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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 15.00น. - ออกเดนิทางสูห่าดใหญ ่

จงัหวดัสงขลา 

2 หาดใหญ ่(เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู)้ - ปตัตาน ี- ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว - วดัชา้งให ้ 

หลวงปู่ ทวด - วดัคหูาภมิขุ - จดุชมววิสะพานเขือ่นบางลาง - เบตง - อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์-  

สตรทีอารต์เบตง - ตูไ้ปรษณีย ์- หอนาฬกิาเบตง  

พกัเมอืงเบตง    อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น (เมนไูกเ่บตง,เคาหยก) 

3  ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอรเ์วง - สะพานแตปซูู - น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 - รา้น

เฉากว๋ยเบตง กม.4 - สวนหมืน่บปุผา - อุโมงคปิ์ยะมติร - บอ่น า้รอ้นเบตง - สนามฟุตบอลเบตง  

พกัเมอืงเบตง                  อาหาร เชา้/เทีย่ง /เย็น 

4 ถา่ยรปูป้ายใตสุ้ดสยาม - ตวัเมอืงยะลา - หาดใหญ ่- ตลาดกมิหยง -กรงุเทพฯ  

อาหารเชา้ / เทีย่ง/---                                                      

5 กรงุเทพฯ 



                             

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้!! 

 
 

วนัแรก         พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ 

 

 

15.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยั

ชนดิและเจลแอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสู ่หาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 

ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 
 

วนัทีส่อง         หาดใหญ ่(เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู)้ - ปตัตาน ี– ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว - วดัชา้งให ้ 

                      หลวงปู่ ทวด - วดัคหูาภมิขุ - จดุชมววิสะพานเขือ่นบางลาง - เบตง - อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์- 

                      สตรทีอารต์ - ตูไ้ปรษณีย ์- หอนาฬกิา  อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น (เมนูไกเ่บตง,เคาหยก)  
 

 

เชา้ เดนิทางถงึ หาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา แวะใหท้า่นท าธรุะสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย น าทา่นเปลีย่น

ยานพาหนะเป็นรถตู ้

  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  

 น าท่านแวะ จงัหวดัปัตตาน ีเดนิทางสู่ ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกยีง เป็นศาล

ศักดิ์สทิธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตัง้แต่สมัยโบราณ ชาวบา้นต่างใหค้วามเคารพนับถือ เดินทางมา

สักการะบชูาเพือ่ขอใหป้ระสบความส าเร็จในดา้นต่างๆ หรอืแมแ้ต่มเีรือ่งเดอืดรอ้นก็ไปบนบานใหเ้จา้แม่

ชว่ยเหลอื ซึง่ก็ไดส้มดังหวังกนัไปหลายราย เป็นสิง่ยดึเหนีย่วจติใจ และศนูยร์วมศรัทธาเสมอมา เดนิทาง

สู ่วัดราษฎรบ์ูรณะ หรอื วดัชา้งให ้เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี สรา้งมาเมือ่ใดและใครเป็นคนสรา้งก็ไม่มี

หลักฐานทีแ่น่ชดั เดมิเป็นวัดรา้งและถกูทอดทิง้มาเป็นเวลานาน ถอืเป็นวัดตน้ต ารับของหลวงปู่ ทวด ทา่น

เป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวัด ในสว่นของสถปูศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจอุฐัหิลวงพอ่ทวด ถอืเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์

ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกลเ้คยีง มผีูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยูเ่นืองนจิใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืวัตถุ

ส ิง่ของถูกขโมย หรอืศูนยห์ายก็พากันไปบนบาน ณ ทีส่ถูปแห่งนี้ ภายในวัดยังมวีหิารสมเด็จหลวงพ่อ

ทวด เป็นวหิารทีป่ระดษิฐานรูปเหมอืนของหลวงพ่อทอง ซึง่มขีนาดเท่องคจ์รงิ รูปแบบการกอ่สรา้งเป็น

แบบกอ่อฐิถอืปนูทรงไทยสวยงาม  น าท่านเดนิทางสู ่วัดหนา้ถ ้า หรอื วดัคหูาภมิุข น าท่านสักการะขอ

พรพระพทุธรปูปางไสยาสนข์นาดใหญภ่ายในวัด ทีปั่น้ดว้ยดนิเหนยีวโดยใชไ้มไ่ผเ่ป็น 

 โครง สรา้งขึน้ในสมยัศรวีชิยัทีรุ่ง่เรอืงราว พ.ศ. 1300 หรอืสมยัเดยีวกบัพระบรมธาตเุมอืงนคร  

