 มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
 ที่พกั มาตรฐานระดับ 4 ดาว 3 คืน
 รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
 อาหารแบบเซ็ทเมนู จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31
04-07 / 13-16 / 18-21 / 25-28
04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28
01-04 / 03-06 / 04 – 07 / 05 - 08

วันแรก(1) กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปัตตานี – มัสยิดกรื อเซะ - ศาลเจ้ าแม่ ลมิ้ กอเหนี่ยว – วัดช้ างให้
เบตง - พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ – วัดพุทธาธิวาส
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์ สาย
การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
07.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 259
09.00 น. เดิ นทางถึ งสนามบิน หาดใหญ่ แล้ว นาท่านเดิ นทางสู่ “จังหวัดปั ตตานี ” จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์
เ ฉ พ า ะ ตั ว เ พี ย บ พ ร้ อ ม ด้ ว ย แ ห ล่ ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เช่น มัสยิดกรื อ
เซะ สุ ส านเจ้า แม่ ลิ้ ม กอเหนี่ ย วฯลฯ และ
พื้นที่ธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่ า
สายน้ า และท้องทะเล นาท่ า นเดิ นทางสู่
“มัสยิดกรื อเซะ” เป็ นโบราณสถานเก่าแก่
แห่ ง ปั ต ตานี ที่ มี ม าตั้ง แต่ ส มัย กรุ งศรี
อยุ ธ ยาตอนปลาย รู ้ จั ก กั น อี ก ชื่ อว่ า
“มัส ยิ ด ปิ ตู ก รื อ บัน ” ที่ แ ปลว่ า มัส ยิ ด ที่ มี
ช่ องประตู รูป โค้ง เนื่ องจากประตูมสั ยิด
แห่ งนี้ มีดา้ นบนโค้งแหลมและโค้งมนแบบสถาปั ตยกรรมตะวันออกกลาง มีตานานที่กล่าวถึงการสร้างมัสยิดกรื อ
เซะ หลากหลายเรื่ องราว จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว” ความศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองปั ตตานี มาแต่
โบราณ ตั้งอยูใ่ นตัวเมืองปั ตตานี เป็ นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็ นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธา
ของชาวไทยเชื้อสายจีนในปั ตตานี ในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรี ยกว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียง
หรื อชื่อที่ชาวบ้านเรี ยก “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

ค่า

นาท่านสักการะ “วัดช้างไห้ราษบูรณาราม” หรื อ“วัดช้างไห้” (119 กม.) เป็ นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนใน 3
จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดถึ งพุทธศาสนิ กชนทัว่ ไป ตั้งอยู่ที่ตาบลควนโนรี อาเภอโคกโพธิ์ เป็ นวัดเก่ าแก่ สร้ าง
มาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็ นวัดต้นตารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและ
อัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วดั แห่ งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของ
จังหวัดปั ตตานี ที่ มีนักท่องเที่ ยวเข้ามา
กราบสักการะหลวงปู่ ทวดอย่างไม่ขาด
สาย ที่เรี ยกว่าเมื่อมาถึงปั ตตานี ดินแดน
แห่ งปลายด้ามขวานแล้วต้องแวะมาให้
ได้ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทาง
สู่ “จัง หวัด ยะลา” เป็ นเมื อ งชายแดน
ภาคใต้ที่ มี ค วามน่ า สนใจทั้ง ทางด้า น
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ธ รรมชาติ ที่ ส วย งาม เป็ นเมื องที่
ผสมผสานวัฒนธรรมของชนต่ า งเชื้ อ
ชาติ ทั้งไทย จีน และอิสลาม เข้าสู่ “เมืองเบตง” (158 กม.) อาเภอที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในจังหวัดยะลาและนับเป็ น
อาเภอที่ต้ งั อยูใ่ ต้สุดของประเทศไทย โดยมีลกั ษณะเป็ นหัวหอกยืน่ เข้าไปในประเทศมาเลเซี ย คาว่า “เบตง” มาจาก
ภาษามลายู แปลว่า ไม้ไผ่ เป็ นอาเภอที่อยูใ่ ต้สุดของประเทศไทย นาท่านเดิ นทางสู่ “วัดพุทธาธิ วาส” ตั้งเด่นเป็ น
สง่ าอยู่บนเนิ นเขามี พระธาตุ เจดี ยพ์ ระพุทธธรรมประกาศตั้ง โดดเด่ นมองเห็ นศิ ลปกรรมแบบศรี วิชัยประยุก ต์
สวยงามมาก บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ “วัดพุทธาธิวาส” เดิมชื่อ “วัดเบตง” เป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองเบตงมาช้านาน ใน
วัด มี เ จดี ย ์พ ระพุ ท ธธรรมประกาศ ที่
ห ม า ย ถึ ง ก า ร ป ร ะ ก า ศ ธ ร ร ม ข อ ง
พระพุทธเจ้า ตั้งเด่นเป็ นสง่าด้วยศิลปะ
ศรี วิชัย อันสวยงามสมส่ ว น นาท่ า นสู่
“พระมหาธาตุ เ จดี ย ์พ ระพุ ท ธธรรม
ประกาศ” ลักษณะเจดียก์ ่อสร้างแบบศรี
วิชยั ประยุกต์ สี ทองอร่ าม สู ง 39.9 เมตร
บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ สร้างขึ้นเพื่อ
เฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากเจดี ยส์ ามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพของวัด และ
เมืองเบตงอีกมุมได้อย่างสวยงาม
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : โรงแรม Grand Mandarin Betong Hotel เบตง หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่สอง(2) เบตง – จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง (SKYWALK) – สวนดอกไม้ เมืองหนาว
อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่ อนา้ ร้ อนเบตง - สตรีทอาร์ ต

