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เที่ยวตั้งฉายาว่าเป็น “นครปารีสแห่งภาคใต้ของประเทศไทย”
ชาวหาดใหญ่ยินดีต้อนรับทุกท่าน เชิญแวะมาสัมผัสซึมซับ และ
รับรู้ถึง ความงดงาม ความเพลิดเพลิน และความน่าประทับ ถ้าได้มา
เยือนด้วยตัวเอง แล้วคุณจะหลงรักและหลงใหล “สีสนั เมืองหาดใหญ่”
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เมืองหาดใหญ่ ค�ำว่า “หาดใหญ่” เล่ากันมาว่ามาจากชือ่
หาดทรายขาวทีม่ อี าณาบริเวณกว้างขวางริมคลองอูต่ ะเภา หรือ
อาจจะมาจากชื่อ “ต้นมะหาดใหญ่” หาดใหญ่อยู่ห่างจาก
อ�ำเภอเมือง 28 กิโลเมตร เป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพื่อน
บ้าน คือประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เนื่องจากอยู่ห่างจาก
ด่านสะเดาเพียง 60 กิโลเมตร หาดใหญ่เป็นเมืองที่มีประชากร
อาศัยอยู่หนาแน่น มีความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการค้า การการท่องเทีย่ ว การสือ่ สาร และการ
คมนาคมขนส่งของภาคใต้
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สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมอิ ากาศ หาดใหญ่ตงั้ อยูใ่ นเขตอิทธิพลของลม
มรสุม เมืองร้อนมี 2 ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน
กุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม แต่อากาศจะไม่ร้อนมาก
นั ก เนื่ อ งจากตั้ ง อยู ่ ใ กล้ ท ะเลและฤดู ฝ น เริ่ ม จากเดื อ น
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ“หาดใหญ่”
เป็นอ�ำเภอหนึง่ ของจังหวัดสงขลาทีโ่ ดดเด่นในภาคใต้ตอนล่าง
เป็นอ�ำเภอทีม่ ศี กั ยภาพด้านการท่องเทีย่ วสูง มีแหล่งท่องเทีย่ ว
หลากหลาย เป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวของภาค
ใต้ ที่พร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและ
สีสันบรรยากาศของเทศกาลท่องเที่ยวมากมาย

การเดินทาง

หาดใหญ่ มี เ ส้ น ทางคมนาคมที่ ส ะดวกสบายรวดเร็ ว
ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน สามารถอ�ำนวยความ
สะดวกในการเดินทางได้ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ
@รถยนต์ จากกรุงเทพมหานครสามารถขับรถตามถนน
เพชรเกษม โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 มายังอ�ำเภอหาดใหญ่
ได้โดยสะดวก
@รถไฟ มีบริการเดินรถภายในประเทศจาก กรุงเทพหาดใหญ่ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางระหว่างประเทศ ได้แก่
กรุงเทพ-บัตเตอร์เวร์ธ และหาดใหญ่- กัวลาลัมเปอร์
@เครื่องบิน มีเครื่องบินโดยสาร กรุงเทพ-หาดใหญ่ทุก
วัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาทีโดยมีสายการ
บินที่ให้บริการคือการบินไทย นกแอร์ แอร์เอเชีย ไลออนแอร์
นอกจากนีย้ งั มีเส้นทางบิน หาดใหญ่-เชียงใหม่ โดยสายการบิน
แอร์เอเชีย และเส้นทางบินระหว่างประเทศ คือ หาดใหญ่สิ ง คโปร์ โดยสายการบิ น ไทเกอร์ แ อร์ เวย์ ส และเส้ น ทาง

หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย หาดใหญ่อินโดนีเซีย โดยสายการบินไลออนแอร์
@รถโดยสารประจ�ำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศออก
จากสถานีขนส่งสายใต้(ใหม่) ให้บริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 12 ชั่วโมง โดยมีบริษัทที่ให้บริการคือ บริษัทขนส่ง
จ�ำกัด บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ�ำกัดบริษัทปิยะทัวร์ จ�ำกัด
บริษัทไทยเดินรถ จ�ำกัด และบริษัทสยามเดินรถ จ�ำกัด
การเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียง นักท่องเทีย่ วสามารถเดิน
ทางไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ได้ทุกวัน โดยขึ้นรถที่สถานี
ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ หรือสถานีโดยสาร
(รถตู้) ตลาดเกษตร หาดใหญ่ใน
การเดินทางภายในตัวเมืองหาดใหญ่ มีหลายรูปแบบไว้
บริการนักท่องเทีย่ ว อาทิ รถสองแถว (วิง่ ผ่านตัวเมืองตามถนน
เพชรเกษม) ให้บริการเส้นทางสถานีขนส่งโดยสารเทศบาลนคร
หาดใหญ่ - สนามบิ น และเส้ น ทางจากหน้ า สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่-สี่แยกสนามบินนอก คิดค่าบริการ
10 บาทตลอดสาย หรือเป็นรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง เช่น
รถจักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่ และรถตุ๊กตุ๊ก ก็มีให้บริการ
อยู่ทั่วไป

ข้อแนะน�ำในการเตรียมตัวท่องเที่ยว

• เดินชมเมือง | ชุมชน | ตลาด
• ควรศึกษาเส้นทาง ข้อมูลรายละเอียดสถานที่ต่างๆ
ก่อนเดินทาง
• ควรตรวจสอบสภาพอากาศ ก่อนออกเดินทาง
• ควรเริ่มเดินทางในช่วงเช้า และเตรียมอุปกรณ์ หนังสือ
น�ำเที่ยว แผนที่ สมุดบันทึก กล้อง น�้ำดื่ม หมวก
• ควรสวมเสื้อผ้า และรองเท้าที่ใส่สบาย กระชับ
• พูดคุยสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านระหว่างทาง

09 : Hatyai : City of Fun l หาดใหญ่มหาสนุก

ity
CHappiness
Of
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นครหลากสีสัน...ชมได้ทั้งวันในสวนแห่งความสุข

แผนที่สถานที่ท่องเที่ยว
ในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
เที่ยวเพลิน

ศูนยการเรียนรู
วิทยาศาสตรดาราศาสตร นครหาดใหญ

ทาวมหาพรหม

เปดโลกของทองฟาและดวงดาว

พระผูสรางแหงฮินดู
สถาน�กระเชาลอยฟา
(ทาวมหาพรหม)

พระพุทธมงคลมหาราช

กระเชาลอยฟา

พระพุทธรูปประจำเมืองหาดใหญ ปางประทานพร

ชมทิวทัศนในมุมมอง 360 องศา

จุดชมวิว

เทพเจาจีน

สถาน�กระเชาลอยฟา

เง็กเซียนฮองเต, เทพเจากวนอู, พระสังกัจจายน

(พระพุทธมงคลมหาราช)

รานอาหารบนเขา

นอมรำลึกกษัตริยนักพัฒนา

ชวนชิมกินอร่อย

พระโพธิสัตวกวนอิม

แกะสลักจากหยกขาว สูง 9.9 เมตร ใหญที่สุดในไทย

จุดชมวิว

พระบรมรูปรัชกาลที่ 5

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

จุดชมวิว

คายลูกเสือ

หอศิลปนครหาดใหญเฉลิมพระเกียรติ ฯ
หอจดหมายเหตุแหงชาติ
เฉลิมพระเกียรติ

<<< ไป

สงขลา

เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต
บรรยากาศสีสันยามค่ำคืน

หนวยปฐมพยาบาล

ถ.กาญจนวานิช

ทางเขา

ศาลากลางน้ำ
สภ.คอหงส

สนามเด็กเลน

เขาเมืองห

เรือปน

ออกกำลัง ชมธรรมชาติ
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พอขุนพลายดำ
(เจาพอคอหงส)

าดใหญ >

>>

เทศกาลสนุกสนาน

จัดแสดงผลงานศิลปะเลื่องชื่อ

คายลูกเสือ

เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน

นั่งรถราง...น�ำเที่ยวสวนสาธารณะ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวหาดใหญ่ อ�ำเภอใกล้เคียง และ
นักท่องเที่ยว ซึ่งห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่แค่ 6 กิโลเมตร อยู่ริมถนน
กาญจนวณิช ไปตามเส้นทางหาดใหญ่-สงขลา เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนสไตล์
ธรรมชาติ มีบริเวณเนื้อที่มากกว่า 914 ไร่ สวนสาธารณะแห่งนี้ เต็มไป
ด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบ ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ มีแอ่งเก็บน�้ำ
ขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยน�้ำพุอย่างสวยงาม มีศาลายื่นออกไปกลางน�้ำ
ส�ำหรับให้อาหารปลาและทอดอารมณ์ไปกับธรรมชาติ รวมทั้งยังมี
บริการเรือปั่นให้เพลิดเพลินกับฝูงปลาอย่างใกล้ชิด ยามแดดร่มๆ ลม
อ่อน สามารถไปเก็บภาพความประทับใจสวยๆ ทีส่ วนดอกไม้ประดับอีก
ด้วย เปิดท�ำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและภายในยังบริการรถน�ำ
เที่ ย วไปยั ง สถานที่ ต ่ า งๆ ซึ่ ง สามารถรอขึ้ น รถได้ บ ริ เ วณหน้ า
Hatyai Wonders Land รถจะออกทุก 30 นาที ค่าบริการไป-กลับแค่
20 บาท เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 09.00 -18.00 น.
หาดใหญ่มหาสนุก l Hatyai : City of Fun : 12

