
dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

consectetur     adipiscing elit    Aenean congue

eu vestibulum    euismod Proin    eget elit ultrices
Unseen
เมืองรอง ภาคใต้



วันแรก : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ - สงขลา
  

วันที่สอง	 :	 สงขลา	–	สตูล	–	คฤหาสน์กูเด็น	-	อุทยานธรณีสตูล
  

วันที่สาม : สันหลังมังกรแดง - หาดสันหลังมังกรขาว - พัทลุง
  

วันที่สี่ 	 :	 ยอ	ยักษ์	-	ตลาดใต้โหนด	-	สงขลา
  

วันที่ห้า : รถรางชมเมืองเก่าสงขลา - เขาตังกวน
  

วันที่หก : ฝั่งหัวเขาแดง - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
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นีโอ	ทราเวล	

นำ	ท่านท่องเที่ยวเมืองรอง	เมืองเล็กๆ	

ที่มากด้วยเสน่ห์	

ได้เที่ยวแล้วรับรองจะติดใจ

ได้ทั้งธรรมชาติ	สัมผัสวิถีชุมชน	

ตะลุยกินของพื้นเมือง	ไหว้พระวัดสวย	

เที่ยวรอบเกาะกลางทะเลสาบสงขลา	

เช็คอิน	UNSEEN

เมืองรอง	น่าเที่ยวไม่แพ้ใคร	

ไปง่าย	ถ่ายรูปสวย



01
06:00	น.	

พบที่สนามบินสุวรรณภูมิ	

เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์	(WE)	

ชั้น	4	ทางเข้าที่	2	แถว	B	

พบเจ้าหน้าที่นีโอ	ทราเวล	คอยต้อนรับ

บริการอำ	นวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07:00	น.	

บินสู่สนามบินหาดใหญ่	

โดยเที่ยวบินที่	WE	269 

08:25	น.		

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ 

เช้า	

บริการอาหารเช้า

นำ	ท่านออกเดินทางไปอำ	เภอสทิงพระ	

โดยรถตู้ปรับอากาศ	

วัดพะโคะ	ตามรอยหลวงปู่ทวด	

เหยียบน้ำ	ทะเลจืด

วัดนี้คือที่จำ	พรรษาของสมเด็จพะโคะ	

หรือหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำ	ทะเลจืด	

เป็นพระเกจิอาจารย์ที่คนไทย	และ

ชาวต่างชาติให้ความนับถือมากมาย		

ภายในวัดได้จัดเก็บวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับ

หลวงพ่อทวด	เช่น	อัฐบริขาร	จีวร	

ไม้เท้าของหลวงปู่ทวด	ลูกแก้วบารมี	

วันพฤหัสบดีที่	....	ธันวามคม	2563

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 

สงขลา
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ได้เวลานำ	ท่านเดินทางสู่เกาะยอ

เที่ยง	 	

บริการอาหารเที่ยง

บ่าย

นั่งรถชมวิวรอบๆ	เกาะยอ	เกาะกลาง

ทะเลสาบสงขลา

เกาะยอ 

เป็นเกาะกลางทะเลสาบสงขลา	มีสะพาน

ติณสูลานนท์พาดผ่าน	เป็นเกาะที่มีความ

เงียบสงบ	ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน	มีโฮมสเตย์

สำ	หรับให้นักท่องเที่ยวได้มามาพักผ่อน	

มีกระชังปลาเรียงรายอยู่กลางทะเลสาบ

มียอดักปลา	นับเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก

บนเกาะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไหล่เขา	และ

ที่ราบเชิงเขา	สำ	หรับการทำ	เกษตรกรรม	

ทำ	ให้ที่เกาะยอ	มีผลไม้ผลัดกันออกผล

ตลอดทั้งปี	นอกจากนั้นยังมีผ้าทอเกาะยอ	

เป็นผ้าพื้นเมืองที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์	

ทำ	ให้มีชื่อเสียง	และเป็นที่นิยมสำ	หรับผู้ที่

ชอบใส่ผ้าไทย	ทั้งหมดนี้จะทำ	ให้ท่านหลง

เสน่ห์เกาะนี้ไปแบบเต็มๆ

ขึ้นเขา	จิบกาแฟ	ชมเล

นำ	ท่านขึ้นบนยอดเขากุฏิ	เพื่อจิบกาแฟ	

ชมวิวพาโนรามาของเมืองสองทะเล	

ที่นี่ถือได้ว่าบรรยากาศดีและเป็นจุด

เช็คอินแห่งหนึ่งของเกาะยอ

นำ	ท่านเดินทางออกจากเกาะยอ	

สู่บริเวณหาดเก้าเส้ง
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วัดเขาเก้าแสน	–	หัวนายแรง	

