FDHDY02 ซุปตาร์..เซมา..เบตง

สงขลา - ปัตตานี - ยะลา 4 วัน 3 คืน
ซุปตาร์..เซมา..เบตง
กาหนดเดินทาง เมษายน 2564

FDHDY02 ซุปตาร์..เซมา..เบตง

โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD)

10 - 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

ราคาผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง
(ไม่มีราคาเด็ก)
8,888.-

12 - 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

9,888.-

2,500.-

13 - 16 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

9,888.-

2,500.-

15 - 18 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

7,888.-

2,000.-

16 - 19 เมษายน 2564

7,888.-

2,000.-

วันเดิ นทาง

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ ม)
2,000.-

วันที่
รายละเอียดการเดิ นทาง
เช้า เที่ยง เย็น
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ปั ตตานี – ศาลเจ้าแม่ลม้ิ กอ
เหนี่ยว -ยะลา-จุดชมวิวสะพานข้ามเขือ่ นบางลาง – เบตง – จุดเช็คอินป้ ายโอเคเบ
/
/
ตง – สตรีทอาร์ต – วงเวียนหอนาฬิกาเบตง – ตูไ้ ปรษณียโ์ บราณ – อุโมงค์เบตง
มงคลฤทธิ ์ - เข้าทีพ่ กั
2 วัดพุทธาธิวาส-วัดกวนอิม-ป้ ายใต้สุดสยาม-สนามบินเบตง-ร้านของฝากเมืองเบ
/
/
ตง-ร้านวุน้ ดา ต้นตารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)–สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อ /
น้าพุรอ้ น-ศาลาประชาคมเบตง - เข้าทีพ่ กั
3 ขึน้ สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซ-ู เบตง–วัดช้าง
/
/
ให้-หาดใหญ่-ตลาดกิมหยง - เข้าทีพ่ กั
4 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
/
วันแรก

05.00 น.

07.00 น.

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว ยะลา-จุดชมวิ วสะพานข้ามเขื่อนบางลาง – เบตง – จุดเช็คอิ นป้ ายโอเคเบตง – สตรีทอาร์ต
– วงเวียนหอนาฬิ กาเบตง – ตู้ไปรษณี ยโ์ บราณ – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - เข้าที่พกั
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอร์มินัล 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ประตู
9 เคาท์เตอร์ 9-10 สายการแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีค่ อยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และนาท่านโหลดสัมภาระ***กรุณาเผื่อ เวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย หากท่านมาไม่
ทันเวลานัดหมาย ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ ***
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย สายการบิ นแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบิ นที่ FD 8001
(ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที) ***เทีย่ วบินอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั การประกาศ
จากทางสายการบิน***
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08.30 น.