05.00

เช้า

เที่ยง
บ่าย

นาท่านออกเดินทางสู่ “ตาบลอัยเยอร์ เวง อาเภอเบตง” เพื่อเข้าสู่ จุดชมวิวทะเลหมอก “ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง”
เป็ นจุดชมวิวทะเลหมอกที่ข้ ึนชื่ อของเบตงและมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง ตั้งอยูห่ ่ าง
จากตัวอาเภอเบตง ประมาณ 40 กิ โลเมตร ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสู งจากระดับน้ าทะเล 2,038 เมตร
เป็ นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม สัมผัสอากาศอันบริ สุทธิ์ และทัศนี ยภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ
*** พิเศษ ชมทะเลหมอก ณ สกายวอล์ค แลนด์ มาร์ คแห่ งใหม่ ของเบตง (รวมค่ าเข้ าชม) โดยไฮไลท์ของสกายวอล์
แห่ งนี้ คือมีระเบียงทางเดิ นที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร พื้นที่ส่วนปลายเป็ นระเบียงชมวิวพื้น
กระจกใสที่สามารถมองทะลุได้ยงั พื้นเบื้องล่างได้ ***
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ “สวนไม้ดอกเมืองหนาว” นาท่านเข้าชม “สวนไม้ดอกเมืองหนาว” หรื อเรี ยกว่า
“สวนหมื่นบุปผา” เป็ นสวนดอกไม้เมื องหนาวแห่ ง เดี ยวในภาคใต้ ที่ ต้ งั อยู่ในบริ เวณหมู่บา้ นปิ ยะมิ ตร 2 เป็ น
โครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอย
เชื้ อเชิ ญผูม้ าเยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลัส ตุม้ หู นางฟ้ า
และอีกหลายสายพันธุ์อนั มีเสน่ห์ สมชื่อ สวนหมื่นบุปผา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านเยี่ยมชม “อุโมงค์ปิยะมิตร” บริ เวณนี้ เป็ นหมู่บา้ น
ของผูร้ ่ วมพัฒนาชาติไทยเดิ มเคยเป็ นฐานที่มนั่ ของพรรค
คอมมิวนิ สต์มลายา อุโมงค์แห่ งนี้ สร้ างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519
เป็ นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร
ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มี
ทางเข้า ออกหลายทาง ใช้เ ป็ นที่ ห ลบภัย ทางอากาศและ
สะสมเสบียง บริ เวณภายนอกอุโมงค์ ซึ่ งเคยเป็ นลานกว้าง
ส าหรั บ ฝึ กก าลัง พล ปั จ จุ บ ัน มี ก ารจัด นิ ท รรศการและ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เพื่อให้ความรู ้แก่นกั ท่องเที่ยว ให้
ทุ ก ท่ า นเก็ บ ภาพกับ ตนไทรพัน ปี มี โ พรงขนาดใหญ่ 2
โพรง ส่ วนบริ เวณลาต้นสามารถให้เราเดิ นลอดได้ จนได้
เวลาอันสมควร นาท่านแวะชม “บ่อน้ าร้อนเบตง” บ่อน้ าพุ