แห่งเมืองสงขลา

วัดเก่าแก่ของจังหวัดสงขลา	อยู่ติดริมทะเล		

มีทางเดินเป็นบันไดไม้ที่สะดวกสบายไปสู่หิน

ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา	ด้วยทำ	เลที่ตั้งอยู่

บนยอดเขา	ทำ	ให้มองเห็นวิวอันสวยงามของ

ชายหาดแหลมสมิหลาและเกาะหนูเกาะแมว

ได้อย่างสวยงาม	

ได้เวลานำ	ท่านเดินทางกลับสู่หาดใหญ่

ค่ำ	  

บริการอาหารค่ำ	   

พัก  หาดใหญ่

(พรุ่งนี้โปรดจัดเตรียมใส่เสื้อผ้าที่สามารถ

เปียกน้ำ	ได้,	ครีมกันแดด,	แว่นกันแดด	



เช้า	 	

บริการอาหารเช้า

ออกเดินทางลงใต้สู่จังหวัดสตูล	

(ระยะทาง	125	กม.	ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ	2.30	ชม.)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล	

คฤหาสน์กูเด็น

จากความตั้งใจแรกของการสร้างที่นี่เพื่อ

ใช้เป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	

เป็นในรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปแบบ

โคโลเนียล	แต่เรือพระที่นั่งไม่ได้จอดแวะ

พักแรมที่นี่	ต่อมาใช้เป็นสถานที่สำ	คัญๆ

อาทิ		ศาลว่าการเมืองสตูล,	กองบัญชา

การทหารญี่ปุ่น,		ศาลากลางจังหวัด,	

ที่ว่าการอำ เภอเมืองสตูล    

ด้วยความสำ	คัญทางประวัติศาสตร์	และ

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม	ที่งดงามและ

โดดเด่น		กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้น

ทะเบียนคฤหาสน์กูเด็น	เป็นโบราณสถาน

แห่งชาติและได้ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำ	เมืองสตูล

ทีเ่กบ็เรือ่งราวในอดีตของจงัหวดัสตูลไวไ้ด้

ทุกแง่ทุกมุม	ทั้งศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี	

วิถีชีวิต	เมื่อเดินทางมาเยือนสตูลจึงไม่คว

รพลาดการเข้าชมที่นี่	อาคารก่ออิฐถือปูน

สองชั้นที่อวดโฉมในรูปแบบตึกฝรั่งสร้างขึ้น

เมื่อปี	พ.ศ.2441	และสร้างแล้วเสร็จในปี	

พ.ศ.2459	โดยพระยาภูมินารถภักดี	หรือ

ตวนกูบาฮารุดดินบินตำ	มะหงง	

(กูเด็นบินกูแม๊ะ)	เจ้าเมืองสตูล

นำ	ท่านเดินทางสู่บริเวณท่าเรือปากบารา

เที่ยง	 	

บริการอาหารเที่ยง

บ่าย	 	

ลงเรือเพื่อเดินทางเยี่ยมชมอุทยานธรณีสตูล

อุทยานธรณีสตูล	Satun	Geopark

จากผืนทะเล	500	ล้านปี		สู่ขุนคีรียิ่งใหญ่	

ผูกพันวิถีชีวิต	ผู้คนเป็นพื้นที่ที่มีความสำ	คัญ	

และโดดเด่นทางธรณีวิทยา	ธรรมชาติวิทยา	

และวัฒนธรรม		มีเรื่องราวเชื่อมโยงคุณค่า

ของผืนแผ่นดินกับวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่		ซึ่งมีการบริหารจัดการแบบมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน		โดยการอนุรักษ์การ

ถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

มีลักษณะภูมิประเทศ	เป็นเทือกเขาหินปูน		

มีเกาะน้อย-ใหญ่	และชายหาดที่สวยงาม

จนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้อุทยานธรณี

สตูล	เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของ

ประเทศไทย	เป็นลำ	ดับที่	36	ของโลกและ

เป็นแห่งที่	5	ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		

ปัจจุบัน	ที่แห่งนี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์

ทางธรรมชาติ	กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
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02
สงขลา	–	สตูล	–	คฤหาสน์กูเด็น	

อุทยานธรณีสตูล
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หลากหลายรูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว

แนวผจญภัย	เช่น	ล่องแก่ง,	ดำ	น้ำ	,	เที่ยวถ้ำ		

การพักผ่อนหย่อนใจที่น้ำ	ตก	ชายหาด	รวมถึง

เลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชน		และสัมผัส

วัฒนธรรมท้องถิ่น		ครั้งนี้เราเลือกกิจกรรมที่

ไม่ยากและโหดจนเกินไปนัก	เพื่อให้ทุกท่านได้

สนุกสนานกันอย่างเต็มที่

ปราสาทหินพันยอด

เกาะหินปูนกลางทะเล	อยู่ในพื้นที่ของอุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา	ต้องนั่งเรือพายคายัค

เข้าไป	(มีคนพายเรือให้)	เวลาที่น้ำ	ลดสามารถ

ลอดช่องหิน	เข้าไปชมความงามของปราสาท

หินพันยอด	สิ่งอัศจรรย์สุดอันซีนที่ธรรมชาติ

รังสรรค์ขึ้นจากการกัดเซาะหินของน้ำ	ฝนจน

กลายเป็นแท่งหินแหลมรูปร่างต่างๆ	สวยงาม

แปลกตา	คล้ายกับบนปราสาทในเทพนิยาย	

ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า	“ปราสาทหินพันยอด”

อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ธรณีวิทยา	มีการพบฟอสซิล

อายุมากกว่า	480	ล้านปี

อ่าวโต๊ะบ๊ะ	ฟอสซิลหิน	450	ล้านปี	

ตามหาหัวใจที่ปลายแหลม

เดินเท้าปีนเนินกองหินเพื่อชมซากดึกดำ	บรรพ์

อายุ	450	ล้านปี	ฟอสซิลนอติลอยด์สิ่งบ่งชี้ถึง

แผ่นดินสตูลเคยเป็นทะเลมาก่อนเมืองหลังจาก

แผ่นดินใต้ทะเลได้เคลื่อนตัวพร้อมกับยกตัวขึ้น

มาเรื่อยๆ	ทำ	ให้เราเห็นซากดึกดำ	บรรพ์เหล่านี้

บนแผ่นดิน	

เราเดินจะไต่กองหินขึ้นไปอีก	เพื่อตามหาหัวใจ

ที่ปลายแหลม	“หัวใจสีฟ้มรกต”	เพชรเม็ดงาม

แห่งอุทยานธรณีโลก	

(ควรสวมรองเท้าหุ้มซ้นที่เดินสบายไม่หลุดง่าย)

ได้เวลานำ	ท่านเดินทางกลับเข้าฝั่งที่ท่า

เรือปากบารา		

จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือทุ่งริ้น	

เพื่อลงเรือสปีดโบ๊ทเดินทางเข้าสู่ที่พัก	

บ้านบากันใหญ่	เกาะสาหร่าย

เกาะสาหร่าย 

เดิมเป็นเกาะที่มีคนอาศัยอยู่น้อยมาก

และเมื่อสงครามกลางเมืองในรัฐต่างๆ	

ของมาเลเซีย	เช่น	เป-ระ	และสลังงอร์	

ในปี	ค.ศ.1860	มีผู้คนแผ่นดินใหญ่และ

ชาวมาเลเซียหนีภัยสงครามเข้ามาตั้งถิ่น

ฐานทำ	มาหากินอยู่ที่เกาะนี้	

เดิมเกาะสาหร่ายนี้ชื่อ	“เกาะจระเข้”	

เพราะรูปร่างคล้ายจระเข้มาก	
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หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเกาะใหม่ตาม

ชื่อของพืชชนิดหนึ่งเป็น		“ยะระโตด”	