พ่อขุนพลายด�ำ

ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน

13 : Hatyai : City of Fun l หาดใหญ่มหาสนุก

เที่ยวเพลิน

พ่อขุนพลายด�ำ หรือ เจ้าพ่อเขาคอหงส์
ซึ่ ง ท่ า นเป็ น เหมื อ นผู ้ น� ำ ทางจิ ต วิ ญ ญาณ
ที่ชาวบ้านดั้งเดิมเคารพบูชาและนับถือ ซึ่งเจ้า
พ่ อ คอหงส์ ที่ ทุ ก คนในจั ง หวั ด สงขลา และ
จังหวัดใกล้เคียงรู้จักกันดี ซึ่งประชาชนและ
ทหารในพื้นที่ต่างให้ความเคารพนับถือเป็น
อย่างมาก เพราะเชื่อว่าเจ้าพ่อคอหงส์ยังคง
คุ้มครองปกปักรักษา รวมทั้งพื้นที่ที่เจ้าพ่อ
คอหงส์สถิตย์อยู่ เจ้าพ่อคอหงส์เป็นผูท้ รี่ กั บ้าน
เมืองและประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทหาร ก่อนจะออกรบ จะมากราบขอ
พรอยู่เสมอ และจะได้ รับความคุ้มครองให้
แคล้วคลาดปลอดภัยตามทีข่ อ และมีประชาชน
เป็นจ�ำนวนมากมาบนบาน ก็มักจะประสบผล
ส�ำเร็จตามที่ตนเองตั้งจิตปรารถนาไว้ จึงท�ำให้
มีผคู้ นเข้ามาสักการะกราบไหว้อยูเ่ ป็นประจ�ำมิ
ขาดสาย ปั จ จุ บั น ศาลเจ้ า พ่ อ คอหงส์ มี อ ยู ่
3 ที่ คือ บริเวณค่ายเสนาณรงค์, ส�ำนักสงฆ์
สั จ จธรรมบ้ า นในไร่ และที่ ส วนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่

เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
l อนุสรณ์สถานพระปิยมหาราช l
ณ ลานกว้างภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ คือทีป่ ระดิษฐาน
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พระปิยมหาราชผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลส�ำคัญ
ของโลกประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้น้อมร�ำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์มีต่อดินแดนด้ามขวาน
ทอง และยังใช้เป็นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมร�ำลึกรัฐพิธี “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม
เป็นประจ�ำทุกปี
หาดใหญ่มหาสนุก l Hatyai : City of Fun : 14

ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย

หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ

เที่ยวเพลิน

ผู้มีใจรักในงานศิลป์
จึ ง ไม่ ค วรพลาดที่ จ ะมา
ชืน่ ชมผลงานฝีมอื ชัน้ ครูเช่น
นี้ โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน
โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00
น.ภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่
หอศิลป์นครหาดใหญ่
เฉลิมพระเกียรติ โทร.074211759 www.facebook.
com/Hatyaihorsin/

l รื่นรมย์ศิลป์-ชื่นชมพระราชกรณียกิจ l
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เทศกาลสนุกสนาน

ก่ อ สร้ า งเพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลและเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ
5 ธันวาคม 2542
ลักษณะอาคาร เป็นอาคารทรงไทยสองชั้น กว้าง 6 เมตร และยาว 20 เมตร
จ�ำนวน 2 หลัง (อาคารประกอบ) ออกแบบโดย รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่ง
ชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและรวบรวมพระราชกรณียกิจ ศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ศิลปินหลากหลายสาขา และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละแหล่งท่องเทีย่ ว
ส�ำหรับผู้สนใจ โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนิทรรศการต่างๆ เป็นประจ�ำทุกเดือน
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เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

พระโพธิ์สัตว์กวนอิม

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

พระโพธิ์สัตว์กวนอิม “เจ้าแม่กวนอิม” ปางประทานพร แกะสลัก
จากหยกขาวทั้งองค์จ�ำนวน 8 ท่อน ขนาดความสูง 9.90 เมตร น�้ำหนัก
รวมประมาณ80 ตัน ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เกาะสลักโดยช่างชาวจีน
จากมณฑลเหอเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเทศบาลนครหาดใหญ่
สร้างขึน้ เพือ่ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ ง
ในโอกาสทรงครองราชย์ครบรอบ50 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2540

เที่ยวเพลิน

l สิ่งศักดิ์เลอค่าสร้างด้วยหยกขาว l

ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน
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เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

พระพุทธมงคลมหาราช
l พระพุทธรูปประจ�ำนครหาดใหญ่ l
เที่ยวเพลิน

พระพุทธรูปประจ�ำเมืองหาดใหญ่ปางประทานพรองค์
ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ยืนเด่นเป็นสง่าประทานความมงคลให้แก่
ผูม้ าสักการะบนยอดเขาคอหงส์ ภายในสวนสาธารณะเทศบาล
นครหาดใหญ่ หล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ ขนาดองค์พระมี
ความสูง 19.90 เมตร ความสูงรวมฐาน 25 เมตร น�้ำหนัก 200
ตั น สร้ า งขึ้ น เนื่ อ งโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2552 (72 พรรษา)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามพระพุทธรูปว่า
“พระพุทธมงคลมหาราช” และมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตรา
สัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6
รอบ ประดิษฐ์ฐาน ณ ฐานพระพุทธมงคลมหาราช

ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย
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เทศกาลสนุกสนาน

โดยสมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังคปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองพระหัตถ์
พระพุทธมงคลมหาราช ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2543
จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม พ.ศ.2553
ไม่เพียงสิรมิ งคลจากการสักการะพระพุทธรูปประจ�ำนคร
หาดใหญ่เท่านัน้ ทีน่ ยี่ งั เป็นจุดชมทัศนียภาพอันงดงามของนคร
หาดใหญ่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเย็น
ต่อเนื่องถึงพลบค�่ำ
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เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

เที่ยวเพลิน

ท้าวมหาพรหม
l ขอพรจากพระผู้สร้างโลก l

ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน
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ช้อปปิ้งสุดหรรษา

บนยอดเขาชุ ม ศั ก ดิ์ ภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่ คือที่ประดิษฐานของ “ท้าว
มหาพรหม” พระผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆ บนโลกนี้ตาม
คติความเชื่อในศาสนาฮินดู
ทีน่ จี่ งึ มีประชาชนนิยมเดินทางมากราบไหว้ขอ
พรอย่างสม�ำ่ เสมอด้านหน้าก่อนถึงศาลาแปดเหลี่ยม
ที่ประดิษฐานท้าวมหาพรหม มีช้างเอราวัณ 3 เศียร
พาหนะแห่งพระอินทร์ เจ้าแห่งสวรรค์ ให้ได้สักการะ
บูชา
นอกจากภูมิสถาปัตย์และสภาพแวดล้อมอัน
ร่มรื่นสวยงามแล้ว ยังเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยม
บั น ทึ ก ภาพความประทั บ ใจเก็ บ เป็ น ที่ ร ะลึ ก
เนือ่ งจากอยูบ่ นยอดเขาสูง จึงสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพตึกรามบ้านช่องของนคร
หาดใหญ่ ไกลออกไป โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในวั น ที่ อ ากาศเป็ น ใจ
สามารถมองเห็ น ทิ ว ทั ศ น์ ไ กลถึ ง
ทะเลสาบสงขลาได้อย่างสวยงามชัดเจน

Hatyai Cable car

เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

l หาดใหญ่ในมุมมอง 360 องศา l
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เที่ยวเพลิน
ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน
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ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เต็มตาอิ่มเอมใจกับความรู้สึกสุดมหัศจรรย์ของนคร
หาดใหญ่ในมุมมอง 360 องศา กับ “กระเช้าลอยฟ้า” แห่งแรก
ในประเทศไทย พรั่งพร้อมด้วยความสะดวก ทันสมัย ที่ส�ำคัญ
ปลอดภัยด้วยมาตรฐานยุโรป
เปิดประสบการณ์ใหม่ดว้ ยการเดินทางตัง้ ต้นจากบริเวณ
พระพุ ท ธมงคลมหาราชไปยั ง ท้ า วมหาพรหมด้ ว ยกระเช้ า
ลอยฟ้าในระยะเวลา 2 นาที 30 วินาที ตลอดระยะเวลาดัง
กล่าวท่านจะได้เปิดโสตสัมผัสใหม่ๆ ตืน่ ตาตืน่ ใจกับทัศนียภาพ
ของนครหาดใหญ่ในแบบ Bird Eye View
อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้มาสัมผัสด้วยตัวท่านเอง ณ
สถานี ก ระเช้ า ลอยฟ้ า พระพุ ท ธมงคลมหาราช และท้ า ว
มหาพรหม ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ค่า
บริการส�ำหรับชาวไทย 100 บาท เด็ก (สูงไม่เกิน 150 ซม.) 50
บาท และชาวต่างชาติ 200 บาท สอบถามเพิ่มเติม โทร. 074800431

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์
นครหาดใหญ่ (หอดูดาว)
ศูนย์การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่ คือแหล่งการเรียน
รู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบ เพียบพร้อมไปด้วยสื่อการ
เรียนรูอ้ นั ทันสมัยในด้านต่างๆ อาทิ ห้องนิทรรศการ โรงฉายภาพยนตร์ และโดม
ดูดาว เติมเต็มจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโลกการเรียนรูใ้ ห้เด็กและ
เยาวชนตลอดจนผู้สนใจด้านดาราศาสตร์
เปิดให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตัง้ แต่เวลา 09.00-18.00 น.
ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ค่าบริการ 20 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติม โทร.074-531863

เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

l เมื่อโลก-ท้องฟ้า-ดวงดา...อยู่ใกล้แค่เอื้อม l
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เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย

หาดใหญ่ชีวาสุข
l แหล่งสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเมือง l
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เทศกาลสนุกสนาน