เที่ยง
บ่าย

เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไกด์นาเทีย่ วรอท่านอยูด่ า้ นนอกทีจ่ ุดนัดพบ จากนัน้ นาท่าน
ออกเดินทางสู่ จ.ปัตตานี โดยรถตู้ปรับอากาศ*หากต้องการเลือกทีน่ งั ่ บนรถมีค่าบริการเพิม่ เติม *
(ระยะทาง 118 ก.ม. ใช้ เ วลาเดิน ทาง 2 ชัว่ โมง
โดยประมาณ) นาท่านชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว
เชื่อกันว่าผู้มาขอพรให้โชคลาภจะได้ผล หรือแม้แต่
การค้าขายที่ซบเซาหรือขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้นจน
ทาให้เกิดความนับถือศรัทธาอย่างมาก ชาวปั ตตานีจงึ
ได้นาต้นไม้ท่ลี ้มิ กอเหนี่ยวผูกคอตายมาแกะสลักเป็ น
รูปบูชาและรสร้างศาลเจ้าขึน้ สักการะ สาหรับองค์เจ้า
แม่ลม้ิ กอเหนี่ยว ท่านเป็ นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภ ค้าขาย ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมมากราบไหว้ของ
พรเพื่อเป็ นศิรมิ งคลกับชีวติ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 1)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อไปยัง อ.เบตง ระหว่างทางนาท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพาน
ข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการ
เดินทาง จากเดิมทีจ่ ะต้องไปตามไหล่เขา ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็ น
จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืด
สายก่ อนจะเดินทางต่อ อ าเภอเบตง ตัง้ อยู่ใต้สุดฝั ง่
ตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศ
มาเลเซีย โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสันการาคีร ี ภูม ิ
ประเทศของอาเภอเบตง ด้วยภูมปิ ระเทศแบบนี้จงึ ทา
ให้เบตงมีอากาศที่ดี อากาศเย็น และมีหมอกปกคลุม
ตลอดทัง้ ปี ดังค าขวัญประจ าอ าเภอที่ว่ า “เมืองใน
หมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” คาว่า เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh Betong"
หมายถึง "ไม้ไผ่ขนาดใหญ่" หรือที่คนในพื้นที่จะรียกไผ่ชนิดนี้ว่า ไผ่ตง ดังนัน้ ต้นไผ่ตงจึงกลายเป็ น
สัญลักษณ์หนึ่งของอาเภอเบตง จากนัน้ นาท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ ายโอเคเบตง
จากนัน้ นาคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รบั ความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนน
ศิ ลปะ งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและวิถชี วี ติ ของ
ความเป็ นเบตงได้ อ ย่ า งดี จุ ด เริ่ม ต้ น ของการ
สร้างสรรค์ผลงานที่งดงามดังกล่าว เกิดจากทาง อ.
เบตง จ.ยะลา ได้ ม ีก ารจัด งาน 111 ปี เล่ า ขาน
ต านานเมืองเบตง ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างหมุด
หมายทีแ่ สดงออกถึงวิถชี วี ติ ของชาวเบตงและ สร้าง
จุดดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
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เย็น
ที่พกั
วันที่สอง

07.00 น.

จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิ กาเบตง และ ตู้ไปรษณี ยโ์ บราณ ในส่วนของตัวหอ
นาฬิกาสร้างขึน้ ด้วยหินอ่อนขาวที่มอี ยู่มากในจังหวัดยะลา หอนาฬิกาเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหรือ
จะเรียกว่าเป็ นสะดือของเมืองเบตงก็ว่าได้ ใน
เทศกาลต่ าง ๆ ที่จ ดั ขึ้น มักจะใช้บริเวณหอ
นาฬิ ก านี้ เ ป็ นจุ ด นั ด หมายในการด าเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ กันนัน้ ทีอ่ ยูค่ ่เู มืองเบ
ตงมาช้านาน คือ ตู้ไปรษณียโ์ บราณ สร้างขึ้น
ในปี พ.ศ. 2482 สู ง 2.9 เมตร โดยผู้ ท่ีด าริ
แนวคิดคือ นายสงวน จิรจินดา อดีตนายไปรษณีย์โทรเลขเบตง ที่ได้รบั เลือกเป็ นนายกเทศมนตรี
เทศบาลเบตง คนแรก ในปั จจุบนั นี้ตู้ไปรษณีย์แห่งนี้ยงั เปิ ดใช้งานได้ และนักท่องเที่ยวมักจะซื้อ
โปสการ์ด เขียนและส่งจดหมายถึงญาติคนรัก หรือส่งถึงตัวเอง เก็บไว้เป็ นความทรงจา
จากนัน้ นาท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ท่เี จาะผ่ านภูเขาเพื่อเชื่อมต่ อส่ วน
ขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี้ยงั เป็ นอุโมงค์ทผ่ี คู้ นสามารถใช้สญ
ั จรไปมาด้วย
รถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงค์ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสี เปิ ดใช้อย่างเป็ น
ทางการ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2544
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 2 ) พิ เศษ...กบภูเขาทอด
โรงแรมที่พกั Holiday Hill Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
วัดพุทธาธิ วาส-วัดกวนอิ ม-ป้ ายใต้สดุ สยาม-สนามบิ นเบตง-ร้านของฝากเมืองเบตง-ร้านวุ้น
ดา ต้นตารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)–สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิ ตร-บ่อน้าพุร้อน-ศาลา
ประชาคมเบตง - เข้าที่พกั
 รับประทานอาหารเช้าแบบติ่ มซา ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 3 )