และมีการจัดตั้งหมู่บ้าน		มีผู้ใหญ่บ้าน

คนแรกคือนายสมาน	กอแล๊ะ	และเมื่อ

มีผู้คนเพิ่มมากขึ้น	ทางราชการก็ได้ส่ง

เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลทุกข์สุขของราษฎร

เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง	ซึ่งชาวบ้านเรียกชื่อ

ปลัดสุข	ได้เปลี่ยนชื่อเกาะยะระโตด	ซึ่ง

เป็นภาษามลายู	เป็นชื่อเกาะสาหร่าย	

เพราะชื่อเดิมนั้นเรียกยาก	จึงเรียกว่า

เกาะสาหร่ายมาจนถึงปัจจุบัน	

บ้านบากันใหญ่ 

คำ	ว่า	“บากันใหญ่”	คือ	ที่พักพิง	หรือ

ที่พักอาศัยชั่วคราวของผู้คนที่มีอาชีพตั

ดไม้ทำ	ฟืน	

คำ	ว่า	“ไม้”	เรียกว่า	“ชะเลี้ยว	หรือ	

ฉ่าเหลียว”	คือจะมีผู้คนมาตัดไม้เป็น

กองๆ	รวมกันไว้หลายๆ	กอง	คนพวก

นั้นได้ปลูกกระท่อม	หรือ	ขนำ	สำ	หรับ

พักอาศัยชั่วคราว	ต่อมาก็มีการปลูก

ต้นมะพร้าวและพืชอื่นๆ	และได้อาศัย

อยู่กันอย่างถาวรในเวลาต่อมาจึงกลาย

เป็นชื่อของหมู่บ้านไปในที่สุด

ค่ำ		 บริการอาหารค่ำ		

แบบซีฟู๊ดสดๆ	จากชาวบ้านในพื้นที่	

ที่มีอาชีพหาอาหารทะเล

พัก		 บากัน	รีสอร์ท



สันหลังมังกรแดง 

หาดสันหลังมังกรขาว - พัทลุง

เช้า	 	

บริการอาหารเช้า

สันหลังมังกรแดง

ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ	ท้องทะเล

ที่แหวกตัวออกมาจนเผยให้เห็นหาดทราย

สีแดงที่ทอดตัวยาวคดไปโค้งมามีลักษณะ

คล้ายสันหลังของมังกรที่กำ	ลังจะโผล่พ้น

ทะยานตัวขึ้นจากผืนน้ำ		โดยทะเลแหวก

สันหลังมังกรในจังหวัดสตูล	มีทั้งหมด

9	แห่ง	แต่ที่บ้านบากันใหญ่แห่งนี้จะ	

พิเศษกว่าที่อื่น	เพราะเป็นทะเลแหวก

สันหลังมังกรสีแดงนั้น	จึงเปรียบได้กับ

มังกรหนุ่มที่แข็งแรงห้าวหาญทรงพลัง	

คอยคุ้มกันมังกรสาว	(สันหลังมังกร

สีขาว)	อีก	8	ตัว
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สันหลังมังกรขาว	(หาดหอขาว)

เป็นเกาะที่เกิดจากซากของเปลือกหอย

สีขาว	โดยเปลือกหอยที่พบบนเกาะนี้

มีมากกว่า	20	ชนิด	มีพื้นที่ประมาณ	

20	ไร่	ทั่วทั้งเกาะไม่มีหาดทรายแต่ที่

เราเห็นเหมือนหาดทรายนั้น	เป็นซาก

เปลือกหอยทั้งสิ้น	มีนักสำ	รวจลงไปดู

ใต้น้ำ	ก็ยังพบว่าเกาะแห่งนี้	ลึกลงไปก็

ยังคงเป็นเปลือกหอยเหมือนกับว่ามัน

มากองรวมกันกลายเป็นภูเขาขนาด

ย่อมโพล่พ้นน้ำ	กลายเป็นเกาะหอขาว

ขึ้นมา	

เดินทางขึ้นฝั่งที่ท่าเรือทุ่งริ้น	

นำ	ท่านแวะซื้ออาหารทะเลแห้ง	

ก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัดพัทลุง

ฮาซันอาหารทะเลตากแห้ง	จ.สตูล 

จำ	หน่ายอาหารทะเลตากแห้ง	สินค้า

จากจังหวัดสตูล	เช่น	กุ้งแห้ง	หมึกผ่า

ปลาหมึกแห้ง	ปลาแห้ง	ปลาหวาน	

หมึกฉาบ	ปลากระพงทุบ	หมึกผ่า	

และอื่นๆ	อีกมากมาย

เที่ยง	 	

บริการอาหารเที่ยง	แบบง่ายๆ	

ระหว่างทาง

กระทั่งเดินทางถึงจังหวัดพัทลุง	

นำ	ท่านชิมกาแฟกลางป่า
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โรงคั่วบ้านป่า	กาแฟในสวน

ร้านกาแฟบ้านๆ	สบายๆ	เป็นกันเอง	

เปรยีบเหมือนมานัง่จิบกาแฟบ้านเพือ่น	

บรรยากาศร่มรื่น	โอบล้อมไปด้วยสวน

ยางพารา	และเมื่อมาที่นี่ลูกค้าจะได้

สวมบทบาริสต้า	คั่ว	บด	ชงกาแฟเอง

ด้วยเครื่องโมกาพ็อต	ใช้เมล็ดกาแฟดัง

“ก้อง	คอฟฟี่”		เลือกความกลมกล่อม

ได้ตามใจชอบ	และด้านหลังมีที่นั่งริม

ลำ	ธาร	ปล่อยกายปล่อยใจ	Slowlife	

ตามสบาย

ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟ	

รักธรรมชาติ	จะต้องถูกใจบรรยากาศ	

“โรงคั่วบ้านป่า”	แห่งนี้อย่างแน่นอน	

ได้เวลาเดินทางสู่คลองปากประ	

วันนี้เราจะพักกันที่นี่	เพื่อรอชม

แสงแรกของวันรุ่งขึ้น

ค่ำ	  

บริการอาหารค่ำ	 

พัก		 คลองปากประ	 	
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ยอยักษ์	-	ตลาดใต้โหนด	