“หาดใหญ่ชวี าสุข” ตัง้ อยู่ ณ บริเวณสวนนกเก่าของสวนสาธารณะเทศบาล
นครหาดใหญ่ เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตอ�ำเภอ
หาดใหญ่ ซึ่งชีวาสุขจะเป็นศูนย์การแพทย์ผสมผสาน เน้นการเรียนรู้และบูรณา
การความรู้ด้านการแพทย์และภูมิปัญญาตะวันออก เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ดูแลตนเองได้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การแพทย์ผสมผสาน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนด้วยการแพทย์
ผสมผสาน รวบรวมองค์ความรู้ งานวิจยั นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ ส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพและเยียวยาตนเองได้ ซึ่งมี
กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยเรื้อรัง แกนน�ำและผู้ดูแลผู้ป่วย

เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย

วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง)

เทศกาลสนุกสนาน

l วัดของพระราชา l
วัดเก่าแก่ของเมืองหาดใหญ่อายุกว่า 100 ปี เป็นพระอาราม
หลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนโชคสมาน (หลังบ้านพัก
ต�ำรวจ) เมือ่ ปี 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดช เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ยกช่ อ ฟ้ า พระอุ โ บสถ พร้ อ มกั บ
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อท�ำนุบ�ำรุงวัด
ไม่เพียงบรรยากาศอันร่มรืน่ เย็นสบาย ภายในวัดยังประกอบ
ด้วยพระอุโบสถ กุฏิสงฆ์ หอสมุด และพระอารามหลวงที่วิจิตร
สวยงาม เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวหาดใหญ่
หาดใหญ่มหาสนุก l Hatyai : City of Fun : 26

เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย

วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน)
l ไหว้พระนอนอันดับ 3 ของโลก l
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เทศกาลสนุกสนาน

ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักกันในชื่อ “วัดหาดใหญ่ใน” ตั้งอยู่บริเวณด้าน
หลังตลาดหาดใหญ่ใน ริมคลองอูต่ ะเภา มีพระพุทธมหัตตมงคล พระพุทธ
ไสยาสน์ “พระนอน” ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ด้วยขนาดองค์
พระยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ประดิษฐานภายในศาลา
ขนาดใหญ่ เป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปสักการะอย่างสม�่ำเสมอ

วัดถาวรวราราม
บนถนนธรรมนู ญ วิ ถี ใกล้ ๆ กั บ วั ด โคกนาวและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะเห็น
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งตระหง่าน นั่นคือ “เตี่ยต่าง” หรือ
“พระมาลัยโปรดนรก” ประดิษฐานอยู่ในวัดถาวรวราราม วัด
พุทธอนัมนิกาย เราจึงพบเห็นพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบ
ไหว้ขอพรเพื่อให้มีชื่อเสียงและเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีเจดีย์
สูง 9 ชั้นในแบบสถาปัตกรรมจีนโบราณ ชั้นล่างประดิษฐาน
พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ และยังเป็นสาขาของโรงเรียน
“มหาปัญญาวิทยาลัย” อีกด้วย

เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

l กราบขอพร‘เตี่ยต่าง-พระโพธิสัตว์พันมือ’ l
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Paradise
ช้อปปิ้งสุดหรรษา

Of

Hatyai

สินค้านานา...มีให้เลือกสรรกับสวรรค์ของนักช้อป

เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย

จัตุรัสนครหาดใหญ่ (ตลาดพลาซ่า)

เทศกาลสนุกสนาน

l จุดนัดพบของคนหาดใหญ่ l
“จัตุรัสนครหาดใหญ่” หรือแต่ก่อนเรียกขานกันติดปากว่า
“หน้าหอนาฬิกา” เป็นศูนย์กลางการเดินทางและจุดนัดพบ ซึ่ง
ปัจจุบันทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ปรับปรุง ตกแต่งอาคาร ร้าน
ค้าและปรับภูมทิ ศั น์เป็นพืน้ ทีโ่ ล่งกว้าง ใช้ส�ำหรับเป็นจุดนัดพบ พัก
ผ่อนหย่อนใจ และเป็นลานกิจกรรมของคนเมือง ถัดไปภายใน
อาคารพลาซ่ า มี ร ้ า นจ�ำ หน่ า ยเสื้ อ ผ้ า และสิ น ค้ า แฟชั่ น มากมาย
รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ และบริเวณใกล้เคียงมีการจ�ำหน่าย
ผลไม้สดต่างๆ ตามฤดูกาลอาหารสด-แห้ง ให้เลือกสรรตามต้องการ
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ตลาดสันติสุข
l ช้อปปิ้งสตรีท l

ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน
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เที่ยวเพลิน

แลนด์มาร์คส�ำคัญของการ
จับจ่ายใช้สอย ตัง้ อยูบ่ นถนนนิพทั ธ์
อุทิศ 2 และ 3 “ย่านใจกลางเมือง
หาดใหญ่” สามารถเดินทะลุต่อ
ถึงกันได้สะดวกสบาย ด้วยสินค้าที่
ค่ อ นข้ า งหลากหลายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสินค้าอิเลคทรอนิคส์ ไอที
เสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กาย เครื่ อ ง
ประดับ ขนมนมเนย แวดล้อมไป
ด้วยโรงแรม ร้านอาหาร และห้าง
สรรพสินค้าขนาดเล็กและใหญ่ใน
บริเวณใกล้เคียงกัน คุณสามารถใช้
เวลาอยูท่ นี่ เี่ ลือกซือ้ สินค้าฝากญาติ
สนิทมิตรสหายหรือเป็นของขวัญ
ให้ตนเองได้อย่างเพลิดเพลินตลอด
ทั้งวัน

ตลาดกิมหยง
“มาหาดใหญ่ ถ้าไม่ได้ไปซื้อของที่กิมหยง ก็เหมือนมา
ไม่ถึงหาดใหญ่” ประโยคที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์แห่งการช้อป
ปิ้งของเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาดของฝากของที่ระลึกที่มีอายุ
ยาวนาน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นสินค้าทั่วไป อาทิ เครื่องประดับ
เครื่องส�ำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น ตลอดจนเครื่องใช้
ในครัวเรือน ชั้นล่างเป็นตลาดอาหารแห้ง ผลไม้สดจากต่าง
ประเทศ ของขบเคี้ยว เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือถ้าอยากได้
เกาลัดคั่วสดใหม่ รสชาติหอมมัน มากิมหยง รับรองจะติดใจ

เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

l ช้อปปิ้งแลนด์มาร์ค l
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ตลาดนัดกรีนเวย์
l แหล่งช้อปสินค้ามือสอง l
เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา

“ตลาดนัดกรีนเวย์”แหล่งช้อปสินค้ามือสองแบกะดิน อันดับ
ต้นๆ ของหาดใหญ่ ทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจากตลาดอาเชียนเทรด สิง่ ทีน่ า่ สนใจ
ที่นี่ยังเป็นแหล่งสินค้า “แฮนด์เมด” ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าชิ้นเดียวใน
โลกที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ ส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นชาวหาดใหญ่
เองหรือนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยว นอกจากการนี้ยัง
สามารถเลือกซื้อหาสินค้ามือหนึ่งมือสองให้เลือกละลานตาตาม
ต้องการทั้งเสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้า หนังสือเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เปิด
บริการทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 17.00-21.00 น.

ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน
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ตลาดนัดอาเชียนเทรด
“ตลาดนัดอาเชียนเทรด” หรือ“ตลาดเปิดท้าย”
เป็นค�ำพูดที่ทุกท่านคุ้นชินกัน ตั้งอยู่ใกล้บริเวณสถานี
ขนส่งหาดใหญ่ เป็นแหล่งช้อปปิ้งแบบตลาดคนเดินของ
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น คนท�ำงานและ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศซื้อขายแบบพื้น
ถิ่น มีสินค้าเกือบทุกชนิดทั้งของกินของใช้ มากมายหลาก
หลายตระการตาให้ผู้สนใจเลือกซื้อเลือกหาได้ตามความ
ต้องการทั้งของใหม่และมือสอง เปิดบริการทุกวันพุธ-วัน
อาทิตย์ เวลา 17.00-21.00 น.

เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

l ตลาดนัดกลางคืนของคนหาดใหญ่ l
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หาดใหญ่...สวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง
l ดินแดนแห่งห้างสรรพสินค้า l
เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย
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เทศกาลสนุกสนาน

จะมีที่ใดในภาคใต้ที่รวบรวมสินค้าแบรด์เนม
ระดับชั้นน�ำมากมายเฉกเช่นหาดใหญ่ ที่นี่คือดินแดน
แห่งห้างสรรพสินค้า สวรรค์แห่งการจับจ่ายใช้สอย
อย่างสุขสันต์เพลิดเพลินใจในบรรยากาศเย็นสบาย
ด้ ว ยห้ า งสรรพสิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น อาทิ ไดอาน่ า
ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ โอเดียนช้อปปิ้งมอลล์ ลีการ์เดนท์
พลาซ่า และสยามนครินทร์ หรือห้างสรรพสินค้าจาก
ส่วนกลางที่มาเปิดสาขาในภูมิภาค เช่น เซ็นทรัล
เฟสติ วั ล หาดใหญ่ โรบิ น สั น ดี พ าร์ ท เมนท์ ส โตร์
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เป็นต้น

Foods
Hatyai
Amazing

Of

ชวนชิมกินอร่อย

ลิ้มรสของน่าชิม...อาหารพื้นถิ่นแดนสะตอ

เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย

ไก่ทอดหาดใหญ่
l อารหารซิกเนเจอร์เมืองหาดใหญ่ l
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เทศกาลสนุกสนาน

มาหาดใหญ่ แต่ไม่เจอหาด ไม่เจอทะเล แต่เจอ
ไก่ทอดร้อนๆหอมๆที่มีสูตรเฉพาะตัวแค่ที่หาดใหญ่ที่นี่ที่
เดียวเท่านั้น ด้วยความกรอบนอก นุ่มใน กลิ่นเครื่องเทศ
ที่โชยกลิ่นจนชวนหิว รับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งเนื้อ
ข้าวๆนุม่ ๆทีเ่ ข้ากันอย่างลงตัว ทัง้ ยังโรยหน้าด้วยหอมแดง
เจียวกรอบๆและจิ้มน�้ำจิ้มไก่ รับรองว่าชิ้นเดียวไม่เคยพอ
ส�ำหรับไก่ทอดหาดใหญ่ มาหาดใหญ่ ไม่ได้ลองไก่ทอด
หาดใหญ่ ถือว่าคุณยังมาไม่ถึงเมืองนี้!

เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน

ติ่มซ�ำ บะกุ๊ดเต๋
l เบรกฟาสต์แบบฉบับคนหาดใหญ่ l
เบรกฟาสต์สไตล์คนหาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อและรสเด็ด
คงจะหนีไม่พ้น“ติ่มซ�ำ” ด้วยเมนูหลากหลายนับสิบให้ได้
เลือกลิ้มรสตามใจชอบและจัดพอดีค�ำส�ำหรับรับประทาน
ทัง้ ยังเคียงคูม่ ากับเมนู “บะกุด๊ เต๋” ซุปกระดูกหมูตนุ๋ ร้อนๆ
เมนูเพือ่ สุขภาพ ทีเ่ หมาะส�ำหรับเป็นมือ้ เช้าทีส่ ามารถปลุก
ให้ร่างกายกระฉับกระเฉงตลอดวัน อิ่มด้วย สุขภาพดีด้วย
ต้องลอง!
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อาหารทะเลสด
l ยกทะเลมาไว้ที่หาดใหญ่ l
เที่ยวเพลิน

แม้ชื่อว่าหาดใหญ่ไม่ได้มีทะเลขนาด
ใหญ่เทียบท่าในเมือง แต่เรามีแหล่งอาหาร
ทะเลสดๆจากทะเลอ่าวไทย ไม่ว่าจะเป็น
กุง้ หอย ปู ปลาสดๆเรียงรายพร้อมหน้าให้คณ
ุ
มาสัมผัสลิ้มรส พร้อมน�้ำจิ้มซีฟู๊ดสามรสสุด
แซ่บรสจัดจ้านให้คุณได้ลิ้มลอง

ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน
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ขนมจีน น�้ำยาปักษ์ใต้
ขนมจี น น�้ ำ ยา เป็ น อาหารที่ ค นไทยนิ ย มบริ โ ภค
สามารถหารับประทานได้ทุกภาคของประเทศไทย แต่
ขนมจีนน�้ำยาปักษ์ใต้มีรสชาติที่เข้มข้นในแบบฉบับไม่
เหมือนใคร ความเผ็ดร้อนของเครื่องพริกแกง ความหอม
มันจากกะทิที่เข้มข้น รับประทานควบคู่กับผักสดและผัก
ลวกที่หลากหลาย ท�ำให้ได้ทั้งความอร่อยและคุณค่าทาง
โภชนาการขนมจีนเป็นอาหารปักษ์ใต้ที่หลายๆคนติดใจ
รสชาติเด็ดถึงใจ สามารถบ่งบอกถึงความเป็นปักษ์ใต้ได้
อย่างชัดเจน

เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

l อาหารอัตลักษณ์ของคนใต้ l
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เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา

l รสเด็ด..เผ็ดจนต้องร้อง l
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เทศกาลสนุกสนาน

อาหารปักษ์ใต้ นับว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนใน
หลายๆภูมิภาค ซึ่งเมนูอาหารรสจัดยอดนิยมของปักษ์ใต้
และยังเป็นเมนูเด็ดที่ใครมาหาดใหญ่นั้นต้องแวะร้านลอง
ชิม นั่นคือ ข้าวย�ำ แกงเผ็ดชนิดต่างๆ เต้าคั่ว และขนมจีน
ซึ่งเป็นอาหารที่ยอดนิยมของคนหาดใหญ่ สามารถเลือก
รับประทานเป็นมื้อกลางวันตลอดจนถึงช่วงเย็น ด้วยสีสัน
จัดจ้าน ผสมกับสีสันของผักหลากสีนานาชนิดที่ทานคู่กับ
อาหารทั้ง 3 อย่างแล้วนั้น ยังมีสรรพคุณช่วยให้เจริญ
อาหาร และตัวตนของอาหารใต้คือรสชาติที่จัดจ้าน เผ็ด
ร้อน และเข้มข้น ท�ำให้เป็นเมนูทใี่ ครๆต่างติดอกติดใจและ
รับประทานจานเดียวไม่เคยพอ

ชวนชิมกินอร่อย

อาหารพื้นบ้านปักษ์ ใต้

หลากเมนูเจ,มังสวิรัติ

เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

l เมนูคนรักสุขภาพ l

อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นอาหาร
ประเภทผัก ผลไม้ เต้าหู้ และเมล็ด
ธั ญ พื ช ต่ า งๆ มี ร สชาติ อ ร่ อ ยอย่ า ง
ธรรมชาติ ทุกเมนูไม่มีเนื้อสัตว์ผสม
เป็ น อาหารส� ำ หรั บ คนรั ก สุ ข ภาพซึ่ ง
ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ กากใยอาหาร ซึ่ ง ชาว
หาดใหญ่ก็นิยมรับประทานกันไม่น้อย
รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและ
สิงคโปร์ ก็นิยมรับประทานกัน ซึ่งร้าน
ก็มีอยู่ทั่วไป ในหาดใหญ่ ร้านเปิดถึง
20.00 น.
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เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เมนูเส้น “ก๋วยเตี๋ยว”
l เมนูเอาใจคนชอบเส้น l

ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน

หากจะกล่าวถึงเมนูเส้นแล้ว หลายคน
ต้องคิดถึง “ก๋วยเตี๋ยว” ที่มีให้รับประทาน
กันทั่วทุกภูมิภาค แต่ส� ำหรับก๋วยเตี๋ยวที่
หาดใหญ่แล้วแน่นอนว่าต้องไม่เหมือนใคร
ด้วยน�ำ้ ซุปทีเ่ ข้มข้น รสชาติแบบถึงพริกถึงขิง
นับว่าทางร้านได้ใส่ใจลงไปทุกชาม จึงการัน
ตีความอร่อยมีให้เลือกรับประทานกันหลาย
ร้ า นไม่ ว ่ า จะเป็ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วเรื อ สมุ น ไพร
บะหมีเ่ ป็ดตุน๋ เย็นตาโฟลูกชิน้ ปลา ก๋วยเตีย๋ ว
หมูตนุ๋ ล�ำ ไย และขอแนะน�ำราดหน้าเนือ้ เด้ง
ร้านก๋วยเตี๋ยวปลา ราดหน้าห่อใบตอง ฯลฯ
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เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน

เมนูของว่าง โรตี ไอศกรีม
ของหวานคลายร้อน
l ของหวานคลายร้อนสไตล์คนหาดใหญ่ l
หลังจากตระเวนชิมของคาวหลากหลายในหาดใหญ่
แล้ว ของหวานของหาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น
ไอติมกะทิสดราดไข่ ทรงเครื่อง หอม หวาน อร่อย รสชาติ
แปลกใหม่ไม่ซ�้ำใคร และนอกจากนี้ยังมีถั่วมัน
เดือย ของหวานยอดฮิตของชาวหาดใหญ่ทแี่ สน
อร่อย คลายร้อนได้ดีจนท�ำให้นักท่องเที่ยวต้อง
ขอมาลองชิมกัน ตบท้ายด้วยโรตี และชาชัก เมนู
ทานเล่นทีท่ านได้ตงั้ แต่เช้ายันค�ำ่ ด้วยสูตรเฉพาะ
ตัวของแป้งโรตี และชาชักที่มีความเข้มข้นถึงใจ
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This Is

Hatyai
เทศกาลสนุกส

นาน

เที่ยวแบบชิลล์ๆ...แสนสนุกสุขกันทั้งปี...ที่นี่ หาดใหญ่

“เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่” หนึ่งในกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในนครหาดใหญ่
ตั้งใจจัดขึ้นโดยร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่และหน่วยงาน
ภาครั ฐ -เอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว ในช่ ว งเดื อ น
กุมภาพันธ์ของทุกปี ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ซึง่ ถูกเนรมิตและ
ประดับประดาพืน้ ทีด่ ว้ ยโคมไฟสีสนั สดใส มีกจิ กรรมภายในงาน
สื่ อ ให้ เ ห็ น และเข้ า ใจถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ แ ละวิ ถี ชี วิ ต ของชาวจี น
สนุกสนานไปกับการแสดงบนเวที อาทิ การร่ายร�ำและกังฟูจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน มินคิ อนเสิรต์ จากศิลปิน ดารา นักร้อง
ชื่อก้องทั่วฟ้าเมืองไทย การประกวด Miss Hatyai Chinese
ตืน่ ตาตืน่ ใจกับการแสดงสิงโตทอง มังกรเงินมังกรทอง และพลุ
ไฟอันงดงาม สนุกสนานรับปีใหม่ในแบบฉบับชาวจีนแบบ เฮง
เฮง เฮง

เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
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เที่ยวเพลิน

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

ชวนชิมกินอร่อย

เทศกาลสนุกสนาน
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เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
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เทศกาลสนุกสนาน

ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน ของทุกปี ย่านใจกลางเมืองหาดใหญ่ บริเวณถนนนิพัทธ์
อุทิศ 3 ถนนธรรมนูญวีถี และถนนเสน่านุสรณ์ จะถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่แห่งความสนุกสนาน
จากสายน�้ำในกิจกรรม “หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์” สงกรานต์ยามค�่ำคืนแห่งแรกในประเทศ
ที่ริเริ่มโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับภาครัฐ-ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจัดขึ้นอย่างยิ่ง
ใหญ่ต่อเนื่องจนกลายเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวาง ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ปลอดภัย
ปลอดแอลกอฮอล์”
ชื่นฉ�่ำใจกับการเล่นสาดน�้ำสงกรานต์ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน สนุกสนานกับปาร์ตี้โฟม
ร่วมเฮฮาและส่งเสียงเชียร์ให้นกั ชกกิตติมศักดิใ์ นการชกมวยทะเล ตืน่ ตาตืน่ ใจกับสีสนั แห่งขบวน
แห่คาร์นิวัลมิดไนท์ การประกวดนางสงกรานต์ และสนุกสุดเหวี่ยงกับการแสดงคอนเสิร์ตของ
ดาราและนักร้องซุปเปอร์สตาร์ทวั่ ฟ้าเมืองไทย เป็นต้นฉบับของสงกรานต์ยามค�ำ่ คืนทีส่ นุกสนาน
ที่สุดของประเทศ

ชวนชิมกินอร่อย

มิดไนท์สงกรานต์
‘ต้นฉบับ’สงกรานต์ยามค�่ำคืนที่สนุกที่สุด
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เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

“สนุก...ทุกเสาร์”
ใจกลางนครหาดใหญ่
เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย

เนรมิ ต ถนนย่ า นใจกลาง
เมืองหาดใหญ่ให้เป็นถนนคนเดิน
กับ “สนุก..ทุกเสาร์” ในวันเสาร์
แรกของเดื อ นกลางถนนนิ พั ท ธ์
อุทิศ 3 เดินชิลล์ๆ ชิมของหรอย
ช็อปของถูกใจ ที่แห่มาเสริฟกัน
ตรงหน้าให้คุณได้สัมผัส และทุก
วันเสาร์ของเดือนยังมี “เสน่หา..
ชมชิม” บริเวณถนนธรรมนูญวิถี
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 23.00 น.
อย่าพลาดทุกเสาร์นะจ้ะ !

เทศกาลสนุกสนาน

51 : Hatyai : City of Fun l หาดใหญ่มหาสนุก

เทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @ หาดใหญ่ Let’s Fun & Fly ชม
บอลลูนสีสันสดใสในบรรยากาศสนุกสนาน เพื่อสร้างจุดขายด้านการท่อง
เที่ยวที่มีความแปลกใหม่ให้กับเมืองหาดใหญ่ ด้วยสีสันและความโดดเด่น
แปลกตาของบอลลูนนานาชาติจาก 12 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะจัดในช่วง
เดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี ภายในงานได้รบั ชมบอลลูนสีสนั สดใส
ในบรรยากาศสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับบอลลูนนานาชาติรูปแบบต่างๆ
และยังมีการแสดงบอลลูนนานาชาติรูปทรงต่างๆ ในบรรยากาศ THEME
PARTY สีสันสดใสและสนุกสนาน กิจกรรมการบินบอลลูน Free Fly Balloon Tethering การแสดง Balloon Night Glow ประกอบแสงเสียงสุด

เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

สีสันเทศกาลบอลลูนนานาชาติ@หาดใหญ่
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เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย
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เทศกาลสนุกสนาน

อลังการ Electric Dance POM POM Cheer
นิทรรศการและกิจกรรมนันทนาการ (workshop) ให้ความรู้เรื่อง Balloon และแวดวง
การบินสมัครเล่น

เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

อเมซิ่งไทยแลนด์ แกรนด์เซลล์ หาดใหญ่

มหัศจรรย์แห่งการลดราคาครัง้ ยิง่ ใหญ่ทจี่ ดั ขึน้ เป็นประจ�ำทุก
ปีชว่ งเดือนกรกฎาคม เพือ่ กระตุน้ การท่องเทีย่ วและการช้อปปิง้ ช่วง
โลว์ซีซัน ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการร้านอาหาร ห้างสรรพ
สินค้า ตลอดจนสายการบิน และโรงแรมเข้าร่วมโครงการมากมายที่
ร่วมกันลดราคาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า สูงถึง 80% เน้น
โปรโมทภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ เช่น สินค้า
โอทอปต่างๆ ซึง่ กิจกรรมนีข้ าช้อปทัง้ หลายได้ชอ้ ปกันเพลิดเพลินกับ
สินค้าคุณภาพมากมาย ในราคาสบายกระเป๋าด้วย
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หาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ
Hatyai International Marathon
เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา

กิจกรรมที่ของนครหาดใหญ่จัดขึ้นทุกปี เอาใจคนรักสุขภาพ
ของชาวน่องเหล็ก กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรงด้วยการออกก�ำลังกายเดิน-วิ่ง เสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี ความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการส่ง
เสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่และ
จังหวัดสงขลาอีกด้วย โดยมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
มาร่วมเกือบ 10,000 คน มีรางวัลต่างๆมากมายในแต่ละประเภท
ทั้ง เงินรางวัล ถ้วยเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ เหรียญที่ระลึก
และรางวัลพิเศษ ส�ำหรับนักวิ่งมาราธอน

ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน
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“หรอยได้...ไร้แอลกอฮอล์” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี ณ บริเวณ
สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ ตรงข้ามท่งเซียเซี่ยงตึ้ง หาดใหญ่ เพื่อฟื้นฟู
กระตุน้ เศรษฐกิจในพืน้ ที่ ส่งเสริมรายได้ผปู้ ระกอบการ พบกับมหกรรม
อาหารหรอยที่สุดของภาคใต้ กว่า 200 บูธ รวมอาหารหรอยเด่นดังใน
จังหวัดสงขลา อาหารหรอย 4 ภาค อาหารหรอยเพื่อสุขภาพ ผลไม้
อร่อยทั่วประเทศ สินค้าโอทอป 3-5 ดาว ผลิตภัณฑ์และอาหารทั่วไทย
ของดีเมืองใต้ กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากโครงการหลวง การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ฟรีคอนเสิร์ตจากดารายอดนิยม และดนตรีสดทุกคืน มี
กิจกรรมกับสาธิตการปรุงอาหารหรอย “คนดังเข้าครัว”

เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

เทศกาลอาหารหรอยผลไม้อร่อยหาดใหญ่
และของดีเมืองใต้
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เที่ยวเพลิน

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

ชวนชิมกินอร่อย

เทศกาลสนุกสนาน
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เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน

Hatyai Music City Festival
งานมหกรรมดนตรีที่รวมศิลปินชั้นแนวหน้าจาก 3 ประเทศ
(ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการ
เดินทางท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้
ดนตรีเป็นสือ่ น�ำ โดยก�ำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในพืน้ ทีข่ องอ�ำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในพื้นที่ความ
ร่วมมือตามกรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle
: IMT-GT) และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
จึงเป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ให้เดิน ทางเข้าร่วมงานและท่องเทีย่ วในประเทศไทย ซึง่ จะช่วยสร้าง
รายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย
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เที่ยวเพลิน

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

ชวนชิมกินอร่อย

เทศกาลสนุกสนาน

59 : Hatyai : City of Fun l หาดใหญ่มหาสนุก

เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ประเพณีโนราโรงครู
ร่วมสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมภาคใต้ และส่งเสริมยกย่อง
โนราลูกหลานของคนหาดใหญ่ ในงานพิธีกรรมมหกรรม “โนรา
โรงครู” อันเป็นมหรสพสมโภชทีเ่ ทศบาลนครหาดใหญ่จดั ขึน้ เป็น
ประจ�ำทุกปี เพือ่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีด่ งี าม
นี้ไว้ให้คงอยู่คู่กับคนรุ่นหลัง ปลูกฝังให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการ
เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ระลึกถึงและยกย่องเชิดชู
เกียรติแด่บรู พาจารย์ ศิลปินโนราและหนังตะลุง พร้อมกับเป็นการ
สร้างภาคีเครือข่ายด้านหนังตะลุงและโนราและส่งเสริมการท่อง
เที่ยวของนครหาดใหญ่
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ประเพณีท�ำบุญเดือนสิบ

เที่ยวเพลิน

นิ ย มที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ของชาวใต้ แ ละของคนไทยทั่ ว ไป ซึ่ ง นคร
หาดใหญ่ได้มกี ารจัดงานสืบสานประเพณีดงั กล่าวขึน้ ทุกปี เพือ่
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบไป

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

“ประเพณีท�ำบุญเดือนสิบ” ประเพณีส�ำคัญอย่างหนึ่งที่
ชาวภาคใต้ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น มาแต่ ล ะครั้ ง โบราณจนถึ ง
ปัจจุบัน ซึ่งจะมีพิธีที่เรียกว่า “ฉลองรับหมรับ” ทั้งนี้เนื่องมา
จากความเชือ่ ทางพุทธศาสนาว่า ในปลายเดือน 10 พ่อแม่ ปูย่ า่
ตายายและญาติพซี่ งึ่ ล่วงลับไปแล้ว โดยทัว่ ไปแล้วจะกระท�ำกัน
อย่างจริงจังในวาระหลังเพราะถือว่ามีความส�ำคัญกว่าในวาระ
แรกการท� ำ บุ ญ สารทเดื อ นสิ บ เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
วัฒนธรรมทางด้านจิตใจของผูป้ ฏิบตั ทิ มี่ ตี อ่ บุรพชน อันเป็นค่า

ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน
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เที่ยวเพลิน
ช้อปปิ้งสุดหรรษา
ชวนชิมกินอร่อย
เทศกาลสนุกสนาน