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

28มกราคม-1กมุภาพนัธ ์64 4,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 36  

25กมุภาพนัธ-์1มนีาคม 64 4,999 1,500 36  

26-30 มนีาคม 64 4,999 1,500 36  

2-6 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

10-14 เมษายน 64 5,999 1,500 36  

11-15 เมษายน 64 5,999 1,500 36  

12-16 เมษายน 64 5,999 1,500 36  



                             

 

 

 

 

 
 

   

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

บา่ย น าทา่นชม สะพานจุดชมววิเขือ่นบางลาง แหลง่สดูโอโซน

ชัน้ดี บรรยากาศเยีย่ม เห็นววิแบบ 360 องศา ตัวเขือ่นเป็น

เขือ่นหนิถมแกนดนิเหนียว สรา้งขึน้เพื่อกัน้แม่น ้าปัตตานีอัน

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน ้าเอนกประสงค์แห่ง

แรกในภาคใต ้ตามแผนพัฒนาลุ่มน ้าปัตตานี โดยมกีารสรา้ง

แลว้เสร็จเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2524 และปัจจุบันอยูใ่นความ

ดแูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยอา่งเกบ็น ้าเหนอื

เขื่อนยังอ านวยประโยชน์ในดา้นการชลประทานสู่พื้นที่

เพาะปลกูของจังหวัดยะลาและปัตตานี ซึง่น ้าทีป่ล่อยออกมา

ก็น ามาผลติไฟฟ้าน าจ่ายใหป้ระชาชนในภาคใตไ้ดใ้ชใ้นครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมทัง้เป็นแหล่ง

ประมงน ้าจดืทีส่ าคัญในภาคใตอ้กีดว้ย ใหท้า่นถ่ายรปูอสิระตามอธัยาศัย น าทา่นเดนิทางสู ่เบตง อ าเภอ

ทีอ่ยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย เมอืงใตส้ดุปลายดา้มขวาน เต็มไปดว้ยแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย 

น าท่านชม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย  ก่อสรา้ง

อโุมงคแ์หง่นี้ข ึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาในการขนสง่ระหว่างชมุชนเมอืงในปัจจุบนักับชมุชนเมอืงใหม ่น าท่าน

ไปถา่ยรปู สตรทีอารต์ Street Art แลนดม์ารค์เมอืงเบตง เกดิขึน้จากน ้าพักน ้าแรงของ ทมีนักศกึษา

และอาจารย ์มหาวทิยาลัยศลิปากร วาดขึน้มาในงานครบรอบ 111 ปี เมอืงเบตง เพือ่สรา้งความประทับใจ

ใหก้ับนักท่องเที่ยวและชาวเบตง เนรมติรงานศลิปะ บอกเล่าถงึเรื่องราววถิชึวีติ และสัญลักษณ์ของ

เมอืงเบตง รอบเมอืงเบตง 11 จุด ทัง้บนผนัง ก าแพง ใตส้ะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมอืงเบตง

สามารถดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 น าทา่นถา่ยรปูบรเิวณ ตูไ้ปรษณียแ์หง่อ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศไทยและใหญท่ีส่ดุ

ในโลก โดยสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึความยากล าบากในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่ง สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2467 

ตัง้แต่กอ่นสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง ลักษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุล าโพงไว ้

ขา้งในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพือ่กระจายเสยีงรายงานขา่วสารของทางราชการ มอีายรุวม 86 ปี และ

ใกล ้ๆ กนันัน้ยงัม ีหอนาฬกิา สญัลักษณ์ของเมอืงเบตง ตัง้เป็นศนูยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีนกลางเมอืง ให ้

ทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) เมนไูกเ่บตง และเคาหยก อาหารพืน้เมอืงขึน้ชือ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: The Holidays Hill หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม        ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอรเ์วง - สะพานแตปซูู - น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 - 

                     รา้นเฉากว๋ย กม.4 - สวนหมืน่บปุผา - อโุมงคปิ์ยะมติร - บอ่น า้รอ้นเบตง - สนามฟุตบอล 

 อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น  
 

04.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขาไมโครเวฟ กโิลเมตรที ่32 มี

ความสงูกวา่ระดับน ้าทะเล 2,038 ฟตุ ใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตัง้แตช่ว่งเชา้มดื

ไดอ้ยา่งสวยงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) *มบีรกิารวนิมอเตอรไ์ซดข์ึน้จดุชมววิ เทีย่วละ 20 บาท*  

  และท่านสามารถชม Skywalk อยัเยอรเ์วง (ไมร่วมคา่เขา้ชม คา่บ ารุงสถานที ่ช าระหนา้งาน) 

แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของเบตงได ้บนระดับความสูง 2,038 จากระดับน ้าทะเล ใชง้บประมาณการ

กอ่สรา้งกวา่ 90 ลา้นบาท มทีัง้หมด 5 ชัน้ แตท่ีเ่ป็นจดุไฮไลทค์อืชัน้ 3 ทีส่รา้งทางเดนิดว้ยกระจกใส มี



                             

ความยาว 63 เมตร ใหทุ้กท่านไดต้ืน่ตา ตืน่ใจ พรอ้มพบกับววิสดุธรรมชาตสิวยและ ความหวาดเสยีว

เวลาเดนิเหยยีบอยูบ่นกระจก  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

  น าท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไมเ้กา่แกส่รา้งขา้มแมน่ ้าปัตตานี มนีายมเูซ็ง 

แตปซู ูเป็นผูบ้กุเบกิ ใหท้า่นถา่ยรปู เดนิทางสู ่น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ชือ่เดมิ คอื น ้าตก “วังเวง” 

หรอื "อัยเยอรเ์ค็ม" เป็นน ้าตกทีต่กลงมาจากหนา้ผาสงูกว่า 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลุมไปดว้ยพรรณ

ไมเ้ขยีวขจใีนปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อัยเยอรเ์วง จงึไดเ้ขา้มาพัฒนาบุกเบกิ

เสน้ทาง พัฒนาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นน ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  น าท่านแวะ รา้นเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุน้ด า) อรอ่ยระดบัต านาน ความพเิศษของเฉาก๊วยทีน่ี่คอื

กรรมวธิกีารผลติทีย่ังคงความดัง้เดมิทีไ่ดรั้บการสบืทอดมาตัง้แต่โบราณ สังเกตไดจ้ากเขม่าควันทีจั่บ

ตัวอยูร่อบบา้น เพราะกรรมวธิกีารท านัน้เริม่จากการใชเ้ตาโบราณกับไมฟื้นเป็นเชือ้เพลงิ  และการตม้



                             

หญา้เฉากว๊ยก็ตอ้งใชเ้วลาในการตม้นาน 3 ชัว่โมง หลังจากนัน้กรองเอาเฉพาะน ้า แลว้จงึน าน ้าเฉากว๊ย

ทีผ่า่นการกรองแลว้ผสมกบัแป้งน ามาเคีย่วตอ่อกีครัง้ เพือ่ใหเ้หนยีวจนเขา้เนื้อ แลว้จงึตักใสภ่าชนะ ตัง้

พักใหเ้ย็นจนเนือ้เฉากว๊ยจับตัว เป็นอนัเสร็จสมบรูณ์  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ลองชมิตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนหมืน่บุปผา หรอืเรยีกว่า สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืง

หนาวแห่งเดยีวในภาคใต ้เนื่องจากเบตงมสีภาพอากาศทีเ่หมาะสม ดว้ยสภาพภูมปิระเทศทีอ่ยู่สงูจาก

ระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน ้าเพยีงพอ จงึมคีวามเหมาะสมกับ

การปลูกไมด้อกเมอืงหนาว เป็นโครงการตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุาร ีมดีอกไมน้านาพันธุบ์านสะพร่ัง คอยเชือ้เชญิผูม้าเยอืน ไดแ้ก ่แอสเตอร ์ไฮเดรนเยยี เบญจมาศ 

กหุลาบ พคี๊อก เยอบรีา่ ลลิลี ่แกลดโิอลัส ตุม้หนูางฟ้า และอกีหลายสายพันธุอ์ันมีเสน่ห ์ใหท้่านถ่ายรูป

ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5)  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อโุมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐานใน

การหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสูข้องกลุ่มผู ้

ขดัแยง้ทางการเมอืงในคาบสมทุรมาลายา ในเวลาตอ่มากลุม่ผูท้ีเ่คยใช ้

อโุมงคแ์ห่งนี้ในการพักพงิ ไม่หลงเหลอือยู่อกีต่อไปแลว้ หากแต่หอ้ง

หับและรอ่งรอยทีพ่วกเขาทิง้ไวย้ังคงถกูจารกึเอาไวใ้หค้นรุ่นหลัง ไดใ้ช ้

ประโยชนจ์ากการร าลกึถงึอดตีแหง่การต่อสูอ้นัเจ็บปวด ภายในอโุมงคส์ี

เหลืองสม้นวลตาแต่ก็ชวนใหน้กึถงึภาพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็น

