ท่องเที่ยว เขาตังกวน-สงขลา 1 วัน ไปเช้า - เย็นกลับ
กำหนดกำรเดินทำง :
วันที่หนึ่ง
09.00 น.
...

12.00 น.

...

เย็น
...

หำดใหญ่ – สงขลำ - เขำตังกวน - แหลมสมิหลำ
(- / - / -)
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ จากนั้นออกเดินทาง สู่ จ.สงขลา
คณะเดินทางถึง จ.สงขลา คณะขึ้นชม "เขำตังกวน" เป็ นสถานที่ท่องเทีย่ วที่สาคัญแห่งหนึ่งในอ.เมือง จ.สงขลา
เป็ นเนินเขาสู ง จากระดับน้ าทะเล ประมาณ 2,000 ฟุตบนยอดเขาตังกวนเป็ นที่ประดิษฐานเจดียพ์ ระธาตุคู่เมือง
สงขลาจากยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้ โดยรอบ สามารถขึ้นไปเทีย่ วชมได้ มี
บันไดอยู่ทางถนน ราชดาเนินใน ทุกๆ ปี ในเดือนตุลาคม จะมีงานพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ และประเพณี ตกั บาตรเท
โวและลากพระของสงขลา ก่อนจะถึงยอดเขายังมีศาลาวิหารแดง (พลับพลาที่ประทับ) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ามหาราช (ร.5) โปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิเชียรคีรี (ชม) ผูส้ าเร็ จราชการเมืองสงขลาในสมัยนั้น (2432) ใน
ครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสแหลมมาลายูและได้เสด็จพระราชดาเนินไปนมัสการพระเจดียบ์ นยอดเขาตังกวน
สร้ างพลับพลานี้ถวายตามพระราชดาริ ของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และสร้ างเสร็ จในปี 2440
 อาหารกลางวัน (อิสระ) จำกนั้นสู่ แหลมสมิหลำ อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดทรัพย์สิน (ตลาดสด
เทศบาล) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด ทิวสนร่ มรื่ น รู ปปั้ นนางเงือกอันเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัด
สงขลา และรู ปปั้ นหนูแมว โดยรอบบริ เวณได้จดั สวนหย่อมไว้ดูร่มรื่ นเหมาะเป็ นที่นงั่ พักผ่อนยามเย็น เมี่อมอง
ออกไปในทะเลจะเห็น เกาะหนูเกาะแมว อันเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของแหลมสมิหลา ถ่ายภาพคูร่ ู ปปั้ นนางเงือก
เกาะหนูเกาะแมว เป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของแหลมสมิหลา
ผ่ านชมสะพานติณสู ลานนท์ เป็ นส่ วนหนึ่งของทางหลวงทีเ่ ชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 407 สายหาดใหญ่ สงขลา กับทางหลวง 408 สายสงขลา - ระโนด โดยสะพานแห่งนี้เป็ นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา แบ่งออกเป็ น 2
ช่วงคือ ช่วงแรก เชื่อมระหว่างชายฝั่ งอาเภอเมืองสงขลา บริ เวณบ้านน้ ากระจายกับเกาะยอตอนใต้ ความยาวรวมเชิง
สะพานทั้งสองด้าน 1,140 เมตร ช่วงที่ 2 เชื่อมระหว่างฝั่งด้านเหนือของเกาะยอกับฝั่งบ้านเขาเขียว ความยาวทั้งสิ้ น
1,800 เมตร สะพานนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 และเสร็ จสิ้ นในปี พ.ศ. 2529 สะพานแห่งนี้ได้กลายเป็ นจุดสนใจ
ของนักท่องเทีย่ วที่จะเดินทางมาแวะชมความงาม คณะเดินทางถึง เกาะยอ คณะอิสระ เลือกซื้ อ เลือกชิม สิ นค้า
พื้นเมืองเกาะยอ มาถึงเกาะยอ อย่าลืมสนับสนุนงานหัตถกรรมล้ าค่า ผ้าทอเกาะยอ อาหารพื้นเมืองและผลไม้ที่
ขึ้นชื่อ เช่น จาปาดะขนุน ละมุด มะพร้าวและยาสาย (สาหร่ ายผมนาง) เป็ นต้น
จากนั้นเดินทางกลับเข้า อ.หาดใหญ่
คณะเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจที่ดี

อัตรำค่ ำบริ กำร

จำนวนผู้เดินทำง
4 – 5 ท่ ำน
6 – 7 ท่ ำน
8 – 9 ท่ ำน
10 ท่ ำน
แพ็กเกจนี้รวม :
 รถตูป้ รับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ
คอยให้บริ การ
-รวมน้ ามันตามเส้นทาง
 ค่าประกันภัย การเดิ นทาง ในวงเงิ น 1 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

กรุณำโอนเงิน :

รำคำ / ท่ ำนละ
1,100 บำท
800 บำท
600 บำท
500 บำท

อัตรำนี้ไม่ รวม :
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหกั คืนณที่จ่ายและ
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่ มและอื่นๆ
นอกเหนื อรายการ
 อาหาร
- ไม่ รวมค่ ำทิปพนักงำนขับรถ

ธนำคำรไทยพำณิชย์
ชื่อบัญชี คุณลีนำ บุญพำลำ้ เลิศ

เงื่อนไข :
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้ล็อกรถให้ท่าน
จองแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ (อยู่ในเงื่อนไขบริ ษทั )
และออกเดินทางแล้วท่านจะแยกตัวหรื อจะไม่ใช้บาง
สิ่ งบางอย่างในรายการไม่สามารถ หักคืนเงินได้
- ชาระเงิน มัดจา 50 % ในวันที่ทาการจอง / ส่ วนที่
เหลือก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง

- จำนวนผู้เดินทำงน้ อยกว่ำที่ตกลง รำคำจะต้ องมี
กำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้

สำขำย่อยโรบินสัน
เลขที่ 865 – 207473 – 8

บัญชี ออมทรัพย์