สงขลา

เช้ามืด

ยอ	ยักษ์	คลองปากประ 

สู่อุทยานนกน้ำ	ทะเลน้อย

นำ	ท่านล่องเรือหางยาว	ชมพระอาทิตย์

ส่องแสงแรก	และชมวิถีชีวิตชาวบ้าน

คลองปากประ	ออกหาปลา	โดยการ

ยกยอยักษ์	เรือจะค่อยๆ	นำ	ท่านเข้าไป

ดูอย่างใกล้ชิด	เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูป

อันสวยสงบยามเช้ากันอย่างเต็มอิ่ม

จากนั้นเรือจะค่อยๆ	นำ	ท่านลัดเลาะไป

ตามลำ	คลองเล็กๆ	เพื่อเข้าสู่ทะเลน้อย	

ทะเลน้อย	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

สวรรค์ของนักดูนก	และคนชอบชมป่า	

ด้วยทะเลน้อยมีความอุดมสมบูรณ์มาก

จนถูกประกาศให้เป็น“เขตห้ามล่าสัตว์”

มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.2518	ที่นี่ยังเป็นพื้นที่

ชุ่มน้ำ	สำ	คัญระดับโลก	แวดล้อมไปด้วย

พื้นที่ป่าพรุ,	ทุ่งหญ้า	และทุ่งนา	

นอกจากนี้	ยังมีสัตว์อีกจำ	พวกที่แทรก

เข้ามา	จนได้รับการประกาศให้เป็นเขต

ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย	จึงนับเป็นเขต

ห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย	

สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า	และ

พรรณพืช	กระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
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และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่	

ความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลน้อย

ทำ	ให้พื้นที่“พรุควนขี้เสี้ยน”	ของทะเลน้อย

ได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ	โลก

หรือ	แรมซาร์	ไซด์	แห่งแรกในเมืองไทย	

เมื่อวันที่	13	ก.ย.2541	ทะเลน้อยเป็นพื้นที่

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก	

ทั้งระบบนิเวศ	สัตว์ป่า	สัตว์น้ำ		พรรณพืช	

โดยเฉพาะนกที่มีอยู่เป็นจำ	นวนมาก

ทุ่งแหลมดิน	เป็นพื้นที่บริเวณกว้างทางฝั่ง

ทะเลสาบ	ปกคลุมด้วยหญ้าเขียว	เหมาะ

สำ	หรับนกชนิดต่างๆ	ที่มาทำ	รังออกไข่	

หาอาหารกินตามทุ่งหญ้า

อีกหนึ่งไฮไลต์ของทะเลน้อย	คือ	การชมนก

หลากสายพันธุ์	

ทะเลน้อยจะมีนกให้ชมกว่า	287	สายพันธุ์

นกน้ำ	มีทั้งนกที่อยู่ประจำ	ถิ่น	และนกอพยพ

มาจากที่อื่นๆ	ตามฤดูกาล	เช่น	นกกาบบัว	

นกกุลา	นกอีโก้	นกระยาง	นกกระสานวล	

นกกระสาแดง	นกกาเล็กน้ำ		นกแขวก	

นกเป็ดน้ำ		นกกระสาแดง	นกนางนวล 

นกกระทุง	นกกระเด็น	เป็นต้น

ควายน้ำ	แห่งทะเลน้อย 

แท้จริงแล้วก็คือ	ควายบ้าน	ที่เลี้ยงกันตาม

ท้องทุ่งนา	หาใช่สัตว์ป่าสายพันธุ์ใหม่แต่

อย่างใด		ควายน้ำ	มีพฤติกรรมการปรับตัว

ของควายท้องถิ่น	เพื่อการหากินกับแหล่ง

อาหารของพวกมัน	เมื่อน้ำ	ในทะเลสาบ

ทะเลน้อยลดต่ำ	ไปจนถึงแห้งขอดในบาง

ช่วงจนมีสันดอนพื้นดินโผล่	มีทุ่งหญ้าขึ้น	

เจ้าควายพวกนี้มันก็จะขึ้นมาและเล็มหญ้า

กินบนบก	แต่เมื่อยามหน้าน้ำ		ทะเลน้อยมี
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ปริมาณน้ำ	สูง	ท่วมทุ่งหญ้า	ท่วมแหล่ง

