
 

1 
 

ย้อนรอยประวัตศิาสตร ์“สทงิพระ - ลังกาสุกะ” 
เมอืงโบราณบนคาบสมุทรภาคใต้ 

(ชุมชนโบราณสทงิพระ – สิงหนคร – สงขลา 3 ยุค (หัวเขาแดง – แหลมสน – 
บ่อยาง) – วัดถ า้คูหาภมุิข ยะลา – เมืองโบราณยะรัง – สายบุรี – มัสยดิรายา 

– วังพพิธิภักด ี– เมอืงเก่าปัตตานี) 
 

วิทยากร อาจารยท์รงยศ แววหงษ ์
วันเสารท์ี ่23 – วันอังคารที ่26 กรกฎาคม 2565 (4 วัน 3 คืน) 

สายการบินไทยสมายล ์
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วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพ – หาดใหญ่ – วัดจะทิง้พระ – วัดพะโคะ – พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตสิงขลา    (1) 

 
05.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน สายการบนิไทยสมายล ์เจา้หนา้ท่ีสขุนิยมทวัร์

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
07.00 น. ออกเดนิทาง สู ่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบนิไทยสมายล ์เท่ียวบนิท่ี WE 259   
08.25 น.  เดนิทางถึง สนามบนิหาดใหญ่ เปล่ียนการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ ออกเดนิทางสู ่ชมุชนโบราณบน

คาบสมทุรสทิงพระ (ระยะทาง 79 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  
ระหวา่งทางบรกิาร ซาลาเปาโกอว้น เจา้ดงั   

10.30 น. สกัการะวดัเก่าแก่คูเ่มือง วัดจะทิง้พระ อ.สทงิพระ เดิมเรียกวา่ "วดัสทิงพระ" แตปั่จจบุนัเพีย้นมาเป็น "วดัจะทิง้
พระ" วดันีส้รา้งขึน้ราวพ.ศ. 1542 ภายในวดัมีโบราณสถานซึ่งเป็นศลิปะสมยัศรีวชิยั ไดแ้ก่ เจดียพ์ระมหาธาต ุมี
ลกัษณะเป็นรูปโอคว ่าแบบลงักา อายปุระมาณพทุธศตวรรษท่ี 13-15 องคเ์จดียก์่อดว้ยอิฐดนิเผา และอิฐปะการงั
สอดว้ยดนิ วหิารพระพทุธไสยาสน ์ท่ีภายในมีจิตรกรรมฝาผนงัเก่ียวกับพทุธประวตัท่ีิยงัคงสมบรูณ์ 
จากนัน้เดนิทางสู ่วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดษิฐาน เป็นวดัท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสดุในจงัหวดัสงขลา ตัง้อยู่ท่ี
อ  าเภอสทิงพระ วดัแห่งนีคื้อท่ีจ  าพรรษาของสมเดจ็พะโคะหรือหลวงพอ่ทวดเหยียบน า้ทะเล สิง่ศกัดิส์ทิธิท่ี
ประชาชนใหค้วามนบัถือมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.30 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั   
14.30 น. น าชม พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตสิงขลา เป็นโบราณสถานของชาต ิมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนผสม

ตะวนัตก อายกุวา่ 100 ปี เดมิเป็น คฤหาสนข์องผู้ช่วยเจ้าเมืองสงขลา พระยาสนุทรานรุกัษ ์ (เนตร ณ สงขลา) 
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ผูช้่วยราชการเมืองสงขลา ภายในจดัแสดงโบราณวตัถใุนศลิปะทวารวดี ศรีวชิยั และรตันโกสนิทร ์ซึ่งแสดงถึง
บทบาทการเป็นเมืองท่าคา้ขายท่ีส  าคญัมาแต่โบราณของเมืองสงขลา นอกจากนี ้ยงัจดัแสดงศลิปะโบราณวตัถท่ีุ
เก่ียวกบัตระกูล ณ สงขลา ซึ่งเป็นตระกลูเจา้เมืองสงขลาในอดีตดว้ย  (ขอขอบคณุภาพจาก พพิธิภณัฑสถาน
แหง่ชาตสิงขลา) 
จากนัน้ น่ังรถรางชมย่านเมืองเก่าสงขลา ผา่นชมสถานท่ีส  าคญัๆ ในเมืองเลก็ๆ รมิทะเลสาบสงขลา   
 
 
 
 
 