ค่า

ร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ใต้สุดสยามบนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ที่ต้ งั อยูใ่ นหมู่บา้ นจะเราะปะไร ตาบลตาเนาะแมเราะ
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา อยูห่ ่ างตัวเมืองเบตงไปตาม ทางหลวงหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) ประมาณ 5 กิโลเมตร
และแยกเข้าไปตามทางเข้าบ่อน้ าร้ อนอีกประมาณ 7 กิ โลเมตร ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางชม STREET
ART ของเบตง ที่สะท้อนเรื่ องราวและวิถีชีวติ ของชาวเบตง
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : โรงแรม Grand Mandarin Betong Hotel เบตง หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สาม(3) เบตง – วัดหน้ าถา้ – ย่ านเมืองเก่าสงขลา – เกาะยอ – มัสยิดกลางประจาจังหวัดสงขลา
หาดใหญ่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ า นเดิ นทางสู่ “วัดถ้ า คู หาภิ มุ ข ” หรื อ
“วัดหน้าถ้ า” (134 กม.) เป็ นหนึ่ งในสามปู
ชนี ยสถานที่สาคัญของภาคใต้ แสดงความ
รุ่ ง เรื องของศาสนาพุ ท ธในบริ เวณนี้ มา
ตั้ง แต่ ส มัย อาณาจัก รศรี วิ ชัย ภายในถ้ า มี
ลั ก ษณะคล้ า ยห้ อ งโถงใหญ่ ดั ด แปลง
ปรับปรุ งเป็ นศาสนสถาน มีปล่องที่เพดาน
ถ้ ายามแสงแดดส่ องลงมาดู สวยงาม เป็ นที่
ประดิ ษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่
สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ปี พ.ศ. 1300
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดิ นทางสู่ “ย่านเมืองเก่าสงขลา” (133 กม.) ตั้งอยูใ่ นเขตอาเภอเมือง มีถนนสายสาคัญน่ าเดิ นเที่ยว 3 สาย
คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็ นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปั ตยกรรมที่งดงาม
ที่ยงั คงเอกลักษณ์ด้ งั เดิมเอาไว้ มีหอ้ งแถวไม้แบบจีน ตึกคลาสสิ กสไตล์ ชิโนโปรตุกีส และยังมีอาคารตึกแถวแบบ
จี นโบราณของชาวจี นฮกเกี้ ย นอยู่ป ะปน
กัน ทั้ง สองฟากฝั่ ง ถนน นอกจากนี้ ตาม
อาคารบ้านเรื อนบางหลังยัง มีภาพสตรี ท
อาร์ ท น่ า รั ก ที่ ส ะท้อนเรื่ องราวของความ
เป็ นเมืองสงขลา ให้นกั ท่องเที่ยวได้ถ่ายรู ป
กันอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร นาท่าน