จากนัน้ เดินทางไปยัง วัดพุทธาธิ วาส วัดคู่เ มือ งเบตง เดิมชื่อ วัดเบตง ก่ อ ตัง้ เมื่อ เมื่อ วันที่ 1
กันยายน พ.ศ.2460 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตงั ้ วัดเป็ นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศ
เหนื อ จัด แบ่ ง พื้น ที่ว ัด ออกเป็ น ชัน้
ทัง้ หมด 5 ชัน้ ตัง้ เด่นสง่าอยู่บนเนิน
เขามีพ ระธาตุ เ จดีย์พ ระพุ ท ธธรรม
ป ร ะ ก า ศ ตั ้ ง โ ด ด เ ด่ น ม อ ง เ ห็ น
ศิลปกรรมแบบศรีวชิ ยั ประยุกต์โดย
ในองค์มหาธาตุเจดียบ์ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุกราบสักการะสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์เพื่อความเป็ นสิรมิ งคล
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เที่ยง
บ่าย

จากนัน้ นาท่านสู่ วัดโพธิ สตั โตเจ้าแม่กวนอิ มเบตง หรือวัดกวนอิมตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาของสวน
สุ ด สยาม วัด แห่ ง นี้ เ ป็ นที่ต ัง้ ของศาลเจ้ า ซึ่ง เป็ นที่
ประดิษฐานขององค์เทพสาคัญๆหลายองค์ อาทิ เจ้า
แม่กวนอิม ท่านแป๊ ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จวิ หวังเหย่
ยี่ ห วั ง ต้ า ตี้ หวาโถ่ ว เซี ย นซื่ อ ขงจื้ อ เป็ นต้ น มี
นักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและมาเลเซียเลื่อมใสศรัทธา
เดินทางมาสักการะขอพรเป็ นจานวนมาก ส่วนมากจะ
ขอพพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ
จากนัน้ นาท่ า นออกเดิน ทางไปยังบริเ วณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่ านแดนถาวรที่เ ชื่อ ม
ระหว่างสองประเทศ ถ่ายรูปกับ ป้ ายใต้สดุ สยาม ถือเป็ นจุดเช็คอินไฮไลท์อกี หนึ่งจุดว่าท่านได้มา
เยือนถึงแนวเขตแดนใต้สุดของประเทศไทย
จากนัน้ นาท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบิ นเบตง ชมสถาปั ตยกรรมทีต่ กแต่งด้วย
ไม้ไ ผ่ สะท้อ นเอกลักษณ์
ท้อ งถิ่น ซึ่งค าว่า "เบตง"
หรือ “บือ ตง” เป็ น ภาษา
ถิ่นมลายู แปลว่า "ไม้ไผ่ "
กลายเป็ นแลนด์มาร์คแห่ง
ใหม่ของอาเภอเบตง
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่าน
ได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สินค้า
OTOP ,รังนก, ยาจีน, หมี่เหลืองเบตง, ซีอ้วิ เบตง, ส้มโชกุน, เสื้อยืด
สกรีน OK BETONG เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านสู่ ร้านวุ้นดา กม.4 ต้น
ต าหรับ อร่ อ ยระดับ ต านาน พิเ ศษ…เสิร์ฟ เฉาก๊ ว ยท่ า นละ 1 ถ้ ว ย
เฉาก๊วยใช้วธิ ที าแบบดัง้ เดิม ต้มเคีย่ วหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟื น ซึง่ จะทาให้มกี ลิน่ หอมและมากไป
ด้วยสรรพคุณทางยา ให้ท่านได้อสิ ระซือ้ เป็ นของฝาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้ องถิ่ น (มื้อที่ 4 ) พิ เศษ...เมนูจิ้มจุ่มปลานิ ล
สายน้าไหลชื่อดังของเบตง