เทศกาลกินเจหาดใหญ่
ช่วงเทศกาลกินเจหาดใหญ่จดั ขึน้ 9 วัน 9 คืนทุกปี เราจะสังเกต
เห็นธงสีเหลืองประจ�ำเทศกาลเจประดับประดาเหลืองสะพรัง่ ณ สวน
หย่อมศุภสารรังสรรค์ หน้ามูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง
หาดใหญ่ “กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์” ซึ่งมีทั้ง
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรับพรจากคณะสงฆ์ การสร้างกุศลเพื่อ
ความสุข และความมั่งมีด้วยการท�ำบุญ รวมทั้งขบวนแห่ม้าทรงเปิด
งาน การออกร้านขายอาหารเจนานาชนิด 108 ร้าน ที่พิเศษ คือจะมี
การออกร้านเจจาก 10 ประเทศในอาเซียน สาธิตการปรุงอาหารสูตร
พิเศษเมนู 9 มงคล จากเหล่าดาราคนดัง การสาธิตการปรุงอาหารเจ
สูตรอาเซียน การประกวดหนูนอ้ ยเจียะฉ่าย ซึง่ เทศกาลนีน้ อกจาก“อิม่
ท้อง”แล้ว ยังได้ “อิ่มบุญ อิ่มใจ” กันทั่วหน้าด้วย
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เที่ยวเพลิน

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

ชวนชิมกินอร่อย

เทศกาลสนุกสนาน
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“สี สั น แห่ ง สายน�้ ำ ประเพณี ล อยกระทงหาดใหญ่ ” การจั ด
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางน�้ำในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จัดขึ้น
ณ สนามเด็ ก เล่ น ชุ ม ชนบางหั ก ริ ม คลองอู ่ ต ะเภา ถ.สาครมงคล
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งนอกจากประชาชนทั่วไปสามารถลอยกระทง
บริเวณท่าน�้ำชุมชนบางหัก ยังมีการแสดงบนเวทีและความบันเทิงครบ
รส อาทิ การประกวดหนูนอ้ ยนพมาศ การประกวดกระทง กิจกรรมการ
แสดงบนเวทีมากมาย สร้างความสุขแก่ทุกท่านอย่างเย็นฉ�่ำ

เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

ประเพณีลอยกระทง
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เที่ยวเพลิน

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

ชวนชิมกินอร่อย

เทศกาลสนุกสนาน
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เทศกาลสนุกสนาน

ชวนชิมกินอร่อย

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

เที่ยวเพลิน

เที่ยวเพลิน
เทศกาลสนุกสนาน
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ชวนชิมกินอร่อย

เทศกาลประจ�ำเมือง มหกรรมแห่งความสุขประจ�ำปี
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หาดใหญ่ ถือเป็นงาน
ประจ�ำปีของอ�ำเภอหาดใหญ่ ถูกจัดขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่ทกุ ปี ซึง่
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม ณ บริเวณย่านธุรกิจ
ใจกลางเมืองนครหาดใหญ่ เป็นเทศกาลท่องเทีย่ ว ทีน่ กั ท่อง
เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเป็นอย่าง
มาก ถือเป็นค�่ำคืน แสง สี เสียง มีการเฉลิมฉลองกันอย่างมี
ความสุขสนุกสนาน มีกิจกรรมให้ความบันเทิงมากมาย คือ
เสน่ห์ความเป็นเมืองหาดใหญ่นครหลากสีสัน

ช้อปปิ้งสุดหรรษา

ไนท์พาราไดซ์หาดใหญ่เคาท์ดาวน์

สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ
<<<ไปสงขลา

Hatyai
Map

แผนที่ท่องเที่ยวเทศบาล

นครหาดใหญ่
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โรงพยาบาลสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หางแมคโคร
ถ.กาญจนวนิช

ถ.กาญจนวนิช
ตลาดเปดทายอาเซี่ยนเทรด
วัดคลองเรียน
หางไดอานา

ถ.สามแยกคอหงส
วัดหงสประดิษฐาราม
โรงพยาบาลราษฎรยินดี

วัดถาวรวราราม
หางโลตัสหาดใหญ
ถ.ราษฎรยินดี (30 เมตร)

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ
หางบิ๊กซีเอ็กซตรา

ไปสะเดา>>>
สถาน�ขนสง
สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต

บึงศรีภูวนารถ
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
โรงเรียนแสงทองวิทยา

ตลาดกิมหยง

โรงพยาบาลศิครินทร

ุทิศ 2
ถ.นิพัทธอ
หางโรบินสัน

ุทิศ 1

ถ.นิพัทธอ

สถาน�รถไฟหาดใหญ

ค

ตลาดพลาซา

ถ.นิพัทธอ

ตย

ษม

าธิป

ถ.เพชรเก

ระช

ถ.ป

ลานจัตุรัสนครหาดใหญ
(หอนาิกา)

สรร
รรัง
ุภสา

โรงเรียนเทศบาล 1
(เอ็งเสียงสามัคคี)

นาถ
รีภูว

หางเซ็นทรัล

ถ.ศ

โรงพยาบาลหาดใหญ

ักดี

ฐ

รณ

สนามกีฬากลาง “จิระนคร”

ุสรณ

ถ.เสนหาน

ุทิศ 3

วงเวียนน้ำพุ

คราะห 1

ดุงภ

ะดิษ

ี

ิอนุส

หางลี การเดนส พลาซา
ันทร

ถ.แสงจ

ถ.นิพัทธสงเ

ถ.ผ

ิมปร



เทศบาลนครหาดใหญ

หางบิ๊กซี

ถ.ศ

ิถี

รค

ตย

ะห

ยสงเครา

ถ.ละมา

ถ.ก

าธิป

ูญว
มน

ระช

งศร

ถ.จุต

ษม

ถ.แส

รเก

ถ.ป

สร
รรัง

พช

รร
ถ.ธ

โรงเรียนธิดานุเคราะห
ถ.เ

ุภสา
ถ.ศ

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย

ถ.รัถการ

สถาน�ตำรวจภูธรหาดใหญ
วัดมหัตตมังคลาราม
(วัดหาดใหญใน)

เขตชุมชนโชคสมาน

ที่วาการอำเภอหาดใหญ

สถาน�ขนสง (รถตู)
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>>

>
บิน
นาม
ไปส

หางโลตัสหาดใหญใน

มหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล
ตั้งอยู่บนเขาคอหงส์ ถนนปุณณกัณฑ์ ม.8
บ้านในไร่ ต.คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา สร้าง
ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายในหลวง ร.9 ในโอกาสทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม โดดเด่นด้วยเป็นเจดียส์ แตนเลสแห่งแรกของ
โลก มีพระพุทธรูปประจ�ำวันเกิดและเดือนเกิดตาม
ปีนักษัตรให้ได้เรียนรู้และเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ตนตามค�ำสอนพระพุทธเจ้า

ปางช้างเผือกหาดใหญ่
ส�ำหรับผูช้ นื่ ชอบธรรมชาติและรักการผจญ
ภัย ลองมาที่นี่ครับ “ปางช้างเผือกหาดใหญ่” มี
กิจกรรมสนุกสนานรอต้อนรับทุกท่าน อาทิ นั่ง
ช้างชมธรรมชาติ ชมการแสดงทีเ่ รียกรอยยิม้ จาก
ความแสนรู้ของช้างและลิง ตื่นเต้นเร้าใจกับการ
ผจญภัยขับรถเอทีวี ทดสอบความแม่นย�ำกับการ
ยิงธนู ประลองความแม่นด้วยปืนอัดลม และผ่อน
คลายกับการนวดแผนไทย ปางช้างเผือกไม่ไกล
จากสวนสาธารณะหาดใหญ่ ถ.กาญจนวนิช ม.1
ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ เปิดทุกวัน เวลา 8.0017.00 น.โทร.084-540-6459
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น�้ำตกโตนงาช้าง
เพียง 26 กิโลเมตรจากถนนเพชรเกษม หาดใหญ่กิโลเมตรที่ 13 อ�ำเภอรัตภูมิ ท่านจะได้สูดกลิ่นอายธรรมชาติ
สัมผัสความชุม่ ฉ�ำ่ จากสายน�ำ้ ของ “โตนงาช้าง” น�ำ้ ตกทีม่ คี วาม
สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ ตั้งอยู่ใน
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ โตนงาช้าง ด้วยความสูง 1,550 เมตร จาก
ระดับน�้ำทะเล มีทั้งหมด 7 ชั้น “โตนบ้า-โตนปลิว-โตนงาช้างโตนด�ำ-โตนน�้ำปล่อย-โตนฤาษีคอยบ่อ-โตนเหม็ดชุน” ชั้นที่
มีชื่อเสียงมี่สุดคือ ชั้นที่ 3 “โตนงาช้าง” สายน�้ำตกแยกออก
เป็นสองสายคล้ายงาช้าง ทีน่ มี่ สี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกไว้บริการ
นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ ร้านขายของที่ระลึก ร้าน
อาหาร และห้องน�้ำ
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ชม‘พระนอนวัดแหลมพ้อ’
ใหญ่ที่สุดในประเทศ
เชิงสะพานติณสูลานนท์ ม.4 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา คือที่ตั้งของวัดแหลมพ้อซึ่งสันนิษฐาน
ว่ า ก่ อ สร้ า งช่ ว งกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น และเป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน “พระนอนวั ด แหลมพ้ อ ”
พระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 2537 นอกจากนี้ภายในวัดยังมี
ปู ช นี ย วั ต ถุ แ ละปู ช นี ย สถานที่ ส� ำ คั ญ อาทิ ศาลาท้ า วมหาพรหม ศาลาพระโพธิ สั ต ว์ ก วนอิ ม
ศาลาประดิ ษ ฐานรู ป หล่ อ เหมื อ นพระเกจิ อ าจารย์ 5 องค์ และพระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชั ย
“สมเด็จเจ้าเกาะยอ” ให้กราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
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ตลาดน�้ำคลองแห
เป็นตลาดน�้ำแห่งแรกในภาคใต้ ริเริ่มด้วย
แนวคิดที่จะฟื้นฟูการค้าขายทางน�ำ้ ที่เคยมีมาใน
อดีตทีค่ ลองแห เปิดบริการทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์
ตัง้ แต่เวลา 15.00-21.00 น. สินค้าทีจ่ ำ� หน่ายส่วน
ใหญ่จะเป็นอาหารซึ่งขายกันในเรือที่จอดเทียบ
ท่าอยู่ และมีส่วนที่ขายบนบก พ่อค้าแม่ค้าก็จะ
แต่งกายย้อนยุคสมัยก่อน และใช้ภาชนะบรรจุ
สินค้าจากธรรมชาติเพือ่ สร้างบรรยากาศย้อนยุค
อีกด้วย

