
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หาดใหญ่ - พทัลุง 
2 วัน 1 คนื 

วันแรก สนามบินหาดใหญ่ - โชคดี แต่เตี้ยม - วัดมหัตตมังคลาราม - ตลาดป่าไผ่สร้างสุข - นาโปแก - ทะเลน้อย -  
ร้านบางชาม - ท่าเรือปากประ บ้านต้นล าพู 

08:30 น. รอรับลูกค้าที่ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางไปรับประทาอาหารเช้าที่ ร้านโชคดี แต่เตี้ยม 
09:00 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ร้านโชคดี แต่เตี้ยม ร้านติ๋มซ าขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่ โชคดี แต่เตี้ยม เป็นชื่อที่ติดหู

ไปแล้ว เมื่อนึกถึงความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ต้นต ารับ “บ๊ะกุ๊ดเต๋” “ติ่มซ า” ลิ้มรสความอร่อยกันได้ที่หาดใหญ่
เท่านั้น จุดเด่นของที่นี่คือรสชาติที่ถูกปาก วัตถุดิบสดใหม่ เครื่องเยอะ อัดแน่นเต็มค า ส่วนเมนูหลักก็คงหนีไม่พ้น
ชุดมาตรฐานอย่าง ขนมจีบกุ้ง ฮะเก๋า  ซาลาเปา แต่เห็นแบบนี้ต้องขอการันตีเลยว่าอร่อยจริงๆ 

 
10:00 น. ออกเดินทางไปยัง วัดมหัตตมังคลาราม 
10:10 น. ถึง วัดมหัตมังคลาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดหาดใหญ่ใน” ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังตลาดหาดใหญ่ใน 

ริมคลองอู่ตะเภา แต่ภายในวัดยังคงร่มรื่น เงียบสงบ จึงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาท าบุญเป็นจ านวนมาก  
และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากราบไหว้พระนอนขนาดใหญ่ “พระพุทธมหัตตมงคล” มีความยาว 35 เมตร สูง 
15 เมตร และกว้าง 10 เมตร ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก 

 
10:40 น. ออกเดินทางต่อไปยัง ตลาดสวนไผ่ขวัญใจ 
12:00 น. ถึง ตลาดสวนไผ่ขวัญใจ ให้ท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ตลาดนี้เรียกอีกชื่อว่า “ตลาดป่าไผ่สร้างสุข” 

เป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาท่องเที่ยวได้ทั้งวันอย่างมีความสุขทั้งกิน ดื่ม ช้อป ชมวิวทิวทัศน์ป่าไผ่



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ธรรมชาติ แต่เดิมเป็นสวนไผ่ธรรมดาขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ ซึ่งในปัจจุบันทุกวันเสาร์สวนไผ่แห่งนี้
จะเป็นพ้ืนที่ของตลาดนัดท่ามกลางธรรมชาติและป่าไผ่ เพ่ือให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายอาหาร ขนม ของทานเล่น 
รวมถึงยังมีสินค้าพ้ืนเมือง และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจ.พัทลุง วางขายมากมายกว่า 200 ร้าน เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มี
เพียง 50 ร้าน อาหารที่นี่ปลอดผงชูรส และไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่มเฟรนไชน์จ าหน่ายอีกด้วยนะ 

 
13:00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง นาโปแก 
13:10 น. ถึง นาโปแก ตั้งอยู่ในอ าเภอควนขนุน บนถนนเส้นเดียวกับทางไปอุทยานแห่งชาตินกน้ าทะเลน้อย ค าว่านาโป

แก เป็นภาษาพ้ืนบ้านท้องถิ่น นาก็คือ นาข้าว ส่วนค าว่า “โปแก” เป็นส าเนียงปักษ์ใต้ หมายถึง พ่อของแม่ พ่อ
แก่ พ่อเฒ่า หรือคุณตา เมื่อรวมความหมายที่เข้าใจได้ ก็แปลว่าที่นาของคุณตานั่นเอง  ภายในพ้ืนที่มีแปลงปลูก
ข้าวสาธิต ที่เต็มไปด้วยข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองต่างๆ เช่น ข้าวสังข์หยด  ข้าวซ้อมมือโบราณ ฯลฯ ตลอดจนเป็ นแหล่ง
เรียนรู้วิถีเกษตรกรไทย ที่นักท่องเที่ยวจะได้ลงแรงท าตั้งแต่การเกี่ยวข้าว ไถนา ด านา เลี้ยงควาย ขุดบ่อปลา 
แถมมีควายตัวเป็นๆ ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสความรักน่าเอ็นดู และป้อนหญ้าได้อีกด้วย 