หากินของควาย	เจ้าควายพวกนี้มันจะ

ปรับตัวเปลี่ยนมากินพืชน้ำ		เช่น	ใบบัว

สายบัว	หรือสาหร่าย	โดยมันพร้อมใจ

กันลงไปหากินภายในน้ำ		ทำ	ให้คนเรียก

มันว่า	“ควายน้ำ	”	ซึ่งควายแต่ละฝูง

สามารถหากินได้ทั้งบนบกและในน้ำ		

พวกมันสามารถว่ายน้ำ	ได้อึดและนาน	

เพื่อเปลี่ยนจุดหากิน	จากจุดหนึ่งไปยัง

จุดหนึ่ง	โดยมีจ่าฝูงนำ	ทางและรองจ่า

ฝูงปิดท้าย

เมื่อได้เวลานำ	ท่านเดินทางกลับเข้าฝั่ง

ที่คลองปากประ

 

ตลาดใต้โหนด	ตลาดสีเขียว

ตลาดพื้นบ้านสุดฮิปแห่งจังหวัดพัทลุง

ที่เที่ยวได้ทุกวัย	ให้ได้ทั้งเสพงานศิลป์	

ท่องโลกแห่งตัวหนังสือ	และจิบกาแฟ
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รสเข้ม	ชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลาย	

พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดของ

คนท้องถิ่น	เป็นตลาดนัดพื้นบ้านสีเขียว

สุดเก๋ไก๋	ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแห่ง

นี้และยังสร้างความสุขและมิตรภาพให้

กลับคืนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอีกด้วย

โดยอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์	“กินดี	มีสุข”	

ซึ่งจะสอดคลอ้งไปกับวถิชีวีติของชาวใต้

อย่าง	ป่า	นา	เล	ได้อย่างสมบูรณ์	

วังเจ้าเมืองพัทลุง

วังแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ว่าราชการ	

และเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง	

ที่สวยงาม	โดดเด่นทางประวัติศาสตร์

ที่สำ	คัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง

วังเจ้าเมืองพัทลุงที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า

“วังเก่า-วังใหม่”	เพราะประกอบด้วย	

“วังเก่า	และวังใหม่”	ที่ตั้งอยู่ในอาณา

บริเวณเดียวกัน	

วังเก่า 

สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

สมัยที่พระยาพัทลุง	(น้อย	จันทโรจวงศ์)	

เป็นเจ้าเมือง	ซึ่งทายาทตระกูลจันทโรจวงศ์	

ได้มอบวังนี้ให้เป็นสมบัติของชาติ	และกรม

ศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณ

สถานวังเก่า	เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	

พ.ศ.	2535

วังใหม ่

เป็นวังที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้	ติดกับชายคลอง

ลำ	ปำ	สร้างขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.2432	โดยพระยา

อภัยบริรักษ์จักราวิชิตพิพิธภักดี	(เนตร	

จันทโรจวงศ์)	บุตรชายของพระยาพัทลุง			

เจ้าเมืองในขณะนั้น	โดยได้รับการขึ้นทะเบียน	

เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2526

ชมสถาปัตยกรรมไทยโบราณ	

ที่มีความสวยงาม	อลังการ	สมฐานะผู้พัก

อาศัย	โดยวังเก่าเป็นเรือนไทยที่มีรูปแบบ

ผสมผสานระหว่างภาคกลางกับภาคใต้	
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มีเรือนใหญ่ทรงไทยแฝด	อยู่ตรงกลาง	

ส่วนวังใหม่	ที่สร้างขึ้นในภายหลังนั้น	

เป็นกลุ่มเรือนไทย	5	หลัง	โดยแบ่งเป็น

เรือนนอน	และเรือนครัว	สามารถเดิน

ชมด้านในได้	บริเวณวังเจ้าเมือง	ยังมี

ศาลาไทยริมน้ำ	และเรือพัทลุง	ซึ่งเป็น

เรือเก่าแก่สมัยรัชกาลที่	5	ให้ได้ชมกัน

อีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง

สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ	80	พรรษา	

“สะพานเอกชัย”

“สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย”	