นาท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตัง้ อยูท่ ห่ี มูบ่ า้ นปิ ยะมิตร 2 สวนดอกไม้
นี้อ ยู่ท่ามกลางภูเ ขา สูงจากระดับ ทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอ ากาศเย็นสบายตลอดปี
เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว
นานาชนิด สวนนี้เกิดขึน้ จากโครงการตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัว
หยวน หรือ แปลเป็ นไทยว่า สวนหมื่นบุป
ผา โดยมีการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
และสร้างอาชีพให้กบั กลุ่มผูพ้ ฒ
ั นาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บา้ นบริเวณนี้ อดีตล้วนแล้วแต่
เป็ นสมาชิก พคม. ทีป่ ระกาศตัววางอาวุธ ในปี 2532 เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาชาติไทย และเลือกทีจ่ ะพักอาศัย
อยูใ่ นประเทศไทยต่อไป
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จากนัน้ นาท่านชม อุโมงค์ปิยะมิ ตร ตัง้ อยู่บ้านปิ ยะมิตร 1 ตาบล
ตะเนาะแมเราะ สถานที่ท างประวัติศ าสตร์ ที่ใ นอดีต เป็ น ฐาน
เคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) ว่า
กันว่าฐานทีม่ นแห่
ั ่ งนี้เป็ นฐานทีม่ นในแนวหลั
ั่
งของสงครามระหว่าง
พคม กับ รัฐบาลมาเลเซีย ที่แข็งแกร่งที่สุด เคยถูกทิ้งระเบิดถึง 2
ครัง้ เป็ นอุโมงค์ทข่ี ดุ ลึกลงไปในชัน้ ดิน จุดทีล่ กึ ทีส่ ุดมีความลึกถึง 6
เมตร ใช้กาลังคน 60 – 80 คน อุโมงค์มคี วามกว้าง 50 – 60 ฟุ ต
ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมีทางเข้าออกถึง 9 ทาง เชื่อมต่อถึง
กันหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงค์นัน้ สามารถจุคน
ได้ม ากถึง 400 คน ภายในอุ โ มงค์ม ีโ รงพยาบาลสนาม ห้อ งส่ ง สัญ ญาณวิท ยุ ร ะยะไกล ห้อ ง
ปฏิบตั งิ านวางแผน ในส่วนของพืน้ ผิวด้านบนของอุโมงค์มตี ้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการ
ทีฝ่ ่ ายตรงข้ามจะตรวจหาเจอ
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับ แวะพักผ่อนที่ บ่อน้าพุร้อนเบตง บ่อน้ าพุรอ้ นเป็ นบ่อน้ าแร่
ร้อนตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมขิ องบริเวณจุดตา
น้ านัน้ อยู่ท่ี 60 – 80 องศาเซลเซียส และนักท่องเทีย่ วมักจะทากิจกรรมครอบครัว คือ นาไข่ไก่ ไข่
นกกระทา มาลวก โดยใช้เวลาเพียง 7 นาทีเท่านัน้ ไข่กส็ ุกพร้อมรับประทาน บริเวณโดยรอบมีการ
สร้างสระน้ าขนาดใหญ่สาหรับกักน้ าจากน้ าพุรอ้ นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเทีย่ วได้ใช้อาบหรือ
แช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อ ยล้าได้เป็ นอย่างดี แต่ละโซนของพืน้ ทีอ่ อกแบบได้อย่างมาตรฐาน
ถู ก สุ ข ลัก ษณะและสระธาราบ าบัด ตลอดจนอาคารส าหรับ พัก ค้ า งคืน ที่ม ีส ิ่ง อ านวยความ
สะดวกสบายอย่างครบครัน สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตวั เมืองเบตง

