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โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

 
 

  

 

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ยะลา - จุดชมวิว
สะพานข้ามเขื่อนบางลาง - เบตง - จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง - สตรีทอาร์ต - วงเวียนหอนาฬิกาเบตง -           
ตู้ไปรษณีย์โบราณ - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - เข้าที่พัก 

 
05.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอร์มินัล 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ประตู 9 เคาท์เตอร์ 

9-10 สายการแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลด
สัมภาระ***กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย หากท่านมาไม่ทันเวลานัดหมาย ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น*** 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 8001 (ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการประกาศจากทางสายการบิน*** 

08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไกด์น าเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกท่ีจุดนัดพบ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ 
จ.ปัตตานี โดยรถตู้ปรับอากาศ*หากต้องการเลือกที่นั่งบนรถมีค่าบริการเพ่ิมเติม*  (ระยะทาง 118 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง โดยประมาณ)  

 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญพ่ัก 2 - 3 ท่านต่อห้อง 

(ไม่มีราคาเด็ก) 
พักเดี่ยว 

(จ่ายเพิ่ม) 

13 - 16 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ 10,888.- 2,500.- 

วันที่ รายละเอียดการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่                 
ลิ้มกอเหนี่ยว - ยะลา - จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง - เบตง - จุดเช็คอินป้าย
โอเคเบตง - สตรีทอาร์ต - วงเวียนหอนาฬิกาเบตง - ตู้ไปรษณีย์โบราณ - อุโมงค์          
เบตงมงคลฤทธิ์ - เข้าที่พัก 

- / / 

2 
วัดพุทธาธิวาส - วัดกวนอิม - ป้ายใต้สุดสยาม - สนามบินเบตง - ร้านของฝาก
เมืองเบตง - ร้านวุ้นด าต้นต ารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4) - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์              
ปิยะมิตร - บ่อน้ าพุร้อน - ศาลาประชาคมเบตง - เข้าท่ีพัก 

/ / / 

3 
ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแขวนแตปูซู - เบตง -             
วัดช้างให้ - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - เข้าท่ีพัก 

/ / - 

4 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง / -  
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น าท่านชม  ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เชื่อกันว่าผู้มาขอพรให้โชค
ลาภจะได้ผล หรือแม้แต่การค้าขายที่ซบเซาหรือ
ขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้นจนท าให้เกิดความนับถือ
ศรัทธาอย่างมาก ชาวปัตตานีจึงได้น าต้นไม้ที่ลิ้มกอ
เหนี่ยวผูกคอตายมาแกะสลักเป็นรูปบูชาและรสร้าง
ศาลเจ้าขึ้นสักการะ ส าหรับองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภ ค้าขาย ซึ่ง
เป็นที่นิยมมากราบไหว้ของพรเพ่ือเป็นศิริมงคลกับ
ชีวิต 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ม้ือที่ 1) 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยัง อ.เบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อน                

บางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพ่ือล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไป
ตามไหล่เขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา - เบตง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักถ่ายรูปและ
ยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ อ าเภอเบตง ตั้งอยู่ใต้สุดฝั่งตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศ
มาเลเซีย โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสันการาคีรี ภูมิประเทศของอ าเภอเบตง ด้วยภูมิประเทศแบบนี้จึงท าให้เบตงมี
อากาศที่ดี อากาศเย็น และมีหมอกปกคลุมตลอดท้ังปี  
ดังค าขวัญประจ าอ าเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม 
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ค าว่า เบตง มาจากภาษา
มลายู "Buluh Betong" หมายถึง "ไม้ไผ่ขนาดใหญ่" หรือ
ที่คนในพ้ืนที่จะรียกไผ่ชนิดนี้ว่า ไผ่ตง ดังนั้นต้นไผ่ตงจึง
กลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของอ าเภอเบตง จากนั้นน าท่าน
แวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง 

 
 
จากนั้น น าคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รับความนิยมของตัวเมือง         

เบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่
สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้      
อย่างดี  จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานที่งดงาม
ดังกล่าว เกิดจากทาง อ.เบตง จ.ยะลา ได้มีการจัดงาน 
111 ปี เล่าขานต านานเมืองเบตง ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือ
สร้างหมุดหมายที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวเบตงและ 
สร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ ในส่วนของ
ตัวหอนาฬิกาสร้างข้ึนด้วยหินอ่อนขาวที่มีอยู่มากในจังหวัดยะลา หอนาฬิกาเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่าเป็นสะดือของเมืองเบตงก็ว่าได้ ในเทศกาลต่าง 
ๆ ที่จัดขึ้น มักจะใช้บริเวณหอนาฬิกานี้เป็นจุดนัดหมายในการด าเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ และใกล้ๆ กันนั้นที่อยู่คู่เมืองเบตงมาช้านาน คือ ตู้ไปรษณีย์โบราณ สร้างขึ้นในปี 
พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผู้ที่ด าริแนวคิดคือ นายสงวน จิรจินดา อดีตนาย
ไปรษณีย์โทรเลขเบตง ที่ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก       
ในปัจจุบันนี้ตู้ไปรษณีย์แห่งนี้ยังเปิดใช้งานได้ และนักท่องเที่ยวมักจะซื้อโปสการ์ด 
เขียนและส่งจดหมายถึงญาติคนรัก หรือส่งถึงตัวเอง เก็บไว้เป็นความทรงจ า  