ค่า

เดินทางสู่ “เกาะยอ” เป็ นเกาะหนึ่ งที่ต้ งั อยูก่ ลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง หมู่บา้ นเกาะยอถือเป็ นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็ นหนึ่ งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของสงขลา สภาพทัว่ ไปบนเกาะยอนั้น
ส่ วนใหญ่เป็ นภู เขาไม่สูงนัก มีที่ราบเชิ ง
เขาติดทะเล และมีที่ราบกว้างทางตอนใต้
ของเกาะยอ โดยไฮไลต์ บ นเกาะยอ
เรี ยนรู ้การทาสวนผลไม้แบบสุ มรุ ม หรื อ
ส ว น ส ม ร ม ที่ เ ป็ น ก า ร ป ลู ก ผ ล ไ ม้
หลากหลายชนิ ด อยูภ่ ายในสวนเดียว นัน่
หมายความว่าผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิ ต
ตลอดปี เช่ น ส้ มโอ มะพร้ าว ขนุ น และ
ผลไม้ที่มีชื่อของเกาะยอ นาท่านท่องไป
ในเส้นทางสายวัฒนธรรมบนเกาะยอ ซึ่ ง
เป็ นความพยายามของชุ มชนที่ ร่วมกันอนุ รักษ์วฒั นธรรมที่ ดีงามให้ดารงอยู่สืบไป นาท่านชม “วัดท้ายยอ” วัด
เก่าแก่ของตาบลเกาะยอ ในประวัติบ่งบอกไว้ว่าเป็ นวัดแรกบนเกาะยอ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2311 สมาคมสถาปนิก
สยามสันนิ ษฐานว่า น่ าจะสร้ างในช่ วงรัชกาลที่ 3 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เนื่ องจากการใช้วสั ดุ กระเบื้องเกาะยอ
เริ่ ม ท าขึ้ น โดยชาวจี น และนิ ย มแพร่ ห ลายในสมัย นั้น หรื อ จะสร้ า งในช่ ว งรั ช กาลที่ 4 ที่ เ ปลี่ ย นมาเป็ นวัด
ธรรมยุตินิกาย ร่ วมสมัยกับเจดียบ์ นเขาพิหารเป็ นเจดียท์ รงลังกา ศิลปะร่ วมสมัยรัชกาลที่ 4 อิสระให้ท่านเก็บภาพ
ความงดงามตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้ อค่ า ณ ร้ านอาหารท้องถิ่ น ภัตตาคารมหัศจรรย์เกาะยอ หลังอาหาร นาท่านเดิ นทางสู่ “อาเภอ
หาดใหญ่” เป็ นอาเภอหนึ่ งในจังหวัดสงขลา เป็ นที่ต้ งั ของเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็ นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้
โดยที่หาดใหญ่เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในการท่องเที่ยวและเป็ นศูนย์รวมของสิ นค้าหลักในภาคใต้ตอนล่าง ระหว่าง
ทางนาท่านเก็บภาพ “มัสยิดกลางประจาจังหวัดสงขลา” หรื อ “มัสยิดกลางดิยน์ ุ ลอิสลาม” ศูนย์รวมจิตใจชาว
มุสลิม เป็ นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่และสถาปั ตยกรรมที่งดงาม ด้านในตกแต่งอย่างสวยงามมีความวิจิตร มัสยิดกลาง
แห่งนี้โดดเด่นจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่อยูบ่ นภูเขาในสวนสาธารณะหาดใหญ่ มัสยิดแห่งนี้ ได้รับ
การขนานนามว่า “ทัชมาฮาลเมืองไทย” หากมาในช่วงเย็น-ค่า มัสยิดจะมีการเปิ ดไฟสว่าง มีฉากหลังของท้องฟ้า
เปลี่ยนสี ในยามเย็นงดงามยิง่ นัก

