
 

1 
 

พัทลุง สงขลา 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงาม 

ทะเลน้อย –ชุมชนทอกระจดู - เมืองเก่าสงขลา–ทะเลสาบสงขลา  
วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) 

สายการบนิไทยสมายล์ 

 

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 กรุงเทพ – หาดใหญ่ – พัทลุง –ปากประ     (1)  

 
05.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เชค็อิน สายการบนิไทยสมายล์เจ้าหน้าท่ีสขุนิยมทวัร์ให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวก   
06.55 น. ออกเดนิทาง สู ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย สายการบนิไทยสมายล์ เท่ียวบนิท่ี WE269   
08.20 น. เดนิทางถึงสนามบนิหาดใหญ่  

น าชม พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตสิงขลา เป็นโบราณสถานของชาต ิ
มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมตะวนัตก อายกุว่า 100 ปี เดมิ
เป็น คฤหาสน์ของผู้ช่วยเจ้าเมืองสงขลา พระยาสนุทรานรัุกษ์ 
(เนตร ณ สงขลา) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา ภายในจดัแสดง
ศลิปวตัถท่ีุเป็นมรดกทางวฒันธรรม อนัเป็นเอกลกัษณ์ของภาคใต้
ตอนลา่ง นอกจากนี ้ยงัจดัแสดงศลิปโบราณวตัถท่ีุเก่ียวกบัตระกูล 
ณ สงขลา ซึ่งเป็นตระกลูเจ้าเมืองสงขลาในอดีต ด้วย 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั (สกีุย้ากีน้ครใน) 
เท่ียวย่านเมืองเก่าสงขลา เมืองเลก็ ๆ ริมทะเลสาบสงขลา เมืองท่ีมีเสน่ห์และความหลากหลายทางวฒันธรรม 
อาหาร เท่ียว ถนนนางงามสงขลา ถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ทสุดชคิ ถนนนางงาม ถนนสายหลกัเก่าแก่ของย่าน
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เมืองเก่าสงขลา เป็นศนูย์กลางย่านอาหารพืน้เมืองของสงขลาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ย่านนีเ้รียกได้วา่มีมนต์
สะกดแห่งการผสมผสานกนัระหวา่งศิลปะและวฒันธรรมได้อย่างลงตวั ไมว่า่จะเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋ ๆ 
รวมถึงจดุถ่ายรูปแลนด์มาร์กชิค ๆ 

 
บา่ย เดนิทางตอ่ไปยงั จ.พัทลุง (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชัว่โมง)  

จากนัน้เดนิทางสู ่อ.ปากประ น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ศรีปากประ รีสอร์ท ****  
รีสอร์ทตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตขิองลากนูเช่ือมติดกบัทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีความหลากหลายและอดุมสมบรูณ์
ทางด้านชีวภาพรวมไปทัง้รูปแบบตวัอาคารท่ีสร้างได้กลมกลืนไปกบัสภาพแวดล้อมรอบข้าง จดัได้ว่าเป็นรีสอร์ท
แนวอนรัุกษ์ธรรมชาติเป็นความลงตวัและสมบรูณ์แบบระหวา่งธรรมชาตแิละความสะดวกสบาย 

17.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าเรือของรีสอร์ท น าท่าน ล่องเรือชมความงดงาม
ของคลองปากประ ชม ยกยอยกัษ์ เคร่ืองมือจบัสตัว์น า้ขนาดใหญ่อนั
เป็นเอกลกัษณ์ ด้วยภมูปัิญญาในการจดัสร้างท าให้ชาวประมงสามารถ
ยกยอยกัษ์ได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ชมความงดงามของอาทิตย์อศัดง
เหนือขอบฟา้และท้องน า้ 

เย็น รับประทานอาหารค ่าท่ีร้านอาหารววิยอ ร้านอาหารของรีสอร์ท 
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วันเสาร์ที่9พฤษภาคม พ.ศ.2563 ทะเลน้อย –วัดถ า้คูหาสวรรค์ –วังเจ้าเมืองพัทลุง- วัดวัง พัทลุง  – ตลาดป่าไผ่สร้างสุข (2)  