 
 

 
จากนั้น น าท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่

เจาะผ่านภูเขาเพ่ือเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟาก
ของตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี้ยังเป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้
สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ภายใน
อุโมงค์ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสี เปิดใช้อย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันที ่1 มกราคม 2544 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ม้ือ
ที่ 2 ) พิเศษ...กบภูเขาทอด 

ที่พัก โรงแรมที่พัก Grand view landmark หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน 

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันทีส่อง วัดพุทธาธิวาส - วัดกวนอิม - ป้ายใต้สุดสยาม - สนามบินเบตง - ร้านของฝากเมืองเบตง - ร้านวุ้นด าต้น
ต ารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4) - สวนหม่ืนบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ าพุร้อน - ศาลาประชาคมเบตง -            
เข้าที่พัก 

 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ม้ือที่ 3 ) 
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จากนั้น  เดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวันที ่1 กันยายน พ.ศ.2460 สังกัด
  คณะสงฆ์มหานิกาย พ้ืนที่ตั้งวัด
  เป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไป
  ทางทิศเหนือ จัดแบ่งพ้ืนที่วัด
  ออกเป็นชั้นทั้งหมด 5 ชั้น ตั้ง
  เด่นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุ
  เจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้ง
  โดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบ
  ศรีวิชัยประยุกต์โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือความเป็น             
สิริมงคล 
 
จากนั้น น าท่านสู่ วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือ              

วัดกวนอิมตั้งอยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม              
วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน               
ขององค์เทพส าคัญๆหลายองค์ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม 
ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้าตี้ 
หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจื้อ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและมาเลเซียเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะ
ขอพรเป็นจ านวนมาก ส่วนมากจะขอพพรด้านการมี
บุตรและโชคลาภ 
 

จากนั้น น าท่านออกเดินทางไปยังบริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ 
ถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ถือเป็นจุดเช็คอินไฮไลท์อีกหนึ่งจุดว่าท่านได้มาเยือนถึงแนวเขตแดนใต้สุดของ
ประเทศไทย 

จากนั้น น าท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ สะท้อน
เอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งค าว่า "เบตง" หรือ “บือตง” เป็นภาษาถิ่นมลายู แปลว่า "ไม้ไผ่" กลายเป็นแลนด์มาร์ค
แห่งใหม่ของอ าเภอเบตง 
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จากนั้น น าท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง               

ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บ้าน สินค้า OTOP ,รังนก, ยาจีน, หมี่เหลืองเบตง, 
ซีอ้ิวเบตง, ส้มโชกุน, เสื้อยืดสกรีน OK BETONG เป็นต้น 

จากนั้น น าท่านสู่ ร้านวุ้นด า กม.4 ต้นต าหรับอร่อยระดับต านาน 
พิเศษ…เสิร์ฟเฉาก๊วยท่านละ 1 ถ้วย เฉาก๊วยใช้วิธีท าแบบ
ดั้งเดิม ต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟืน ซึ่งจะท าให้มีกลิ่น
หอมและมากไปด้วยสรรพคุณทางยา ให้ท่านได้อิสระซื้อ
เป็นของฝาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ม้ือที่ 4 ) พิเศษ...เมนูจิ้มจุ่มปลานิลสายน้ าไหลชื่อ
ดังของเบตง 

บ่าย น าท่านชม สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2  สวนดอกไม้นี้                          
อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกับการ
ปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด  สวนนี้
เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนาม
สวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือ แปลเป็น
ไทยว่า สวนหมื่นบุปผา โดยมีการพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างอาชีพให้กับกลุ่ม
ผู้พัฒนาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บ้าน
บริเวณนี้ อดีตล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิก พคม. ที่ประกาศตัววางอาวุธ ในปี 2532 เป็นผู้พัฒนาชาติไทย และเลือก
ที่จะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

จากนั้น น าท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยู่บ้านปิยะมิตร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ 
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐานเคลื่อนไหวทางการทหาร
ของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) ว่ากันว่าฐานที่มั่นแห่งนี้เป็นฐานที่
มั่นในแนวหลังของสงครามระหว่าง พคม กับ รัฐบาลมาเลเซีย ที่
แข็งแกร่งที่สุด เคยถูกทิ้งระเบิดถึง 2 ครั้ง เป็นอุโมงค์ที่ขุดลึกลงไปในชั้น
ดิน จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกถึง 6 เมตร ใช้ก าลังคน 60 – 80 คน อุโมงค์มี
ความกว้าง 50 – 60 ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมีทางเข้าออก
ถึง 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกันหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงค์
นั้น สามารถจุคนได้มากถึง 400 คน ภายในอุโมงค์มีโรงพยาบาลสนาม 
ห้องส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล ห้องปฏิบัติงานวางแผน ในส่วนของพ้ืนผิว
ด้านบนของอุโมงค์มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการที่ฝ่ายตรงข้ามจะตรวจหาเจอ 

สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางกลับ  
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แวะพักผ่อนที่  บ่อน้ าพุร้อนเบตง บ่อน้ าพุร้อนเป็นบ่อน้ าแร่ร้อน
ตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ 
มากมาย โดยอุณหภูมิของบริเวณจุดตาน้ านั้นอยู่ที่  
60 – 80 องศาเซลเซียส และนักท่องเที่ยวมักจะท า
กิจกรรมครอบครัว คือ น าไข่ไก่ ไข่นกกระทา มาลวก 
โดยใช้ เวลาเพียง 7 นาที เท่านั้น ไข่ก็สุกพร้อม
รับประทาน บริเวณโดยรอบมีการสร้างสระน้ าขนาด
ใหญ่ส าหรับกักน้ าจากน้ าพุร้อนเพ่ือให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเพ่ือผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี  แต่ละโซนของพ้ืนที่
ออกแบบได้อย่างมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและสระธาราบ าบัด ตลอดจนอาคารส าหรับพักค้างคืนที่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกสบายอย่างครบครัน สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองเบตง 

จากนั้น น าท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬิกาโบราณและตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ได้จ าลองแบบ
มาจากของเดิมท่ีอยู่ในตัวเมืองเบตง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ม้ือที่ 5) พิเศษ...ไก่เบตง, เคาหยก และ ผักน้ าผัดน้ ามัน
หอย 

ที่พัก โรงแรมท่ีพัก Grand view landmark หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันทีส่าม ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแขวนแตปูซู - เบตง - ช้างให้ - หาดใหญ่ -         
ตลาดกิมหยง - เข้าที่พัก 

 
04.00 น. น าท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ใน ต าบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 

กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชม
พระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน 
ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าที่เป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี  ทะเลหมอกที่ก่อตัวจากผืนป่า ฮา
ลา–บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว น าท่าน ขึ้นจุด
ชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา ( การเที่ยวชมทะเลหมอก อาจมีการสลับ
สับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ ) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ม้ือที่ 6)  
สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี 

วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนั้น ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ยางพารา และใช้สัญจร
ของชาวสวนในพ้ืนที ่ตัวสะพานมีความกว้าง 1.8เมตร ยาว 100 เมตร  

จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ หาดใหญ ่พักผ่อนบนรถ (ระยะทาง 259 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 4.30 ชั่วโมง โดยประมาณ )  
จากนั้นน าท่าน ชม วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ที่ต าบลควนโนรี 

อ าเภอโคกโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่
สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามต านานกล่าวว่า พระยาแก้ม
ด าเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิส าหรับสร้างเมืองใหม่
ให้กับน้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทาง
ไปในป่า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึง
วันหนึ่ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง แล้วร้องขึ้นสามครั้ง 
พระยาแก้มด าจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดี จะใช้บริเวณนั้นสร้าง
เมือง แต่น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้มค าจึงให้สร้างวัด ณ 
บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้างไห้ แล้วนิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่ง ที่ชาวบ้านเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ 
หลวงพ่อทวดเหยียบน้ าทะเลจืด ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ อิสระให้
ท่านไหว้พระขอพร หรือเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดตามอัธยาศัย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ม้ือที่ 7 ) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง หาดใหญ่ จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง ให้ท่านได้เลือกซื้อ

ของฝากอาทิเช่น อาหารแห้ง กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถั่วต่างๆ เครื่องส าอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าปลอดภาษีจากประเทศเพ่ือนบ้านวางขายอยู่ทั่วไป ในราคาย่อมเยาว์  

อิสระ อาหารค่ า ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
ที่พัก โรงแรมท่ีพัก Red Planet Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สี่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบ Set box (ม้ือที่ 8) 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 8002 (ใช้

ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 
10.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง และ
เหตุสุดวิสัยต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น
ส าคัญ 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
 การจัดโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรัฐ  
 มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
 ส าเนาบัตรประชาชน ใช้ส าหรับการท าประกันการเดินทาง กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ    ***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการช าระเงิน ***** โปรดตรวจสอบ บัตรประชาชน : 
จะต้องไม่หมดอายุ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน 
 น้ าหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม / ท่าน และ น้ าหนักสัมภาระเช็คอิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 
 ค่ารถตู้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
 ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 มัคคุเทศก์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง 

สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจ าตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน
ท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

× ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกท่ีนั่งบนรถน าเที่ยว 

× ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 20 กิโลกรัม 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน  

× ชาวต่างชาติ ช าระเพ่ิมท่านละ 800 บาท 

× ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
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เงื่อนไขการจอง 
มัดจ าท่านละ 4,000 บาท / ท่าน และช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ช าระเงิน
ค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิก
การเดินทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจ าร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ :  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 9 ท่าน   

- กรณีที่ผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 9 ท่าน และประสงค์ที่จะเดินทางลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, 
การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  

- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

- สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับ
ลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ทั้งหมดนี้แล้ว ** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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