หอ้งหรอืชอ่งต่าง ๆ ตามการใชง้าน เชน่ หอ้งนอน หอ้งเก็บเสบยีง เป็น

ตน้ อากาศภายในเย็นสบายไม่อดึอัดภายในอุโมงค์มคีวามยาวกว่า 1 

กโิลเมตร ระหว่างทางเดนิไปสู่อุโมงค์ตอ้งเดนิผ่านป่าที่มีความอุดม

สมบรูณ์มากๆ และใหท้่านถ่ายรปูกับตน้ไมย้ักษ์ ตน้ไทรพันปี ซึง่เป็นอกี

หนึง่ไฮไลทข์องการเทีย่วอโุมงคปิ์ยะมติร 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ บ่อน า้รอ้นเบตง เป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ที่ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ 

มากมาย โดยอณุหภมูขิองน ้านัน้อยูท่ีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส และบรเิวณทีน่ ้าเดอืดนี้สามารถตม้ไข่

ไกไ่ดจ้นสกุภายใน 7 นาทเีทา่นัน้ มกีารสรา้งสระน ้าขนาดใหญส่ าหรับกกัน ้าจากน ้าพรุอ้นเพือ่ใหป้ระชาชน

และนักทอ่งเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรอืแชเ่ทา้เลน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม สนามฟุตบอลเบตง หรือ สนามกฬีากลางหุบเขา 

เป็นสนามที่มลีักษณะคลา้ยสนามเมอร์ดกิาของกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซยี มีเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ท่ามกลางหุบเขา 

ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาต ิใหบ้รรยากาศร่มรืน่สดชืน่เป็นธรรมชาติ

สดุ ๆ และเป็นสนามกฬีาทีต่ัง้อยูใ่นระดับความสงูทีส่ดุในประเทศ

ไทย อีกทั ้งยังมีความพรอ้มที่จะรองรับการแข่งขันกีฬา

ระดับประเทศไดอ้กี   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6)  

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: The Holidays Hill หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 

วนัทีส่ ี ่             ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม - ตวัเมอืงยะลา - หาดใหญ ่- ตลาดกมิหยง - กรงุเทพฯ   

                      อาหารเชา้, เทีย่ง,--- 
 
 



                             

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) 

 อสิระใหทุ้กท่านดื่มด ่ากับบรรยากาศยามเชา้

ของเมอืงเบตงตามอธัยาศัย ไดเ้วลาพอสมควร

น าท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พัก ก่อนเดิน

ทางออกจากเบตง น าท่านแวะถ่ายรูปกบั

ป้ายใตสุ้ดสยาม ป้ายก ัน้เขตแดนระหว่าง

ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย  มี

เอกลักษณ์ลายเสน้แผนที่ประเทศไทยสทีอง

โดดเด่นสลักบนป้ายหนิอ่อน รายลอ้มไปดว้ย

ธรรมชาตแิละไมด้อกไมป้ระดับอันงดงาม เป็น

สถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว 

จากนัน้เดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงยะลา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  ถงึ อ.เมอืงยะลา ค าว่า 

“ยะลา” มทีีม่าจากภาษาพืน้เมอืงเดมิว่า “ยะลอ” แปลว่า “แห” ถอืเป็นจังหวัดทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมา

เกา่แกจ่ังหวัดหนึง่ของประเทศ ไดร้บัการยกยอ่งวา่มกีารจดัวางผงัเมอืงแบบใยแมงมมุทีส่วยทีส่ดุ

แหง่หนึง่ของประเทศไทย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 

 เดนิทางสู ่หาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านสู่ ตลาดกมิหยง 

เป็นตลาดขายของฝากและของทีร่ะลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตัง้อยูบ่นอาคาร

สองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้ลา่งเป็นตลาดขายของแหง้ อสิระใหท้า่น 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย  น าทา่นเปลีย่นขึน้รถบสัปรบัอากาศ เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ (ใชเ้วลา   

เดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 
 

 

วนัทีห่า้           กรงุเทพฯ                 

 
 

 

เชา้ ถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ (ถงึจุดหมายประมาณรุ่งเชา้ เวลาโดยประมาณ 

05.00-07.00 น.) 

 

*********************** 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ จดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ  

เลขทีน่ ัง่แจง้พรอ้มใบนดัหมายประมาณ 3-5 วนักอ่นเดนิทาง 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

 

เง ือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ คา่รถตูป้รับอากาศ 



                             

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 

 คา่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ กรณีมงีานจังหวดัหรอื

เทศกาลทีพ่ักอาจปรับพกัเมอืงอืน่หรอือ าเภอใกลเ้คยีง 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ ทา่นละ 800 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิ

คา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 



                             

 