 
05.45 น. พร้อมกนัท่ีท่าเรือของรีสอร์ท น าท่านลงเรือ ชม ทะเลน้อย ทะเลสาบ

น า้จืด หรือเรียกวา่ “อุทยานนกน า้ทะเลน้อย” เป็นเขตห้ามลา่สตัว์ป่า
แห่งแรกของประเทศไทย สมัผสัแสงแรกยามเช้าซึ่งเป็นจดุชมววิท่ีสวย
ท่ีสดุ และ  ฝงูควายน า้ ซึ่งยิ่งนบัวนัจะหาดยูาก ผา่นชมสะพานเฉลิม
พระเกียรติ ์ ซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสดุในประเทศไทย เลาะ
เลียบสวนพฤกษศาสตร์ ชมความงามของทุ่งเสมด็ขาว จากนัน้ชมไฮไลท์ของทะเลน้อยคือ แหล่งดูทะเลบัวแดงที่
ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ด้วยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ี และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลน้อย ท าให้พืน้ท่ี 
“พรุควนขีเ้สีย้น” ของทะเลน้อยได้รับการประกาศให้เป็นเขตพืน้ท่ีชุ่มน า้โลก หรือ “แรมซาร์ ไซด์” (Ramsar Site) แห่ง
แรกในเมืองไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 รับประทานอาหารเช้าท่ีรีสอร์ท  
10.00 น. น าท่านเดนิทางสูวั่ดถ า้คูหาสวรรค์ วดัเก่าแก่บนเชิงเขาคหูาสวรรค์ 

สถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิท่ีมีความส าคญัทางประวตัศิาสตร์ในฐานะเป็นพระ
อารามหลวงแห่งแรกของจงัหวดั และยงัเป็นวดัท่ีพระมหากษัตริย์ไทยและ
เชือ้พระวงศ์หลายพระองค์โปรดในการเสดจ็มาเยือน และไมมี่หลกัฐานแน่
ชดัวา่สร้างขึน้สมยัใด และใครเป็นผู้สร้าง แตส่นันิษฐานวา่สร้างขึน้ในสมยั
กรุงศรีอยธุยาตอ่มาได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกใน
จังหวัดพัทลุง ชม วังเจ้าเมืองพัทลุง สร้างในสมยัพระยาพทัลงุ (น้อย จนัทโรจวงศ์) เป็นผู้วา่ราชการ ปัจจบุนั
ทายาทตระกลู “จนัทโรจวงศ์” ได้มอบวงันีใ้ห้เป็นสมบตัขิองชาตแิละกรมศลิปากรได้ประกาศขึน้ทะเบียนเป็น
โบราณสถานแล้ว   
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เท่ียวชม วัดวัง พัทลุง วดัโบราณ 
สนันิษฐานวา่สร้างในสมยักรุงศรี
อยธุยาตอนปลาย ตอ่มาได้สร้างขึน้
ใหมโ่ดยพระยาพทัลงุ (ทองขาว) ใน
สมยัรัชกาลท่ี 3 สิง่ส าคญัของวดัวงั
คือ พระอโุบสถ เป็นสถาปัตยกรรม
สมยัรัตนโกสนิทร์ ชมความงดงาม
ของภาพเขียนสีจิตรกรรมซึ่งวาดโดยช่างภาพคณะเดียวกบัท่ีวาดวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั (ครัวสามกัก๊ทะเลน้อย) 
บา่ย เย่ียมชม ชุมชนผลิตกระจูดของชาวทะเลน้อย “สาดกระจูดทะเลน้อย จากภูมิปัญญาสู่สากล” กลุม่กระจดู

พนางตงุ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนนุ ซึ่งมีอยู่กวา่ 700 ครัวเรือนและ 70% ของครัวเรือนมีการท ากระจดู สามารถร่วม
กิจกรรม DIY กบัชาวบ้านในชมุชนได้ 

 เดนิเลน่ ตลาดป่าไผ่สร้างสุข อ.ควนขนุน ตลาดสนิค้าปลอดภยั อนรัุกษ์ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น รักษ์โลก เน้นสร้างความสขุให้ทัง้คนซือ้ คนขาย ก่อตัง้ขึน้ด้วย
สโลแกน “อิ่มกาย สบายใจ สขุอยู่ท่ีพอ” ทัง้ตลาดเต็มไปด้วยต้นไผใ่ห้ความร่มร่ืน 
ร้านค้าก็ตกแตง่ด้วยวสัดธุรรมชาต ิ ขายสนิค้าพืน้บ้านเป็นสวนใหญ่ พืน้ท่ีของท่ีน่ี
แทบไม่มีหลงัคาเลยเพราะมีไผร่่มร่ืนไปทัง้ตลาด  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
จากนัน้น าท่านกลบัเข้าสูท่ี่พกั ศรีปากประ รีสอร์ท **** 

 
วันอาทติย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563  พัทลุง –สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา –มัสยดิกลางสงขลา –กรุงเทพฯ  (3)  