 
14:00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง ทะเลน้อย 
14:20 น. ถึง ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ าจืด ตั้งอยู่ใน ต าบลนางตุง และ ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มี

คลองนางเรียมยาว 2 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อยได้รับการประกาศเป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย แต่ประชาชนมักเรียก กันว่า “อุทยานนกน้ าทะเลน้อย” ซึ่งนับเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
แห่งแรกของประเทศไทย 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
15:20 น. ออกเดินทางต่อไปยัง สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
15:40 น. ถึง สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ส่วนชื่อที่เรียกกันคือ สะพานเอกชัย หรือสะพานไป

ระโนด มีชื่อเดิมคือ “ ถนนสายบ้านไสกลิ้ง-บ้านหัวป่า ” สะพานเริ่มจาก ทะเลน้อย อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง ไปสู่ 
อ.ระโนด จ.สงขลา รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร บนสะพานจะมีจุดชมวิวเป็นระยะๆ ขณะขับรถผ่านท่านสามารถ
ชมความงามทั้งฝั่งทะเลสาบสงขลา และฝั่งทะเลน้อยได้วิวสวยงามที่แปลกตาไม่สามารถหาที่ไหนได้อีก 
นักท่องเที่ยวสามารถแวะจอดรถ ชมวิว ถ่ายรูปสะพาน นกน้ า ชาวบ้านที่ออกเรือหาปลา โดยเฉพาะฝูงควายน้ าที่
ก าลังกินหญ้าทั้งในน้ าและทุ่งหญ้าบริเวณรอบทะเลสาบและทะเลน้อย โดยมีคลองเชื่อมต่อจากทะเลสาบกับ
ทะเลน้อยอีกที บริเวณฝั่งทะเลสาบจะมีเนินดินเรียกว่า ทุ่งแหลมดิน เป็นพ้ืนที่บริเวณกว้างฝั่งทะเลสาบ  
ปกคลุมด้วยหญ้าเขียว เหมาะส าหรับนกชนิดต่างๆมาท ารังออกไข่ หาอาหารกินตามทุ่งหญ้า 

 
15:60 น. ออกเดินทางข้าท่ีพัก ท่าเรือปากประ บ้านต้นล าพู 
16:00 น. เข้าเช็คอินที่ ท่าเรือปากประ บ้านต้นล าพู เก็บสัมภาระเข้าท่ีพักและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศ ย 

 
18:00 น. รับประทานอาหารเย็น(2) ร้านอาหารบางชาม 
วันที่สอง ท่าเรือปากประ บ้านต้นล าพู – ล่องเรือรับแสงแรก -ขน า คอฟฟี่ –บ่อน้ าร้อนเขาชัยสน - ตลาดกิมหยง – 

สวนสาธารณะหาดใหญ่ - สนามบินหาดใหญ่ 
05:30 น. ตื่นเช้ามาเดินมาลงเรือ ล่องเรือรับแสงแรก จากปากประ-ทะเลน้อย บ้านปากประกับวิถีแห่งสายน้ า นั่งเรือชม

แสงแรกของพระอาทิตย์ยามเช้าท่ามกลางดงยอยักษ์ ดูวิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้าน ปากประคลองขนาดใหญ่มีแม่น้ า
สายต่างๆ ไหลมาบรรจบกันแล้วไหลออกสู่ทะเลสาบ ตั้งอยู่ที่บ้านปากประ อ าเภอควนขนุน เป็นปากแม่น้ าที่อุดม



 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมบูรณ์ มีสัตว์น้ าต่างๆ ชุกชุม เป็นแหล่งประมงพ้ืนบ้าน ที่ชาวบ้านใช้วิธีการจับสัตว์น้ าตามวิถีดั้งเดิม คือ ยอ
ยักษ์” หรือยอขนาดใหญ่ ที่มีจ านวนเยอะมากแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ที่มีมนต์เสน่ห์มาก 

 
07:00 น. กลับเข้าท่ีพักและพักผ่อนตามอัธยาศ ย 
08:00 น. รับประทานอาหารเช้า(3) ณ รีสอร์ทที่พัก 
09:00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง ขน า คอฟฟี ่
09:20 น. ถึง ขน า คอฟฟี่ ร้านขน าคอฟฟ่ี เป็นร้านกาแฟสดเต็มไปด้วยธรรมชาติ สไตล์พักผ่อน มองเห็นวิวเขาอกทะลุซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง “ขน า” เป็นค าศัพท์ทางใต้ท่ีเรียก กระท่อมหลังเล็กๆ 