ที่พกั : โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สี่(4) หาดใหญ่ – นา้ ตกโตนงาช้ าง – วัดพระมหาเจดีย์ไตภพไตรมงคล – วัดฉื่ อฉาง
ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “น้ าตกโตนงาช้าง” เป็ นน้ าตกที่สวยงามและมีชื่อเสี ยงมากแห่ งหนึ่ งในภาคใต้ และของจังหวัด
สงขลา น้ าตกโตนงาช้างมี 7 ชั้นชั้นที่ มีชื่อเสี ยงมี่ สุ ดคื อโตนงาช้างซึ่ ง เป็ นชั้นที่ 3 ของน้ าตกซึ่ งสายน้ า ตกแยก
ออกเป็ นสองสายคล้า ยงาช้ า งน้ า ตก
โตนงาช้างนี้ อยูใ่ น เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ าโตนงาช้างมีการจัดสถานที่ และสิ่ ง
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ไ ว้ บ ริ ก า ร
นักท่องเที่ยวมีทางเดินศึกษาธรรมชาติ
และเที่ ย วชมน้ า ตกชั้นต่ า ง ๆ หากจะ
ชมน้ า ตกให้ ค รบทุ ก ชั้น ต้อ งเดิ น เท้า
เป็ นระยะทางกว่า 1 กิ โลเมตรสาหรับ
น้ า ตกทั้ง 7 ชั้น จะมี ชื่ อเรี ย กแตกต่ า ง
กัน ได้แ ก่ ชั้น ที่ 1.โตนบ้า , ชั้น ที่ 2.
โตนปลิว , ชั้นที่ 3.โตนงาช้าง , ชั้นที่ 4.โตนดา , ชั้นที่ 5.โตนน้ าปล่อย , ชั้นที่ 6.โตนฤาษีคอยบ่อ , ชั้นที่ 7.โตน
เหม็ดชุน ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ “หาดใหญ่”
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดิ นทางสู่ “วัดพระมหาเจดียไ์ ตรภพไตรมงคล” หรื อ “เจดียส์ เตนเลส” ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์
โดยองค์พระเจดียม์ ีความงดงาม และแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้ นเป็ นสแตนเลสทั้งหมด เรี ยกได้ว่าเป็ น เจดี ย ์
สแตนเลสหนึ่ ง เดี ย วในโลก พระมหาธาตุ เจดี ย ์ไ ตรภไตรมงคล สร้ า งขึ้ นเพื่ อน้อมถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิ ริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยังสร้างเพื่อ
เป็ นศูนย์รวมใจสื บสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนี ยมและวัฒนธรรม ประเพณี ไทย การเผยแพร่ พุทธประวัติ
และพุ ท ธจริ ย วัต รสมเด็ จ พระสั ม มาสัม
พุทธเจ้า จากนั้น ให้ท่านได้ไหว้พระขอ
พร “วัดฉื่ อฉาง” วัดแห่ ง นี้ มี ชื่ อ เรี ย กใน
ภาษาจี นว่า “ฉื่ อเสี่ ย งหยี่ ” หากแปลเป็ น
ภาษาไทยได้ ใ จความว่ า “วัด เมตตา
กุ ศ ล” เป็ นวัด จี น แห่ ง แรกของเมื อ ง
หาดใหญ่ เป็ นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ าย
มหายาน โดยในอดี ตวัดแห่ งนี้ เป็ นเพี ย ง
ศาลเจ้าเล็กๆ หรื อที่เรี ยกว่า “ศาลเจ้าหลื่อ
โจ้ว ” เริ่ ม ก่ อสร้ า งเมื่ อปี พ.ศ. 2479 โดย

ชาวจีนที่เข้ามาทาการค้าขายในเมืองหาดใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2480 ได้มีการมอบถวายศาลเจ้าแห่ งนี้ ให้กบั พระภิกษุ
จีน ที่เดินทางจาริ กมาจากประเทศจีน เพื่อยกฐานะจากศาลเจ้าให้เป็ นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ ายมหายาน (วัดจีน)
จากนั้นปี พ.ศ.2491 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วดั จีนแห่ งนี้ ข้ ึนใหม่และได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีน
มีการบูรณะออกแบบด้วยศิลปะไทย จีนและธิ เบต อีกทั้งตกแต่งทั้งภายนอกและภายในได้อย่างวิจิตรสวยงามอย่าง
ยิ่ง ได้เวลาอันสมควร นาท่านสู่ “ตลาดกิมหยง” ตลาดที่เป็ นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่ ซึ่ งมีสินค้าให้เลือกมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่ องสาอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ตลอดจนเครื่ องใช้ในครัวเรื อน
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
18.45 น. นาท่านเดินทางเข้าสู่ “สนามบินหาดใหญ่”
20.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 268
22.15 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทางท่ องเทีย่ ว 2564
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริ ม )

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ

04-07 ธ.ค. 63
05-08 ธ.ค. 63
09-12 ธ.ค. 63
10-13 ธ.ค. 63
17-20 ธ.ค. 63
24-27 ธ.ค. 63
08-10 ม.ค. 64
15-17 ม.ค. 64
22-24 ม.ค. 64
29-31 ม.ค. 64
05-07 ก.พ. 64
13-15 ก.พ. 64
19-21 ก.พ. 64
26-28 ก.พ. 64
05-07 มี.ค. 64
12-14 มี.ค. 64
19-21 มี.ค. 64
26-28 มี.ค. 64
2-4 เม.ย. 64
4-6 เม.ย. 64
5-7 เม.ย. 64
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เพียง 8 ท่ าน เท่ านั้นออกเดินทาง
การเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-หาดใหญ่// หาดใหญ่-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับดีมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 6,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่ โมงทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 2,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