 
เช้า                รับประทานอาหารเช้าท่ีรีสอร์ท 
09.00 น. เดนิทางสู ่จ.สงขลา ผา่น สะพานแห่งความสขุ “สะพานเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา ท่ีเตม็ไปด้วยพลงั แห่ง ความสขุ เพราะ
สองข้างทางคือภาพอนังดงามของวถีิธรรมชาตอินัสมบูรณ์และ
เรียบง่าย ยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร เป็นสะพานท่ียาวท่ีสดุใน
ประเทศไทยท่ีข้ามทะเลสาบเช่ือมการเดนิทางระหวา่ง อ.ควนขนนุ 
จ.พทัลงุ และ อ.ระโนด จ.สงขลา  
น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดน า้คลองบางกล ่า  น าท่านท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์และวถีิชมุชน น าท่านนัง่เรือหางยาวชมวถีิ
ชีวติสองฝ่ังคลอง (ประมาณ 1 ชัว่โมง) และช้อปปิง้ของฝาก สนิค้าพืน้เมืองท่ีตลาดน า้บางกล ่า  

 



 

5 
 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 

จากนัน้เดนิทางสู ่อ.หาดใหญ่ 
 น าท่านเท่ียวชม มัสยดิกลางสงขลา ทชัมาฮาลเมือง

ไทย  !มสัยิดกลางดย์ินลุอิสลาม เป็นศาสนสถานท่ีมี
สถาปัตยกรรมสง่างาม มีสระน า้ด้านหน้าทอดยาว
กวา่ 200 เมตร ท าให้มสัยิดแห่งนีด้ลูะม้ายคล้ายคลงึ
กบัทชัมาฮาลท่ีอินเดีย ซึ่งตัง้อยู่ท่ีถนนลพบรีุราเมศวร์ 
ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เป็น
ศนูย์รวมจิตใจของชาวไทยมสุลมิในจงัหวดัสงขลา ต้องบอกวา่ท่ีน่ีเป็นมสัยิดท่ีใหญ่และอลงัการ ภายในตกแตง่ได้
สวยงาม โลง่โอ่โถง เหมาะแก่การท าจิตใจให้สงบ และท าพีธีกรรมตา่งๆ ทางศาสนา มสัยิดกลางแห่งนีโ้ดดเดน่จน
สามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจนตัง้แตอ่ยู่บนภเูขาในสวนสาธารณะหาดใหญ่กนัเลยทีเดียว หากใครได้มาจงัหวดั
สงขลาแล้ว ต้องไมพ่ลาดท่ีจะมาชมความงดงามของมสัยิดกลางแห่งนี ้จนได้รับการขนานนามวา่ “ทชัมาฮาลเมือง
ไทย” ยิ่งมาในช่วงเวลาเย็นค ่ามสัยิดเปิดไฟสวา่งมีฉากหลงัของท้องฟา้เปล่ียนสีในยามเย็นงดงามยิ่งนกั 
น าท่านช้อปปิง้ของฝากท่ีตลาดกิมหยง ขนมขบเคีย้ว ผลไม้ เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเดก็เลน่ แวน่ตา 
ตลอดจนเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

16.00 น. ได้เวลาเดนิทางสู่สนามบนิหาดใหญ่ 
18.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูมิ โดย สายการบนิไทยสมายล์ เท่ียวบนิท่ี WE264 
19.55 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

Happiness is here and now 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม  

คา่พาหนะเดนิทาง รถตู้ ปรับอากาศ ตลอดเส้นทางท่องเท่ียว 
คา่ท่ีพกั 2 คืน ท่ี ศรีปากประ รีสอร์ท (Yor lagoon และห้องLumpoo lagoon) พกัห้องละ 2 ท่าน    

คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีระบใุนรายการ   

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
 มคัคเุทศก์อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ทศันาจร สายการบินไทยสมายล์ เส้นทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ 

คา่ทิปหวัหน้าทัวร์  
 คา่ทิปพนกังานขบัรถ  

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการในกรณีท่ีมีจ านวนผู้ ร่วมเดนิทางน้อยกวา่ท่ี

ก าหนดข้างต้น (ผู้ใหญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบนิ เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิโดยทัง้นี ้
จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากท่ีสดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการประท้วง และอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

Happy price (ผู้ใหญ่ขัน้ต ่า) 
*ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ขัน้ต ่า 6 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ (ห้อง  Yor lagoon จ านวน 4ห้อง) 18,000 บาท 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ (ห้อง  Lumpoo lagoonจ านวน 8ห้อง ) 17,750 บาท 
พกัห้องเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 
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4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ช าระมาแล้ว กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงลว่งหน้าก่อนการเดินทางและได้รับ
การยินยอมอย่างถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเข้าออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพจิารณาผู้ ร่วมเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

6.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเข้าเมือง 
6.2 ท่านท่ีก าลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์)  
6.3 เดก็ทารกท่ีอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

(โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 
6.4 ท่านท่ีต้องใช้รถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยนัการเดนิทางของ
กรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บริการทัวร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคาน า้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้ส าหรับโฆษณาเท่านัน้   

  
บริษัท สขุนิยมทัวร์ จ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั

การเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั หากมี
เหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถกูห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้า
ประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 
 
 
 
 