เย็น
ที่พกั

จากนัน้ นาท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬิกาโบราณและตูไ้ ปรษณีย์
ยักษ์ทไ่ี ด้จาลองแบบมาจากของเดิมทีอ่ ยูใ่ นตัวเมืองเบตง
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้ องถิ่ น (มื้อที่ 5) พิ เศษ...ไก่เบตง, เคาหยก และ
ผักน้าผัดน้ามันหอย
โรงแรมที่พกั Holiday Hill Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
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วันที่สาม
04.00 น.

เช้า

เที่ยง
บ่าย

ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู-เบตง–วัดช้างให้หาดใหญ่-ตลาดกิ มหยง - เข้าที่พกั
นาท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตัง้ อยู่ใ น ต าบลอัยเยอร์เ วง ห่างจากตัว
เมืองเบตง 30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ขึ้น ชื่อ ในเรื่อ งของการชมพระอาทิ ต ย์ ข้ึน
ควบคู่ไ ปกับ การชมทะเลหมอกอัน สวยงาม
จุ ด เด่ น คื อ ไม่ ว่ า คุ ณ จะมาฤดู ไ หน หรือ
ช่ว งเวลาไหน ท่านก็มโี อกาสที่จะได้เ ห็นวิว
ทิวทัศน์เบือ้ งหน้าทีเ่ ป็ นทะเลหมอกตลอดทัง้ ปี
ทะเลหมอกที่ก่ อ ตัว จากผืนป่ า ฮาลา–บาลา
ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมอง
ไปไกลได้ถงึ ประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว นา
ท่าน ขึ้นจุดชมวิ ว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา ( การเที่ยวชมทะเล
หมอก อาจมีการสลับสับเปลีย่ นได้ ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ )
 รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 6)
สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพาน
แขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนัน้ ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร เช่ น ผลไม้ ยางพารา และใช้ส ัญ จรของ
ชาวสวนในพื้นที่ ตัวสะพานมีความกว้าง 1.8เมตร ยาว 100
เมตร จากนัน้ น าท่ านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พักผ่ อนบนรถ
(ระยะทาง 259 ก.ม. ใช้ เ วลาเดิ น ทาง 4.30 ชั ว่ โมง
โดยประมาณ ) จากนัน้ นาท่านชม วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์
บูรณะ ตัง้ อยูท่ ต่ี าบลควนโนรี อาเภอโคกโพธิ ์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย เป็ นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามตานานกล่าวว่า พระยาแก้มดาเจ้าเมืองไทรบุร ี
ต้องการหาชัยภูมสิ าหรับสร้างเมืองใหม่ให้กบั น้องสาว จึงได้เสีย่ งอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทาง
ไปในป่ า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง
แล้วร้องขึน้ สามครัง้ พระยาแก้มดาจึงได้ถอื เป็ นนิมติ ที่ดี จะใช้บริเวณนัน้ สร้างเมือง แต่น้องสาวไม่
ชอบ พระยาแก้มค าจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่ าวแทน แล้วให้ช่อื ว่า วัดช้างไห้ แล้วนิมนต์
พระภิกษุรปู หนึ่ง ทีช่ าวบ้านเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ าทะเลจืด ซึง่ เป็ นเจ้า
อาวาสองค์แรกของวัดและอัฐขิ องท่านก็ถูกบรรจุไว้ทว่ี ดั แห่งนี้ อิสระให้ท่านไหว้พระขอพร หรือเช่า
บูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ ทวดตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น (มือ้ ที่ 7 )
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยัง หาดใหญ่ จากนัน้ นาท่าน อิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดกิ มหยง ให้ท่าน
ได้เ ลือ กซื้อ ของฝากอาทิเ ช่ น อาหารแห้ง กาแฟ ขนมขบเคี้ย ว ถัว่ ต่ า งๆ เครื่อ งส าอาง และ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า ซึ่งเป็ นที่รกู้ นั ว่าส่วนใหญ่เป็ นสินค้าปลอดภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านวางขายอยู่
ทัวไป
่ ในราคาย่อมเยาว์ อิ สระอาหารคา่ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
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ที่พกั
วันที่สี่
เช้า
09.00 น.
10.30 น.