โดยสะพานเริ่มจาก	ทะเลน้อย	

อ.ควนขนุน	จ.พัทลุง	ไปสู่	อ.ระโนด	

จ.สงขลา	รวมระยะทาง	14	กิโลเมตร	

บนสะพานจะมีจุดชมวิวเป็นระยะๆ	

เพื่อให้สามารถแวะจอดรถ	ชมวิว

ถ่ายรูปสะพานและนกน้ำ		

ชาวบ้านที่ออกเรือหาปลา	โดยเฉพาะ

ฝูงควายน้ำ	ที่กำ	ลังกินหญ้าทั้งในน้ำ		

และทุ่งหญ้าบริเวณรอบทะเลสาบและ

ทะเลน้อย

นำ	ท่านเดินทางสู่จังหวัดสงขลา	

ปลายทางที่เมืองเก่าสงขลา	

ทำ	การเช็คอินเข้าสู่ที่พัก	เก็บสัมภาระ

ค่ำ	

บริการอาหารค่ำ	

พัก เมืองเก่าสงขลา



รถรางชมเมืองเก่าสงขลา 

เขาตังกวน

เช้า

บริการอาหารเช้า	

นั่งรถรางชมเมือง เล่าเรื่องสงขลา 

Singora	Tram	Tour

สงขลาเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลาย

ทางภูมิศาสตร์	วัฒนธรรม	อาหาร

แหล่งท่องเที่ยว	และยังมีประวัติศาสตร์

ความเป็นมาที่ยาวนาน	เหมาะแก่การ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม

เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้เข้าใจ

และเรียนรู้ประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและ

ระบบนิเวศน์โดยรอบ	ซึ่งทางเทศบาล

นครสงขลาได้จัดเส้นทางการท่องเที่ยว

รอบเมืองสงขลาขึ้น	โดยเริ่มต้นจาก...

พิพิธภัณฑ์พธำ	มรงค์	

ย่านเมืองเก่าถนนนครใน	ถนนนางงาม	

ศาลหลักเมือง	หาดชลาทัศน์	

ประติมากรรมหางพญานาค	

ประติมากรรม	14	ชิ้นงาน	

สะดือพญานาค	

ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ		

อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	

และเขาตังกวน

กำ	แพงเมือง	ประตูเมืองสงขลา	

ในสมัยรัชาลที่	3 

โปรดให้พระยาวิเชียรคีรี	สร้างประตู	

และกำ	แพงเมืองสงขลาขึ้น	

05
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ตัวกำ	แพงเมืองมีความสูงถึง	7	

เมตร	ประกอบด้วยป้อมปราการ

และประตูเมืองทั้งหมด	10	ประตู

แต่ที่ยังหลงเหลือจำ	ลองให้ดูมีแค่

3	ประตู	ประตูเมืองจำ	ลองที่ยัง

อยู่บริเวณเดิมคือ	ประตูอัคนีวุธ	

โรงสีแดงโบราณ	หับ	โห้	หิ้น

อาคารสีแดงขนาดใหญ่	ตั้งอยู่ริม

ทะเลสาบสงขลา	ในอดีตโรงสีข้าว

นี้เชื่อมต่อกับเส้นทางการเดินเรือ

กับพื้นที่เพาะปลูกข้าว	ผู้คนจะนำ	

ข้าวสารจากพื้นที่ทะเลใน	ส่งมาที่

โรงสีแห่งนี้	ในปัจจุบันได้ยกเลิก

กิจการสีข้าวไปแล้วตามสภาพของ
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สังคมที่ี่เปลี่ยนไป	ซึ่งต่อมาได้กลาย

สภาพมาเป็นท่าเรือสำ	หรับจอดเรือ

ประมงเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมสงขลา		โรงสีแดงยัง

เป็นที่ตั้งของภาคีคนรักเมืองสงขลาที่

ร่วมกันรณรงค์ให้สงขลาเป็นเมือง

มรดกโลก

บ้านนครใน

พิพิธภัณฑ์เตียงตั่ง	เครื่องกระเบื้องจีน	

สะท้อนวิถีชีวิตคหบดีเมืองสงขลาใน

อดีต	เจ้าของต้องการขอบคุณแผ่นดิน

จึงเปิดให้เข้าชมฟรี

ถนนนางงาม : 