 
  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น อาหารซีฟู้ด รา้นสจุินดา 3 สมหิลาววิ 
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั THE BED VACATION RAJAMANGALA HOTEL หรือ
เทยีบเท่า   
โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมงัลา ภายในรัว้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิยั (มทร.ศรีวชิยั) รมิถนนชลาทศัน ์ตดิชายทะเลอ่าวไทย เป็นโรงแรมท่ีมีการ
บรหิารโดยใหน้กัศกึษาเขา้มามีส่วนรว่มในการท างานจรงิกบัผูป้ระกอบการ  
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วันทีส่องของการเดนิทาง       สงขลา 2 ยคุ (หัวเขาแดง - แหลมสน) ก าแพงเมืองและป้อมปราการ – เจดยีว์ัดเขาน้อย  
                                       – วัดสุวรรณคีรี – มัสยดิโบราณนัจมุดดนิ ปัตตานี – วัดถ า้คูหาภิมุข ยะลา – ปัตตานี  (2)  

 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดนิทางสูเ่มืองสงขลายุคแรกเร่ิม ต.หัวเขา อ.สิงหนคร  
 เม่ือปี พ.ศ.2148 โดยดาโต๊ะโมกอลล ์ไดส้รา้งบา้นเมืองจนเจรญิรุง่เรือง 

รวมทัง้สรา้งก าแพงเมือง คเูมือง ปอ้มเมือง ท าใหส้งขลามีลกัษณะเป็น 
“เมืองแห่งปอ้มปราการ” ซึ่งมีปอ้มปืน 18 ปอ้ม แตปั่จจบุนัคงเหลืออยู่
จ  านวน 13 ปอ้ม  
ชมก าแพงเมืองและป้อมปราการ  ซึ่งในอดีตไดถ้กูปรบัใหม้ั่นคงขึน้ใน
สมยัสลุตา่นสลุยัมาน บตุรชายของดาโต๊ะโมกอลล ์สรา้งความมั่นคง
ปลอดภยัใหก้บัเรือสนิคา้ท่ีเขา้มาคา้ขายกบัเมืองสงขลา จึงกลายเป็นเมือง
ท่าท่ีมีความเจรญิรุง่เรืองอย่างมาก 
น าท่านสู ่วัดเขาน้อย วดัเก่าแก่ท่ีสรา้งในสมยัศรีวชิยัและไดร้บัการบรูณะ
ในสมยัอยธุยา ชมศาสนสถานท่ีส  าคญัคือ เจดยีว์ัดเขาน้อย ตัง้อยู่บนยอด
เขานอ้ย เป็นเจดียไ์ม่มีการเจือปนู การจดัวางอิฐแบบไม่มีระบบ  อนัเป็น
แบบช่างสมยัศรีวชิยั ปัจจบุนัเหลือเพียงส่วนฐาน  
จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั วัดสุวรรณคีรี วดัส าคญัประจ าเมืองสงขลาฝ่ัง
แหลมสน ชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั หอระฆงั เจดียห์ินแบบจีน เป็นวดัท่ีใช้
ท าพธีิถือน า้พิพฒันส์ตัยาของขา้ราชการเมืองสงขลา ในช่วงปี พ.ศ.2379 
หรือในช่วงท่ีเมืองสงขลาตัง้อยท่ีูท่าแหลมสน สนันิษฐานวา่สรา้งแตส่มยั
อยธุยาและบรูณะครัง้ใหญ่สมยัรชักาลท่ี 1 และเป็นวดัประจ าตระกลู ณ 
สงขลาและสวุรรณคีรี  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารศริดา เกาะยอ ท่ีคดัสรรวตัถดุบิสดๆจากชาวประมงทอ้งถิ่น 
รสชาตจิดัจา้น 

13.00 น.  น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงั อ.โคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี (ระยะทาง 101  
  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง)  

15.00 น. ชมมัสยดินัจมุดดนิ เดมิช่ือ สเุหรา่บาโงยลางา ศาสนสถานเก่าแก่เกือบ 
400 ปี ท่ีก่อสรา้งแบบผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมไทยและมสุลมิ 
สรา้งจากไมแ้คและไมต้ะเคียนท่ีตดัมาจากป่าในเทือกเขาสนักาลาคีรี ไม่
ใชต้ะป ู สนันิษฐานว่าสรา้งในปีพ.ศ.2177 รชัสมยัราชินีราตอูงู ูบนิ 
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สลุตา่นมนัซูรซาร ์รชักาลท่ี 8 แห่งราชอาณาจกัรปัตตานีดารุสลาม และเป็นท่ีเก็บรกัษาพระมหาคมัภีรอ์ลั-กรุอ่าน 
อายเุก่าแก่ท่ีเขียนดว้ยมือ  