โรงแรมที่พกั Red Planet Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้าแบบ Set box (มือ้ ที่ 8)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานบิ นดอนเมือง โดย สายการบิ นแอร์เอเชี ย (FD) เที่ ยวบิ นที่ FD
8002 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่ 15 นาที)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานบิ นดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุ : บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง และเหตุสดุ วิ สยั ต่างๆ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดิ นทางเป็ นสาคัญ
มาตรการดูแลป้ องกันการติ ดเชื้อโควิ ด-19 ของเรา
 ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเดินทาง
 ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ ภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 การจัดโต๊ะอาหารเป็ นไปตามนโยบายของรัฐ
 มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ ***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน ***** โปรดตรวจสอบ
บัตรประชาชน: จะต้องไม่หมดอายุ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ทีน่ งเป็
ั ่ นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
 น้าหนักสัมภาระถือขึน้ เครือ่ ง 7 กิโลกรัม / ท่าน และ น้าหนักสัมภาระเช็คอิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
 ค่ารถตูป้ รับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ
 ทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
 มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
 ค่าเบีย้ ประกัน อุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ
คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่ วย หรือ โรคประจาตัว ) กรณีเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าอาหารบนเครือ่ งบิน, ค่าเลือกทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน, ค่าเลือกทีน่ งบนรถน
ั่
าเทีย่ ว
× ค่าบริการโหลดกระเป๋ าส่วนเกิน 20 กิโลกรัม
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน
× ชาวต่างชาติ ชาระเพิม่ ท่านละ 800 บาท
× ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
เงื่อนไขการจอง
มัดจาท่านละ 4,000 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผูจ้ ดั มีสทิ ธิยกเลิก
การจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิ ก และคืนค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจาร้านอาหาร และค่าใช้จา่ ยจาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ :
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดิ นทางกรณี ที่มีผรู้ ่วมเดิ นทางน้ อยกว่า 9 ท่าน
- กรณี ที่ผ้รู ่วมเดิ นทางไม่ถึง 9 ท่ าน และประสงค์ที่จะเดิ นทางลูกค้ าจะต้ องชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ มเติ ม
กรุณาติ ดต่อสอบถามเจ้าหน้ าที่อีกครัง้
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รบั ผิ ดชอบใดๆทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่
ว่ ากรณี ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลื มสิ่ งของไว้ ที่
โรงแรมและจาเป็ นต้ องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
- เมื่อท่ านตกลงช าระเงิ นค่ าทัวร์ท งั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่ างๆ ทัง้ หมด
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่ านัน้
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- สภาพการจราจรในช่วงวันเดิ นทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิ ตย์ รถอาจจะติ ด อาจทา
ให้ เวลาในการท่ องเที่ ยวแต่ ละสถานที่ น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดิ นทางในบางครัง้ ที่ ต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
- เมื่อท่ านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่ านงดใช้ บริ การใดบริ การหนึ่ ง หรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริ การคืนได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้ น
- หลังจากท่ านชาระค่ าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดิ นทางให้ท่านอย่างน้ อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดิ นทาง
- กรณี ที่ โปรแกรมมี ที่ พ กั ทางบริ ษัทจะจัดที่ นอนเป็ นลักษณะ 2 เตี ยงหรื อ 3 เตี ยง ทางบริ ษัทไม่ มี
นโยบายจัดคู่นอนให้ กบั ลูกค้ าที่ ไม่ร้จู กั กันมาก่อน เช่ น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่ าน จาเป็ นต้ องชาระ
ค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ ระบุ

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936
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