 
09:50 น. ออกเดินทางต่อไปยัง บ่อน้ าร้อนเขาชัยสน 
10:30 น. ถึง บ่อน้ าร้อนเขาชัยสน ตั้งอยู่พ้ืนที่หมู่ที่ 3 ต าบลเขาชัย อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง บ่อน้ าร้อนเขาชัยสน 

เป็นบ่อน้ าร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะแก่การลงไปแช่น้ าเพ่ือสุขภาพ ในทุกวันจะมี
นักท่องเที่ยวหมุนเวียนกันมาตลอด โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด ภายในพ้ืนที่บ่อนน้ าร้อนแห่งนี้มีพ้ืนที่ส าหรับแช่เท้า 
แช่มือเป็นพ้ืนที่สาธารณะ แต่หากใครต้องการความเป็นส่วนตัวหรืออาบน้ าให้ชุ่มฉ่ าก็ต้องใช้บริการห้องอาบน้ า 
ซึ่งมีท้ังแบบส่วนตัว แบบครอบครัว หรือจะมาพักข้ามคืนที่นี่เขาก็มีบริการ นอกจากนี้ยังมีบริการนวดฝ่าเท้า นวด
ผ่อนคลายในบรรยากาศธรรมชาติสุดๆ บริเวณติดกันยังมีวัดให้ได้ท าบุญ สินค้าโอทอป สินค้าพ้ืนบ้านให้ได้เลือก
ซื้อหากันด้วย รวมถึงยังมีฝูงลิงเจ้าบ้านมารอต้อนรับผู้มาเยือนด้วย หากมีเวลามาเยือนพัทลุง อย่าลืมแวะมาที่บ่อ
น้ าร้อนเขาชัยสนกันนะคะ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
11:20 น. ออกเดินทางต่อไปยังเมืองหาดใหญ่ 
12:30 น. รับประทาอาหารเที่ยง(4) ร้าน Alive ชีวิต ชีวา 
13.30 น. เดินทางต่อไปยัง ตลาดกิมหยง  
13:40 น. ถึง ตลาดกิมหยง มีคนพูดว่า "มาหาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้มาหาดใหญ่" ค าพูดที่ท าให้รู้สึก

เหมือน ตลาดแห่งนี้เป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่ไปแล้ว จะว่าไปแล้วตลาดกิมหยงมีตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเป็นเมือง
หาดใหญ่เลยทีเดียว ตลาดกิมหยงมีสินค้าให้เลือกซื่อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบ
เคี้ยว เครื่องส าอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลาดกิมหยงเป็นตลาด
ที่แปลก จะมีแม่ค้าผลัดขายสินค้ากัน โดยในช่วงหัวรุ่งจะเป็นลักษณะตลาดสด ขายเนื้อหมูกาไก่ ผัก หมูย่าง เส้น
หมี่ ส่วนช่วงสาย ๆ ตลาดก็จะเปลี่ยนเป็นขายสินค้าทั่วไป เสื้อผ้า ขนมขบเคี้ยว นับเป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์ดี
เหมือนกัน ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขายสินค้าทั่วไป ส่วนชั้นบนจะเน้นไปทางเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนด้าน
ตะวันออกจะเป็นลักษณะตลาดสด เริ่มขายตั้งแต่เช้าตรู่เลย 

 
14.40 น. เดินทางต่อไปยัง สวนสาธารณะหาดใหญ่ 
15:00 น. ถึง สวนสาธารณะหาดใหญ่ ภายในสวนยังเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่าง

ให้ความเคารพศรัทธา มากราบไหว้เป็นจ านวนมาก อาทิ ชพระพุทธมงคลมหาราช พระโพธิสัตว์กวนอิม และ
ท้าวมหาพรหม โดยยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองหาดใหญ่และทะเลสาบสงขลาได้แบบพาโนรามา รวมทั้ง
ยังมีกิจกรรมนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่รอการมาเยือนได้แบบเต็มอ่ิมตลอดวัน 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
16.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินหาดใหญ่ 
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
- ค่ารถตู ้VIP พาทวัร์ตลอดการเดินทาง 
- ค่าลองเรือหางยาว 
- ค่าอาหารทุกม้ือ (4ม้ือ) ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
- ค่าท่ีพกั 1 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
- ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่ายาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบ้ืองตน้ 
- ค่าบริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  
เป็นตน้ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % กรณีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จก ากบัภาษีทุกชนิด 
 