16.00 น. ออกเดนิทางสู ่วัดถ า้คูหาภิมุข จังหวัดยะลา (ระยะทาง 30 กม.)   
ปชูนียสถานส าคญัของภาคใตเ้ช่นเดียวกบัพระบรมธาต ุ 
จ.นครศรีธรรมราช และพระบรมธาตไุชยา จ.สรุาษฏรธ์านี ซึ่งแสดงถึง
ความรุง่เรืองของศาสนาพทุธในบรเิวณนีต้ัง้แตส่มยัอาณาจกัรศรีวชิยั 
ภายในถ า้ประดิษฐานพระพทุธไสยาสนข์นาดใหญ่ สนันิษฐานวา่สรา้งขึน้
ราวพ.ศ.1300  

17.30 น. รบัประทานอาหารเย็น รา้นแลผา หนา้ถ า้ 
 หลงัอาหาร เดนิทางสู ่จังหวัดปัตตานี (ระยะทาง 43 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที) 
  น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี หรือเทยีบเท่า 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     ปัตตานี – หอวัฒนธรรมภาคใต้ – เมืองโบราณยะรัง – สายบุรี – มัสยดิรายา – วังพพิธิภักด ี
– สุสานพญาอินทริา – สุสานราชนีิ 3 พีน้่อง          (3)  

 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเขา้ชม หอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศกึษา

กัลยาณิวัฒนา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์วทิยาเขตปัตตานี จดั
แสดงมรดกทางวฒันธรรมในสามจงัหวดัชายแดนใต ้เช่น ภมูศิาสตร ์
ประวตัศิาสตร ์โบราณคดี ชาติพนัธุว์ทิยา ประเพณีวฒันธรรม  

10.00 น.  ออกเดนิทางตอ่ไปยงั เมืองโบราณยะรัง (ระยะทาง 20 กิโลเมตร) 
ชมุชนสมยัแรกเริ่มประวตัศิาสตรท่ี์ใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งในภาคใตข้อง
ประเทศไทย เช่ือวา่เป็นท่ีตัง้อาณาจกัรโบราณท่ีมีช่ือวา่ "ลงักาสกุะ" หรือ "ลงัยาเสียว" ตามท่ีมีหลกัฐานปรากฎใน
เอกสารของจีน ชวา มลายแูละอาหรบั ลกัษณะของเมืองโบราณยะรงัสนันิษฐานวา่มีผงัเมืองเป็นรูปวงรีขนาดใหญ่
ในพืน้ท่ีประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร จากการส ารวจทางโบราณคดีพบว่าเป็นเมืองท่ีมีการสรา้งทบัซอ้นกนั  
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บา่ย เดนิทางตอ่ไปยงัอ าเภอสายบุรี (ระยะทาง 44 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมี

ประวตัศิาสตรย์าวนาน เป็นเมืองท่ีมีความเจรญิรุง่เรืองมาตัง้แตอ่ดีต เป็นเมืองท่าท่ีส  าคญัของจงัหวดัปัตตานี 
น าท่านชมวังพพิธิภักด ีวงัเก่าท่ีสรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ห่งความรกั  
อยู่ตรงขา้มวงัสายบรุี  พระยาพพิธิภกัดีบุตรชายเจา้เมืองยะหริง่ไดส้รา้ง
ขึน้เพ่ือใชเ้ป็นเรือนหอ  เป็นอาคารไมส้องชัน้  ฝีมือช่างทอ้งถิ่นโดยน า
แบบตะวนัตก  และศลิปะทอ้งถิ่นมาผสมผสานกนั คือมีหนา้มขุแบบ
ตะวนัตก ลกูกรงบนัไดเป็นลายปนูป้ันรูปดอกไม ้ ผนงักัน้หอ้งภายใน
อาคารเป็นผนงัโคง้ศิลปะแบบตะวนัตก  ช่องลมเป็นลวดลายพรรณ
พฤกษาศลิปชวา  ปัจจบุนัวงันีย้งัอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

 จากนัน้ ชม มัสยดิรายาสายบุรี หรือ มัสยดิเจ้าเมือง สรา้งเม่ือปี พ.ศ.
2428 โดยสถาปนิกชาวชวา และช่างทอ้งถิ่น ใชเ้วลาสรา้ง 1 ปี เป็น
มสัยิดหลงัแรกของเมืองสายบรุี  ไดร้บัรางวลัอนรุกัษ์ศลิปะ
สถาปัตยกรรมดีเดน่ ประจ าปี 2561 ประเภทปชูนียสถานและวดัวา
อาราม โดยสมาคมสถาปนิกสยาม  

