพุทธหัตถมงคล ที่ว่ากันว่าใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ท่ี

นักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมากราบไหว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำทุกท่านสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ 

หลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์  โดยองค์พระเจดียม์ีความงดงามแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นส

แตนเลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลส หนึ่งเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล 

สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน

วโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยังสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนา

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตรสมเด็จ        

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิ้มรสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึ้นชื่อสุด

อร่อย 

จากนั้น อิสระช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง แหล่งสินค้ามีให้เลือกซื้อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า 

รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น  แว่นตา ตลอดจนเครื่องใช้ใน

ครัวเรือน สินค้าทั่วไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขายสินค้าทั่วไป ส่วนชั้นบนจะเน้นไปทาง

เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนด้านตะวันออกจะเป็นลักษณะตลาดสด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

หาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินที ่DD511 

18.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 

ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือกทีน่ัง่บนรถ ทางบรษิัทฯ จะจัดสรรทีน่ัง่ตามลำดับการจองพรอ้มชำระเงนิ  

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ. 

 

เนือ่งจากเปน็เทีย่วบนิแบบเชา่เหมาลำ ทัง้นีเ้ทีย่วบนิ เวลา และโปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลง  

ขึน้อยูก่ับการ CONFIRM จากทางสายการบนิ ทางบรษิัทไมส่ามารถแทรกแซงได ้ 

หากไดร้ับการ CONFIRM เรียบรอ้ยแลว้ทางบรษิัทแจง้ CONFIRM ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 3-5 วัน  

หากลูกคา้ตอ้งการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ 

อัตราคา่บรกิาร ....สงขลา พทัลุง ปัตตาน ี4 วัน 3 คืน 

วันเดนิทาง ราคา/ทา่น พักเดี่ยว 

12 – 15 เมษายน 2564 10,888 + 3,000 

* คา่บรกิารขา้งตน้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้  คา่ทัวร์ไมร่วมคา่ทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

ทา่นละ 300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น ชำระไดท้ีเ่จา้หนา้ทีบ่รษิัทฯ กอ่นออกเดนิทาง * 
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อัตราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 

กิโลกรัม 

 ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ      

 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ  

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ    

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อัตราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกั

รีด ค่ามินิบารใ์นห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัร์

ก่อนการใช้บริการ) 

 คา่ทัวรไ์มร่วมคา่ทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ทา่นละ 300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น  

 กรณีเดก็ทีม่ีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระคา่ทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผูใ้หญ ่แตไ่มเ่กบ็คา่ทปิมัคคุเทศก์

และคนขับรถ  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 ในการจองทัวร์กรุณา ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน พร้อมส่ง

สำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่

ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่าน

อื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อย

แล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบไุว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 

 

 

 

บรษิัทฯ ไมมี่นโยบายใหท้า่นชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชีธนาคารสว่นบุคคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่นเปน็สำคัญ 
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การยกเลกิ 

 ** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ เมื่อจองและชำระเงินแล้ว  ไม่

สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผู้เดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการ

ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน

มัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น ** 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน ราคา

และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสำคัญ 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, 

การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตตุ่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืน

เงินใดๆทั้งสิ้นแต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่

แจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สงขลา 4 วัน 3 คืน  -12- 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์..............สงขลา พทัลุง ปัตตานี 4 วนั 3 คืน (DD)...............วนัเดินทาง..................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) วันเกดิ (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตั๋วเพ่ิม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื่อนไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 
   

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 

 

 


