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เดนิทางโดยสายการบนิ  AIR ASIA (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ   

สูท่า่อากาศยานหาดใหญ ่น า้หนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7กโิลกรมั (ไมร่วมน ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศสุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานหาดใหญ ่จ.สงขลา - ปตัตาน ี- วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด – 
เมอืงยะลา – สะพานจดุชมววิเขือ่นบางลาง - เบตง – อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์– สตรทีอารต์เบตง - 
ไนทบ์าซา่เบตง 
พกัเมอืงเบตง              อาหารเทีย่ง/-- 

2  เบตง - อยัเยอรเ์วง Skywalk–ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – สะพานแตปซูู – น า้ตกเฉลมิพระ
เกยีรต ิร.9-รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4 – อุโมงคปิ์ยะมติร - บอ่น า้รอ้นเบตง 
พกัเมอืงเบตง                 อาหาร เชา้/เทีย่ง (ปลำนลิสำยน ้ำไหล,ผัดผักน ้ำ)/เย็น(ไกเ่บตง,เคำหยก) 

3 หอนาฬกิา – ตูไ้ปรษณียใ์หญท่ีสุ่ดในโลก - วดัพทุธาธวิาส – ถา่ยรปูป้ายใตสุ้ดสยาม - หาดใหญ ่
– ตลาดกมิหยงหาดใหญ ่- ทา่อากาศยานหาดใหญ ่– ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ
อาหารเชา้ (ติม่ซ ำ) / เทีย่ง 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
หมายเหต ุ



                             

 

 

 

ไฟลท์บนิ  

Departure: FD4300 BKK-HDY 06.00-07.35 

Return:       FD4303 HDY-BKK 21.40-23.15 

 (คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตำมทีส่ำยกำรบนิจัดสรรหนำ้เคำนเ์ตอร)์ 
 

วนัแรก         ทา่อากาศสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานหาดใหญ ่จ.สงขลา - ปตัตาน ี- วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด –  

                   เมอืงยะลา – สะพานจดุชมววิเขือ่นบางลาง - เบตง – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์–  

                   สตรทีอารต์เบตง – ไนทบ์าซา่เบตง                                                      อาหาร  เทีย่ง /-- 

 

04.00น.  พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมำย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

ประต ู3-4 เจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก  
 

06.00 น. ออกเดนิทำงมุง่หนำ้สู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ ่โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD)  

เทีย่วบนิที ่FD4300 
 

07.35 น. ถงึทา่อากาศยานหาดใหญ ่รับสัมภำระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก น าทา่นขึน้

รถตูป้รบัอากาศเดนิทางทอ่งเทีย่วน ำท่ำนแวะจงัหวดัปัตตาน ี เดนิทำงสู่วดัราษฎรบ์ูรณะ หรอืวดั

ชา้งให ้เป็นวัดเกำ่แกร่ำว 300 ปี สรำ้งมำเมือ่ใดและใครเป็นคนสรำ้งก็ไมม่หีลักฐำนทีแ่น่ชดั เดมิเป็นวัด

รำ้งและถกูทอดทิง้มำเป็นเวลำนำน ถอืเป็นวัดตน้ต ำรับของหลวงปู่ ทวด ท่ำนเป็นเจำ้อำวำสองคแ์รกของ

วัด ในส่วนของสถูปศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุอัฐหิลวงพ่อทวด ถอืเป็นสถำนทีศ่ักดิส์ทิธิข์องชำวจังหวัดปัตตำนี

และใกลเ้คยีง มผีูค้นไปกรำบไหวบ้นบำนอยูเ่นอืงนจิใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืวัตถสุ ิง่ของถูกขโมย หรอืศูนย์

หำยก็พำกนัไปบนบำน ณ ทีส่ถปูแห่งนี้ ภำยในวัดยังมวีหิำรสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวหิำรทีป่ระดษิฐำน

รูปเหมอืนของหลวงพ่อทอง ซึง่มขีนำดเท่องค์จรงิ รูปแบบกำรก่อสรำ้งเป็นแบบก่ออฐิถือปูนทรงไทย

สวยงำม  จำกนัน้น ำท่ำนสู ่สะพานจุดชมววิเขือ่นบางลาง  เขือ่นบำงลำงเป็นเขือ่นทีส่รำ้งขึน้เพือ่กัน้

แม่น ้ ำปัตตำนี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรไฟฟ้ำพลังน ้ ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภำคใต ้ตำม

แผนพัฒนำลุ่มน ้ำปัตตำนี โดยมกีำรสรำ้งแลว้เสร็จเมือ่เดอืนพฤษภำคม 2524 และปัจจุบันอยู่ในควำม

ดูแลของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย อ่ำงเก็บน ้ำเหนือเขือ่นยังอ ำนวยประโยชน์ในดำ้นกำร

ชลประทำนสูพ่ืน้ทีเ่พำะปลกูของจังหวัดยะลำและปัตตำน ีซึง่น ้ำทีป่ล่อยออกมำก็น ำมำผลติไฟฟ้ำน ำจ่ำย