15.30 น.  เดนิทางตอ่ไปยงัชมุชนบาราไหม (ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง)  แหลง่โบราณสถานท่ีเก่าแก่รว่ม 500 ปี ในยคุสมยัท่ี
ปัตตานีเป็นเมืองท่าอนัรุง่เรือง มีชาวตา่งชาตทิัง้อาหรบั เปอรเ์ซีย ยโุรป 
ฯลฯ เขา้มาคา้ขายเป็นจ านวนมาก  น าท่านชม สุสานพญาอินทริา 

หรือสุลต่านอิสมาอีล ชาห ์สถานท่ีฝังพระศพของเจา้เมืองปัตตานี
พระองคแ์รก ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม และสถาปนาเมืองปัตตานีเ้ป็น 
“นครปาตานีดารุสสลาม” พรอ้มพระมเหสีของพระองค ์และสุสานราชนีิ 
3 พีน้่อง กษัตรยิห์ญิง 3 พระองค ์(รายาฮีเยา รายาบีรู และรายาองู)ู ท่ีน าความรุง่เรืองมาสูปั่ตตานี 

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น  
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี หรือเทยีบเท่า 
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วันทีส่ี่ของการเดนิทาง               มัสยดิกลางปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิม้ก่อเหน่ียว – เมืองเก่าปัตตานี – บ้านขุนพทิักษร์ายา 
                                            – มัสยดิกรือเซะ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ          (4)  

 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดนิทางสู ่ มัสยดิกลางปัตตานี มสัยิดท่ีสวยงามและใหญ่ท่ีสดุใน

ประเทศไทย สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2497 เน่ืองดว้ยประชาชนชาวปัตตานี 
นบัถือศาสนาอิสลามเป็นจ านวนมาก สมควรท่ีจะสรา้งมสัยิดกลางท่ีมี
ขนาดใหญ่ และสวยงามขึน้เพ่ือเป็นศรีสง่า มสัยิดกลางจงัหวดัปัตตานี  

 ออกเดนิทางสู ่ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว หรือ ศาลเจา้เลง่จเูกียง เป็น
ศาลเจา้เก่าแก่คูบ่า้นคูเ่มืองของ จ.ปัตตานีมาตัง้แตโ่บราณ ตัง้อยู่ท่ีถนน
อาเนาะรู อ  าเภอเมือง ปัตตานี เดมิศาลเจา้นีมี้ช่ือเรียกว่า "ศาลเจา้ซูก๋ง" 
ตามหลกัฐานท่ีจารกึอยู่ในศาลเจา้ ตัง้ขึน้ในปีปีพทุธศกัราช 2117 ในรชั
สมยัของสมเดจ็พระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยธุยา แมศ้าลเจา้นีจ้ะ
ตัง้มาเก่าแก่นบัไดห้ลายศตวรรษ แตด่ว้ยบญุญาภินิหารของเจา้แม่  
หลมิกอเหน่ียว ศาลเจา้นีจ้ึงมีความเจรญิรุง่เรืองและเป็นท่ีศรทัธาของ
สาธชุนเสมอมามไิดข้าด 
เย่ียมชม ย่านเมืองเก่าปัตตานี ก่อตัง้เป็นชมุชนชาวจีนมาตัง้แต่สมยั
ปลายกรุงศรีอยธุยา ความท่ีอยู่ตดิกบัแมน่ า้ปัตตานี ท่ีน่ีเป็นท่ีอยู่อาศยั
ของชาวไทยพทุธ ไทยมสุลมิ และชาวไทยเสือ้สายจีน อย่างผสม
กลมกลืนมายาวนาน  นบัรอ้ยปี สมดงักบัฉายา “ปัตตานี เมืองงาม 3 
วฒันธรรม” เย่ียมชม บ้านขุนพทิักษร์ายา ถนนปัตตานีภิรมย ์1 ใน 5 
บา้นทรงคณุคา่บา้นทรงคณุค่าท่ีไดร้บัการยกย่องเชิดชเูกียรติของเมือง
เก่าปัตตานี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ครวับงัโซ๊ะ (รา้นอาหารมสุลิม) เมนูเดด็ ปลาอินทรีผดัพรกิไทด า แกงสม้ปลา
กะพงยอดมะพรา้วอ่อน 