ถนนสายอาหารแห่งเมืองเก่าสงขลา

ในอดีตชื่อว่า	“ถนนเก้าห้อง”	ที่มา

จากอาคารชุดเก้าหลังแรกบนถนน

แห่งนี้	และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น	

“ถนนนางงาม”	เนื่องจากเป็นการให้

เกียรติแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดนาง

สาวสงขลาท่านแรกเนื่องจากบ้านเธอ

ตั้งอยู่บนถนนสายนี้	ถนนนางงามมี	

ความยาวจากเหนือถึงใต้	ประมาณ	

700	เมตร	ทั้งสองข้างทางประกอบ

ไปด้วย	ร้านค้าต่างๆ	มากมายและ

ร้านอาหารชื่อดัง	ทั้งอาหารไทย	

อาหารจีน	และอาหารมุสลิม

พิพิธภัณฑ์พธำ	มรงค์

เป็นสถานที่ตั้งบ้านพักเดิมของรอง

อำ	มาตย์โทขุนวินิจ	ทัณฑกรรม	

(บึ้ง	ติณสูลานนท์)	บิดาของ	ฯพณฯ	

พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์

เที่ยง	 	

บริการอาหารเที่ยง

ศาลเจ้าหลักเมืองสงขลา

ตามตำ	นานเล่ากันว่า	บริเวณถนนนางงามย่าน

เมืองเก่าและโบราณของสงขลา	มีความเชื่อกัน

ว่าต้องมีพิธีลงเสาเอกของเมืองและสร้างอาคาร
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เพื่อให้เป็นที่สถิตย์ของเทพผู้รักษาหลักเมืองตาม

ความเชื่อโดยเรียกเทพองค์นั้นว่า...	

“เจ้าพ่อหลักเมือง”	ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา	หรือศาลหลักเมืองสงขลา	ทำ	ให้ต่าง

จากศาลหลักเมืองของจังหวัดอื่นๆ	เพราะมีทั้งหลักเมือง	และเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ใน

สถานที่เดียวกัน

ให้เวลาทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย	เดินเล่น	ถ่ายรูปภายในเมืองเก่าสงขลา

ค่ำ	

บริการอาหารค่ำ	

พัก เมืองเก่าสงขลา
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06
เช้า	 	

บริการอาหารเช้า

เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง 

เมืองสุลต่านสุไลมาน 

แหล่งโบราณคดี	ย้อนอดีตสงขลา

นำ	ท่านลงเรือแพขนานยนต์	

ข้ามฟากทะเลสาบสงขลาจากฝั่ง

ตัวเมืองสงขลาไปยังฝั่งหัวเขาแดง

เมืองสงขลาฝั่งเขาหัวแดงก่อตั้งขึ้น

เมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่	22	

โดยชาวมุสลิมชื่อ	“ดาโต๊ะ	โมกุล”	

พาครอบครัว	และบริวารหนีภัย

จากการล่าเมืองขึ้นของชาวดัตช์

ในชวามาขึ้นบกที่หัวเขาแดง	เนื่อง

จากชัยภูมิของหัวเขาแดงตั้งอยู่บน

ที่สูง	สามารถกำ	บังคลื่นลมมรสุม	

และมีชายหาดที่เหมาะสมต่อการ

เป็นท่าจอดเรือ	และยังสามารถคุม

เส้นทางเดินเรือที่จะเข้าไปในทะเล

สาบสงขลาได้	เมืองแห่งนี้จึงเป็น

แหล่งรวบรวมสินค้าจากหัวเมือง

ภายใน	ที่บรรดาพ่อค้า	ทั้งชาติ

ตะวันตก	และตะวันออกต้องการ	

เมื่อเจ้าเมืองมีนโยบายทำ	ให้เป็น

เมืองปลอดภาษี	

เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง 

หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
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เมืองสงขลาหัวแดง	จึงได้กลายเป็น

เมืองท่าที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

นำ	ไปสู่ความมั่นคงทางการเมือง	

ป้อมพญาแขก	ป้อมหมายเลข	9

ป้อมปืนโบราณสมัยสุลต่านสุไลมาน	

บริเวณหัวเขาแดง	มีทั้งหมด	14	ป้อม

ปัจจุบันเหลือเพียง	9	ป้อม	

ป้อมปืนหมายเลข	9	ตามหมายเลข

การอนุรักษ์ของกรมศิลปากร	ตั้งอยู่

ริมถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา	

เป็นป้อมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด

ซุ้มประตูบ่อเก๋ง 

เป็นซุ้มประตูสร้างด้วยอิฐถือปูน	มีสันหลังคา

แบบโค้งงอน	ซุ้มประตูแบบนี้มีความสัมพันธ์

กับงานสถาปัตยกรรมแถบหมิ่นหนาน	ซึ่งนิยม

สันหลังคาลักษณะนี้	แสดงให้เห็นว่ามีชาวจีน

ฮกเกี้ยนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณหัวเขา

แดงด้วย	ที่นี่เป็นบ่อน้ำ	จืด	ที่เมื่อก่อนชาวบ้าน

จะมาเอาน้ำ	จืดไปอุปโภคบริโภค

ได้เวลานำ	ท่านเดินทางสู่อำ	เภอหาดใหญ่

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง

นำ	ท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่	

เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15:50	น.

บินกลับกรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	WE	266
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17:15	น.	

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ		:		รายการท่องเที่ยวนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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