‘สวนสัตว์สงขลา’สนุก360องศา
ภายใต้ พื้ น ที่ 878 ไร่ บนเนิ น เขาที่ บ ้ า นสวนตู ล
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เป็นแหล่งศึกษา อนุรักษ์ขยาย
พันธุ์และจัดแสดงสัตว์หลากหลายพันธุ์ในภาคใต้ตอนล่างและ
สัตว์ปา่ สงวนของไทยในสถานทีจ่ ำ� ลองใกล้เคียงกับถิน่
ที่อยู่ตามธรรมชาติ ตื่นตากับการแสดงความสามารถ
ของสัตว์ เช่น นก แมวน�้ำ การให้อาหารเสือ เป็นต้น
มีบริการทีพ่ กั แรม จุดชมวิว ร้านอาหาร และสนุกสนาน
เย็นฉ�่ำกับสวนน�้ำ (ลอยฟ้า) ที่มองเห็นทัศนียภาพ
ทะเลสาบสงขลาและเมืองสงขลาแบบ 360 องศา
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เขาตังกวน
มองสงขลา360องศา
หนึ่งในสถานที่มากมนต์เสน่ห์คู่เมืองสงขลามาตั้งแต่
โบราณกาล เป็นภูเขาเสียดยอดสูงสุดที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
นครสงขลา มีลฟิ ท์ให้บริการ แต่หากพิสมัยชีวติ แบบเนิบช้า ลง
ขึ้นทาง “บันไดนาคโบราณ” ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 และ
เป็นทางขึน้ -ลง เดียวกับให้พระภิกษุสงฆ์กา้ วลงจากสวรรค์หลัง
ออกพรรษาในประเพณีตักบาตรเทโวที่จัดขึ้นทุกๆ ปี
สัมผัสแรกทันทีที่ก้าวออกจากลิฟท์ คือ ทัศนียภาพของ
เมืองสงขลาแบบ 360 องศา แนวเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยกับ
ทะเลสาบสงขลาดังค�ำขวัญ “สงขลาเมืองสองทะเล” มองเห็น
เกาะยอ (บางส่วน) รวมถึงหัวเขาแดงและท่าเรือน�้ำลึกในฟาก
ฝั่งอ�ำเภอสิงหนคร ใกล้ฝั่งมีเกาะแมวและเกาะหนู

มีประภาคารสูงชะลูดโดดเด่น เดินต่อไปพบลาน
กว้างเป็นประดิษฐาน “พระธาตุเจดียห์ ลวง” อายุกว่า
700 ปี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมาตั้งแต่ยุค
ก่อร่างสร้างเมือง ทุกๆ ปีในช่วงเดือนตุลาคม จะมี
ประเพณีลากพระ เปลีย่ นผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์
เป็นงานใหญ่ของจังหวัด
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พญานาคพ่นน�้ำ
พญานาคพ่นน�้ำ ณ สวนสองทะเล สร้างขึ้นมาตาม
คติความเชือ่ ของชาวไทยว่า พญานาค เป็นสัญลักษณ์ของ
การก�ำเนิดน�้ำและความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งชาวใต้ให้ความ
นับถือเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ พญานาคพ้นน�้ำสร้างขึน้ มา 3 ส่วน
ด้วยกันคือส่วนหัวตัง้ อยูท่ สี่ วนสองทะเลมีขนาดล�ำตัว 1.20
เมตร สูงจากฐานถึงยอด 9 เมตร ส่วนท้องตั้งอยู่บริเวณ
สระบัวมีขนาดล�ำตัว 1.20 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2.50
เมตร และส่วนหางตัง้ อยูห่ ลังสนามกอล์ฟทองใหญ่มขี นาด
ล�ำตัว 1.20 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 4.50 เมตร

นางเงือกทอง ณ แหลมสมิหลา
สร้างขึ้นในปี 2509 ในท่านั่งหวีผม ซึ่งหล่อขึ้นด้วย
บรอนซ์รมด�ำโดยฝีมอื การออกแบบ ปัน้ และหล่อ โดยนาย
จิตร บัวบุศย์ ด้วยราคา 60,000 บาท ในสมัยนั้นด้วยเงิน
งบประมาณของเทศบาลนครสงขลา สร้างตามนิยาย
ปรัมปราของไทยโบราณ ซึง่ ขุนวิจติ รมาตรา (สง่า กาญจนา
พันธ์ ) ได้บอกเล่าไว้ว่าในวันดีคืนดี นางเงือกจะมานั่งหวี
ผมบนชายหาดด้วยหวีทองค�ำ วันหนึง่ บังเอิญว่ามีชายชาว
ประมงเดินผ่านมาท�ำให้นางเงือกตกใจรีบหนีลงทะเลไป
โดยลืมหวีทองค�ำไว้ ฝ่ายชายชาวประมงเห็นดังนัน้ ก็เก็บหวี
ทองค�ำไว้และเฝ้าคอยนางเงือกทีห่ าดนัน้ เสมอ แต่นางเงือก
ก็ไม่เคยปรากฏกายให้เห็นอีกเลย
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One Day Trip
หาดใหญ่สนุกสนานใน 1 วัน

ทริป 1 (ท่องเที่ยวโดยจักรยาน)

5.45-7.30 น. เริ่มต้นเช้าสดใส ด้วยการปั่นจักรยานชม
พระอาทิตย์ขึ้น ณ เขาคอหงส์ ภายในสวนสาธารณะเทศบาล
นครหาดใหญ่ ชมทัศนียภาพนครหาดใหญ่ในมุมสูง สักการะ
พระเจ้าแม่กวนอิม พุทธมหามงคลมหาราช และท้าวมหาพรหม
เสริมมงคลให้ชีวิต
8.00-9.00 น. อิ่มอร่อยกับมื้อเช้ารับอรุณ ด้วยอาหาร
ในหลากหลายวัฒนธรรม ไทย-จีน-มุสลิม ทีผ่ สานกันอย่างลงตัว
ไม่ว่าจะเป็นติ๋มซ�ำ บะกุ๊ดเต๋ ข้าวย�ำ โรตี มะตะบะ พร้อมจิบน�้ำ
ชา กาแฟ เติมเต็มมื้อแรกของวันให้สมบูรณ์แบบที่สุด
9.30-11.00 น. ปั่นชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตในเมืองย่านการค้า ถ่ายรูปเก๋ๆ กับอาคารเก่าชิโนโปรตุกสี ก่อนปัน่ ข้าม
ทางรถไฟไปยังหาดใหญ่ใน เยี่ยมชมวัดมหัตตมังคลาราม (วัด
หาดใหญ่ใน) นมัสการพระพุทธไสยาสน์ พระนอนอันดับ 3 ของ
โลก อิ่มบุญกันต่อที่วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง)
11.30-12.30 น. เพิ่มพลังมื้อเที่ยงแบบจัดหนักกับ
อาหารสไตล์ปักษ์ใต้ แกงส้ม แกงเผ็ด บูดู ขนมจีน ด้วยรสชาติ
เข้ม จัดจ้าน ทานเคียงกับผักเหนาะพื้นบ้านนานาชนิด อร่อย
อิ่มครบ 5 หมู่ อาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง
ก๋วยเตี๋ยว หรือจะเป็นไก่ทอดหาดใหญ่ ทานคู่กับข้าวเหนียว
และหอมแดงเจียว จิ้มน�้ำซอสรสเด็ด
13.00-14.30 น. หาซื้อของฝากถูกใจ ราคาน่าคบหา
ของกิน-ของใช้-เสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย ที่ตลาดกิมหยง และ
ตลาดสันติสุข

15.00-16.00 น. พักยามบ่ายกับกาแฟสดในบรรยากาศ
สบายๆ ชื่นใจกับน�้ำแข็งใส หรือคลายร้อนกับไอศรีมทานคู่กับ
ลูกชิ้นปิ้งน�้ำจิ้มรสเด็ด
17.00-18.30 น. เดินตลาดสินค้ามือสอง งานศิลปะ
แฮนด์เมดไอเดียแจ่มๆ ที่ตลาดนัดกรีนเวย์-ตลาดนัดอาเซียน
เทรด (ทั้ง 2 แห่ง เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์) ถ้าเป็นวันเสาร์แรก
ของเดือน กิน-ชิม-ช้อป ในงานสนุกทุกเสาร์ Walking Street
ย่านการค้า ถนนนิพทั ธ์อทุ ศิ 3 (ตัง้ แต่แยกธนาคารไทยพาณิชย์
ถึงสี่แยกโอเดียน) และเสาร์ที่ 2-4 ของเดือน กับ “เสน่หาชวน
ชิม” บริเวณห้างโอเดียน ถนนธรรมนูญวิถี-สี่แยกโรงแรม
อินทรา
19.00 -20.30 น. อิ่มอร่อยกับมื้อค�่ำด้วยอาหารทะเล
สดๆ ร้านอาหารไทย-จีน ข้าวต้ม บุฟเฟต์ปิ้ง-ย่าง หรือเบาๆ
สบายๆ กับอาหารทานเล่นแบบจริงจัง ขนมจีบ ซาลาเปา เครือ่ ง
ดื่มร้อน-เย็น
20.30-21.30 น. ปั่นชมแสงสีภายในเมืองแบบชิลๆ
สบายๆ
21.30-23.00 น. ปิดท้ายวันคืนแห่งความสนุกสนานด้วย
ความบันเทิงในยามค�่ำคืนกับเมืองที่ไม่เคยหลับใหลในแบบที่
คุณเลือกได้ด้วยตัวเอง
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ทริป 2 (กลุ่ม Mice)

