หาดใหญ่-สงขลา 2 วัน 1 คืน

วันแรก: หาดใหญ่ - เกาะยอ – ซิตที้ วั ร์ สงขลา – เขาตังกวน – ถนนนางงาม
(-/เทีย่ ง/-)
...
รับคณะจากหาดใหญ่หรื อจุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่าน
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน(1) ใน เกาะยอ ซึ่งเป็ นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบสงขลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นไหล่เขาและที่ราบตาม
เชิงเขา ผลไม้ที่มีชื่อของเกาะยอคือ จาปาดะ และสิ นค้าอันมีชื่อเสี ยงของชาวเกาะยอคือผ้าทอพื้นเมืองและเกาะยอยังมีสะพาน
ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ สะพานติณสูลานนท์ ซึ่ งมีความยาว 2.6 กิโลเมตร
จากนั้นนาท่านสู่เมือง " สงขลา.. " ซึ่งเป็ นเมืองเก่าแก่ของภาคใต้ ตั้งอยูฝ่ ั่งตะวันออกของประเทศไทยมาแต่สมัยโบราณ มี
ชุมชนโบราณและเมืองเก่าแก่ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพื้นเมือง ศิลปะพื้นบ้าน
เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปที่ระลึกกับ นางเงือก และเกาะหนู เกาะแมวอันเป็ นเสมือนสัญลักษณ์อนั โดด
เด่นอย่างหนึ่งของสงขลา อิสระให้ท่านเดินเล่นบริ เวณนี้
นาท่านสู่ เขาตังกวน ซึ่งเป็ นเนินเขาสูง จากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,000 ฟุตบนยอดเขาตังกวนเป็ นที่ประดิษฐานเจดียพ์ ระ
ธาตุคู่เมืองสงขลาจากยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ อีกทั้งยังเป็ นจุดชมวิวที่สวยงาม
ของสงขลาแห่งหนึ่งและมีลิฟท์บริ การขึ้นสู่ยอดเขา(ไม่ รวมในแพ็คเกจ)
จากนั้นนาทุกท่านเข้าสู่ยา่ นเมืองเก่าซึ่งในปั จจุบนั ถนนนางงาม ยังคงเอกลักษณ์ด้ งั เดิมเอาไว้ มีหอ้ งแถวไม้แบบจีน ตึก
คลาสสิ คสไตล์ ชิโนโปรตุกีส และยังมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยนอยูป่ ะปนกันทั้งสองฟากฝั่งถนน
แวะซื้อของฝากที่ร้านขายขนม ขนมขึ้นชื่อเช่น สัมปันนี จ่ามงกุฎ ทองเอก จากนั้นนาท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
ถึง อ.หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

ทีพ่ กั
เย็น
วันที่ 2:
เช้ า

โรงแรมอะโลฮ่ า หาดใหญ่ เทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ในพืน้ ทีต่ วั เมืองหาดใหญ่
วัดหาดใหญ่ ใน – สวนสาธารณะหาดใหญ่ – เจดีย์สแตนเลส
(เช้ า/เทีย่ ง/-)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2)
นาท่านเดินทางสู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรื อ วัดหาดใหญ่ใน ไปนมัสการพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร
สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ชื่อพระพุทธหัตถมงคลซึ่งเป็ นสัญลักษณ์เมืองหาดใหญ่
จากนั้นนาท่านสู่ สวนสาธารณะหาดใหญ่ ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหาดใหญ่ คือ บนภูเขาสูง ขึ้นไปมี พระโพธิสัตว์
กวนอิม ขนาดใหญ่มีรูปปั้นพระสั งกัจจายน์ และเงกเซียนฮ่ องเต้ ถัดขึ้นไปประดิ ษฐาน พระพุทธมงคลมหาราช องค์ใหญ่

เทีย่ ง
บ่ าย

…

จากจุดนั้นสามารถมองเห็นทิวทัศน์ตวั เมืองหาดใหญ่ได้เต็มตาขับขึ้นไปอีกไม่ไกลจะถึง ท้ าวมหาพรหม บนยอดเขา ทั้งชาว
ไทย ชาวมาเลย์ และชาวสิ งคโปร์ นิยมมาสักการะขอพรกันที่นี่เสมอ
รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ ร้านอาหารในหาดใหญ่
นาท่านเดินทางสู่ พระมหาธาตุเจดียไ์ ตรภพไตรมงคล (เจดีย์สแตนเลส) ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่สร้างขึ้นด้วยสแตนเลสแห่งแรกและ
แห่งเดียวในประเทศไทย จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช เนื่อง
ในวโรกาสทรงครองสิ ริราชสมบัติ 60 ปี และเพื่อเป็ นศูนย์รวมใจสืบสารพระพุทธศาสนา
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**********************************************************
(โปรแกรมสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ราคาทัวร์ ผู้ใหญ่ ท่ านละ 1,900 บาท (สาหรับลูกค้ า 20 ท่ าน)
รายการทัวร์ รวม
- รถตูป้ รับอากาศพร้อม DRIVER GUIDE
- ห้องพัก 1 คืน พัก 2 คน/ห้อง
- อาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุหมู่คณะ 1,000,000 บาท
- น้ าดื่มวันละ 1 ขวด

รายการทัวร์ ไม่ รวม
- ค่าอาหารนอกเหนือโปรแกรม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
- ค่าขึ้นลิฟท์เขาตังกวน
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ทิปนา้ ใจไกด์ และคนขับรถ

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
- ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ามัด 50 % ของจานวนเต็มเมื่อตกลงจองทัวร์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี คุณจิราลักษณ์ ผดุงภักดีวงศ์

ธนาคาร กรุ งเทพ 727-000-2558 สาขา ย่อยโรบินสั น
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 509-274-1523 สาขา หาดใหญ่
ธนาคาร กสิ กรไทย 992-200-0570 สาขาย่อยโรบินสั น
ธนาคาร กรุ งไทย 915-022-9982 สาขานิพทั ธ์ อุทศิ 3
- สาหรับส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทาการ หรื อชาระในวันก่อนออกเดินทาง หาก
บริ ษทั ไม่ได้รับเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการดาเนินการต่อไป
การยกเลิกทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 วันในวันเดินทาง หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสี ยหายกรณี เกิดเหตุ
จาเป็ นหรื อเหตุสุดวิสยั อันเนื่ องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรื อยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิเสธการเข้า
เมือง ฯลฯ โดยบริ ษทั ฯ จะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ ราคาทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป

**หนังสื อเดินทาง (Pass Port) ที่ใช้ ในการเดินทางต้ องมีวนั หมดอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน**