บา่ย  น าชม มัสยดิกรือเซะ หรือ มสัยิดสลุตา่นมซูฟัฟารช์าห ์เป็นมสัยิด
เก่าแก่อายกุวา่ 200 ปีในจงัหวดัปัตตานี สนันิษฐานไดว้่าเป็นศาสน
สถานท่ีสรา้งขึน้ในพทุธศตวรรษท่ี 22 รว่มสมยักรุงศรีอยธุยา มีช่ือเรียก
อีกอย่างหนึ่งวา่ มสัยิดปิตกูรือบนั ช่ือนีเ้รียกตามรูปทรงของประตมูสัยิด 
ซึ่งมีลกัษณะเป็นวงโคง้แหลม และแบบสถาปัตยกรรมของชาว
ตะวนัออกกลาง 
จากนัน้ เดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ระยะทาง 123 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) 
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17.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูมิ โดย สายการบนิไทยสมายล ์เท่ียวบนิท่ี WE 266 
18.30 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

Happiness is here and now 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา COVID-19 ส าหรับผู้เข้าร่วมเดินทาง 
- ผูเ้ดนิทางตอ้งไดร้บั วคัซีนครบ 2 เขม็ หรือมากกวา่นัน้ 
- หากไมไ่ดร้บัวคัซีน สามารถตรวจหาเชือ้ดว้ยวธีิ RT-PCR หรือ ANTIGEN TEST จากสถานพยาบาล  ซึ่งมีผลการตรวจไม่

พบเชือ้ไมเ่กิน 72 ชั่วโมงก่อนวนัเดนิทาง 
 - ขอความรว่มมือทกุท่านในการตรวจ ANTIGEN TEST ซึ่งมีผลการตรวจไมพ่บเชือ้ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวนัเดนิทาง 
 - ส  าหรบัเอกสารการยืนยนัการไดร้บัวคัซีน ใหแ้สดงการฉีดวคัซีนท่ีไดร้บัจากโรงพยาบาล หรือแอปพลเิคชั่น หมอพรอ้ม เพ่ือ
แสดงตอ่เจา้หนา้ท่ีได ้

- ขอสงวนสทิธิใ์นการใหผู้ร้ว่มเดนิทางปฏิบตัิตามมาตรฐานการควบคมุโรค เวน้ระยะห่าง สวมใส่แมสกร์ะหวา่งการเดนิทาง
ในกรณีเกิดการเปล่ียนแปลงรายการทวัรอ์นัเน่ืองมาจากสาเหตขุองโรคระบาด ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ 

- บรกิารหนา้กากอนามยัส ารอง พรอ้มแอลกอฮอลล์า้งมือส าหรบัส่วนกลาง ใหก้ับผูเ้ดนิทาง 
- เจา้หนา้ท่ีสขุนิยมทวัร ์ไกด ์และคนขบั ตรวจโควดิดว้ย ANTIGEN TEST ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวนัเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 
คา่พาหนะเดนิทาง รถโคช้ปรบัอากาศ 40-45 ท่ีนั่ง ในระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
คา่ท่ีพกั 3 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เขา้ชมสถานท่ีและกิจกรรมต่างๆ ท่ีระบใุนรายการ 

 วทิยากร อาจารยท์รงยศ แววหงษ ์รว่มเดนิทางตลอดการเดนิทาง 
หฟัูงระหวา่งการบรรยาย 

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

Happy price (**ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบนิ) 
ข้ันต ่า  

 จ านวน 25 ทา่น 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น  18,900.- บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ทา่นละ   2,900.- บาท 

*คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ราคา แบบsaver เริ่มตน้
ประมาณ (เช็คราคา ณ วนัที ่28 เม.ย.65) 

 3,100.- บาท 
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 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิไป-กลับ สายการบนิไทยสมายล ์เส้นทาง กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท ์

คา่ทิปหวัหนา้ทัวร ์
หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมีจ  านวนผูร้่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ท่ี
ก าหนดขา้งตน้ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็น 
สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ชา้ของสายการบนิ เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิโดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากท่ีสดุ  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสทิธิท่ี์จะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธิ ์ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงลว่งหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บั
การยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบรษัิทฯเสียก่อน  

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการพจิารณาผูร้ว่มเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

6.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านท่ีก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน(โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.3 เดก็ทารกท่ีอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ เ พราะอาจสง่เสียงรบกวนผูร้ว่มเดนิทางท่านอ่ืนๆ (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของ
กรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเท่านัน้   
บริษัท สขุนิยมทัวร ์จ  ากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการ

เปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภัยธรรมชาต ิและเหตสุดุวสิยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั หากมีเหตุ
จ  าเป็นทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ 
เน่ืองจากการพจิารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 