8.00-8.30 น. เดินชมบรรยากาศและวิถที ำ� กินของผูค้ น
ที่ตลาดกิมหยง
8.30-9.30 น. อิ่มอร่อยกับมื้อเช้ารับอรุณ ด้วยอาหาร
ในหลากหลายวัฒนธรรม ไทย-จีน-มุสลิม ทีผ่ สานกันอย่างลงตัว
ไม่ว่าจะเป็นติ๋มซ�ำ บะกุ๊ดเต๋ ข้าวย�ำ โรตี มะตะบะ พร้อมจิบน�้ำ
ชา กาแฟ เติมเต็มมื้อแรกของวันให้สมบูรณ์แบบที่สุด
10.00-11.00 น. เยี่ยมชมวัดมหัตตมังคลาราม (วัด
หาดใหญ่ใน) นมัสการพระพุทธไสยาสน์ พระนอนอันดับ 3 ของ
โลก อิ่มบุญกันต่อที่วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง)
11.30-12.30 น. เพิ่มพลังมือ้ เที่ยงกับอาหารสไตล์ปักษ์
ใต้ แกงส้ม แกงเผ็ด บูดู ขนมจีน ด้วยรสชาติเข้ม จัดจ้าน ทาน
เคียงกับผักเหนาะพื้นบ้านนานาชนิด อร่อยอิ่มครบ 5 หมู่
อาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ก๋วยเตี๋ยว หรือจะ
เป็นไก่ทอดหาดใหญ่ ทานคู่กับข้าวเหนียวและหอมแดงเจียว
จิ้มน�้ำซอสรสเด็ด
13.00.-14.30 น. หาซื้อของฝากถูกใจราคาน่าคบหา
ของกิน-ของใช้-เสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย ที่ตลาดกิมหยง ตลาด
สันติสุข และห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ
15.00-15.30 น. พักยามบ่ายกับกาแฟสดในบรรยากาศ
สบายๆ ชื่นใจกับน�้ำแข็งใส หรือคลายร้อนกับไอศรีมทานคู่กับ
ลูกชิ้นปิ้งน�้ำจิ้มรสเด็ด

16.00-18.00 น. พักผ่อน ณ สวนสาธารณะนคร
หาดใหญ่ ตื่นตากับ Wonders Land เยี่ยมชมพระบรมราชา
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สักการะพ่อขุนพลายด�ำ เจ้าแม่กวนอิม
และพระพุทธมงคลมหาราช นั่งกระเช้าลอยฟ้าไปสักการะ
ท้ า วมหาพรหมเสริ ม มงคลให้ ชี วิ ต เก็ บ ภาพประทั บ ใจกั บ
ทัศนียภาพเมืองหาดใหญ่ในมุมสูงยามพระอาทิตย์ตกดิน
18.30-19.30 น. เดินตลาดสินค้ามือสอง งานศิลปะ
แฮนด์เมดไอเดียแจ่มๆ ที่ตลาดนัดกรีนเวย์-ตลาดนัดอาเซียน
เทรด (ทั้ง 2 แห่ง เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์) ถ้าเป็นวันเสาร์แรก
ของเดือน กิน-ชิม-ช้อป ในงานสนุกทุกเสาร์ Walking Street
ย่านการค้า ถนนนิพทั ธ์อทุ ศิ 3 (ตัง้ แต่แยกธนาคารไทยพาณิชย์
ถึงสี่แยกโอเดียน) และเสาร์ที่ 2-4 ของเดือน กับ “เสน่หาชวน
ชิม” บริเวณห้างโอเดียน ถนนธรรมนูญวิถี-สี่แยกโรงแรม
อินทรา
20.30-21.30 น. อิม่ อร่อยกับมือ้ ค�่ำอันแสนส�ำราญด้วย
อาหารทะเล ร้านอาหารไทย-จีน ข้าวต้ม บุฟเฟต์ปิ้ง-ย่าง หรือ
เบาๆ สบายๆ กับทานเล่นแบบจริงจัง ขนมจีบ ซาลาเปา เครือ่ ง
ดื่มหวานมัน
22.00-23.00 น. ปิดท้ายวันคืนแห่งความสนุกสนานด้วย
ความบันเทิงในยามค�่ำคืนกับเมืองที่ไม่เคยหลับใหล
ในแบบที่คุณเลือกได้ด้วยตัวเอง

77 : Hatyai : City of Fun l หาดใหญ่มหาสนุก

ทริป 3 (ครอบครัว)

8.00-8.30 น. เดินชมบรรยากาศและวิถที ำ� กินของผูค้ น
ที่ตลาดกิมหยง
8.30-9.30 น. อิ่มอร่อยกับมื้อเช้ารับอรุณ ด้วยอาหาร
ในหลากหลายวัฒนธรรม ไทย-จีน-มุสลิม ทีผ่ สานกันอย่างลงตัว
ไม่ว่าจะเป็นติ๋มซ�ำ บะกุ๊ดเต๋ ข้าวย�ำ โรตี มะตะบะ พร้อมจิบน�้ำ
ชา กาแฟ เติมเต็มมื้อแรกของวันให้สมบูรณ์แบบที่สุด
10.00-12.00 น. สนุกสนาน ณ สวนสาธารณะนคร
หาดใหญ่ เพลิ น กั บ การถี บ เรื อ ชมธรรมชาติ เยี่ ย มชม
พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สักการะพ่อขุนพลายด�ำ
เจ้าแม่กวนอิม และพระพุทธมงคลมหาราช นั่งกระเช้าลอยฟ้า
ไปสั ก การะท้ า วมหาพรหมเสริ ม มงคลให้ ชี วิ ต พร้ อ มชม
ทัศนียภาพเมืองหาดใหญ่ในมุมสูง เติมเต็มจินตนาการกับ
ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่
12.30-13.30 น. เพิ่มพลังมือ้ เที่ยงกับอาหารสไตล์ปักษ์
ใต้ ขนมจีน ทานเคียงกับผักเหนาะพืน้ บ้านนานาชนิด อร่อยอิม่
ครบ 5 หมู่ อาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง
ก๋วยเตี๋ยว หรือจะเป็นไก่ทอดหาดใหญ่ ทานคู่กับข้าวเหนียว
และหอมแดงเจียว จิ้มน�้ำซอสรสเด็ด

14.00-15.30 น. แวะหาซือ้ ของฝากถูกใจราคาน่าคบหา
ของกิน-ของใช้-เสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย ที่ตลาดกิมหยง ตลาด
สันติสุข และห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ
15.45-16.45 น. ชิลยามบ่ายกับกาแฟสดในบรรยากาศ
สบายๆ ร้านมันเดือย (สถานีรถไฟ) ในต�ำนาน หรือคลายร้อน
กับไอศรีมแบบไทไท ทานคู่กับลูกชิ้นปิ้งน�้ำจิ้มรสเด็ด
17.00-18.30 น. แวะตลาดสินค้ามือสอง งานศิลปะ
แฮนด์เมดไอเดียดีๆ ทีต่ ลาดนัดกรีนเวย์-ตลาดนัดอาเซียนเทรด
(ทัง้ 2 แห่ง เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์) ถ้าเป็นวันเสาร์แรกของเดือน
กิน-ชิม-ช้อป ในงานสนุกทุกเสาร์ Walking Street ย่านการค้า
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 (ตั้งแต่แยกธนาคารไทยพาณิชย์ถึงสี่แยกโอ
เดียน) และเสาร์ที่ 2-4 ของเดือน กับ “เสน่หาชวนชิม” บริเวณ
ห้างโอเดียน ถนนธรรมนูญวิถี-สี่แยกโรงแรมอินทรา
19.00-20.0 น. อิ่มอร่อยกับมื้อค�่ำอันแสนส�ำราญด้วย
อาหารทะเล ร้านอาหารไทย-จีน ข้าวต้ม บุฟเฟต์ปิ้ง-ย่าง
20.30-21.30 น. ปิดท้ายด้วยอาหารทานเล่น เครือ่ งดืม่
เพื่อสุขภาพร้อน-เย็น ขนมหวานเลื่องชื่อ
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เบอร์โทรศัพท์ที่ส�ำคัญ
เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร.074-200000 หรือ สายด่วน 200000 ตลอด 24 ชั่วโมง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานหาดใหญ่ โทร.074-243747, 074-231005, 074-238518
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา โทร.074-312851, 074-321105
ส�ำนักงานจังหวัดสงขลา โทร.074-313206, 074-312016
ต�ำรวจทางหลวง โทร.1193, 074-211-122
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทร.074-251008-12
สถานีรถไฟหาดใหญ่ โทร.1690, 074-261290, 074-234978
สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ โทร.074-232404, 074-232789
สถานีรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) โทร.074-255333
ต�ำรวจท่องเที่ยว โทร.1155, 074-246733
สถานีต�ำรวจภูธรหาดใหญ่ โทร.191, 074-243333, 074-231645
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ (ดับเพลิง) โทร.074-243111
โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทร.074-230800-4, 074-273100
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา โทร.074-257019
ด่านศุลกากรสงขลา โทร.074-331397-8
สถานกงสุลอินโดนีเซียประจ�ำประเทศไทย โทร. 074-311544
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