ใหป้ระชำชนในภำคใตไ้ดใ้ชใ้นครัวเรือนและอุตสำหกรรม รวมทัง้เป็นแหล่งประมงน ้ำจืดที่ส ำคัญใน

ภำคใตอ้กีดว้ย  

04-06 เมษายน 64 7,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บำท) 

 

1,500 16  

11-13 เมษายน 64 9,900 1,500 16  

13-15 เมษายน 64 9,900 1,500 16  

23-25 เมษายน 64 7,900 1,500 16  

01-03 พฤษภาคม 64 8,900 1,500 16  

08-10 พฤษภาคม 64 7,900 1,500 16  

ไฮไลท!์! เด็ดโปรแกรม 

★ชมทะเลหมอก UNSEEN THAILAND และ SKYWALK ทีย่าวทีส่ดุในอาเซยีน  อยัเยอรเ์วง 

★ชมอโุมงคร์ถยนตล์อดภเูขาแหง่แรกของประเทศไทย อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์

★ สกัการะ หลวงปู่ ทวดเหยยีบน า้ทะเลจดื  ณ วดัชา้งไห ้   

★ ตะลยุยา่น สตรทีอารท์เบตง ไนทบ์าซา่ ป้ายใตส้ดุสยาม  จดุเช็คอนิสดุชคิ 

★ รอ่งรอยประวตัศิาสตรข์องการรบของคอมมวินสิตม์ลายาที ่อโุมงคปิ์ยะมติร  

★ ทานเมนขู ึน้ชือ่! ไกเ่บตง,ปลานลิสายน า้ไหล,เคาหยก,ผดัผกัน า้   



                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำกนัน้เดนิทำงแวะ ตวัเมอืงยะลา ค ำว่ำ “ยะลำ” มทีีม่ำ

จำกภำษำพื้นเมอืงเดมิว่ำ “ยะลอ” แปลว่ำ “แห” ถือเป็น

จังหวัดที่มีประวัติควำมเป็นมำเก่ำแก่จังหวัดหนึ่งของ

ประเทศ ไดร้บัการยกยอ่งวา่มกีารจดัวางผงัเมอืงแบบ

ใยแมงมมุทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศไทย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เบตง อ ำเภอทีอ่ยูใ่ตส้ดุของประเทศไทย 

เมอืงใตสุ้ดปลำยดำ้มขวำน เต็มไปดว้ยแหล่งท่องเทีย่วทีน่่ำสนใจมำกมำย น ำท่ำนชม อุโมงคเ์บตง

มงคลฤทธิ ์เป็นอโุมงคร์ถยนตล์อดภเูขำแห่งแรกของประเทศไทย กอ่สรำ้งอโุมงคแ์ห่งนี้ข ึน้ เพือ่แกไ้ข

ปัญหำในกำรขนส่งระหว่ำงชุมชนเมอืงในปัจจุบันกับชุมชนเมอืงใหม่ จำกนัน้เดนิทำงสู่ สตรทีอารต์ 

Street Art แลนดม์ำรก์เมอืงเบตง เกดิขึน้จำกน ้ำพักน ้ำแรงของ ทมีนักศกึษำและอำจำรย ์มหำวทิยำลัย

ศลิปำกร วำดขึน้มำในงำนครบรอบ 111 ปี เมอืงเบตง เพือ่สรำ้งควำมประทับใจใหก้ับนักท่องเทีย่วและ

ชำวเบตง เนรมติงำนศลิปะ บอกเลำ่ถงึเรือ่งรำววถิชึวีติ และสญัลักษณ์ของเมอืงเบตง รอบเมอืงเบตง 11 

จดุ ทัง้บนผนัง ก ำแพง ใตส้ะพำน และตัวอำคำรหลำยจดุรอบเมอืงเบตงสำมำรถดงึดดูใจนักท่องเทีย่วได ้

เป็นอยำ่งด ี 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ไนทบ์าซา่เบตง อสิระใหท้ำ่นเดนิชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืงหรอืลิม้ลอง

อำหำรตำมอธัยำศัย อสิระทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: The Holidays Hill betong หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัทีส่อง       เบตง - อยัเยอรเ์วง Skywalk – ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – สะพานแตปซูู – น า้ตกเฉลมิพระ 

                    เกยีรต ิร.9 - รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4 – อโุมงคปิ์ยะมติร – บอ่น า้รอ้นเบตง 

                                                        อาหาร เชา้/เทีย่ง (ปลำนลิสำยน ้ำไหล,ผัดผักน ้ำ)/เย็น (ไกเ่บตง,เคำหยก) 

 

04.00น.  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ จุดชมววิทะเลหมอกอยั

เยอรเ์วง ในเขตพื้นที่ของเขำไมโครเวฟ 

กโิลเมตรที ่32 มคีวำมสงูกว่ำระดับน ้ำทะเล 

2,038 ฟุต ใหท้่ำนเต็มอิม่กับกำรชมทะเล

หมอกแบบหนำ ๆ ตัง้แต่ชว่งเชำ้มดืไดอ้ย่ำง

สวยงำม (ขึน้อยู่กับสภำพภูมอิำกำศ) *มี



                             

บรกิำรวนิรถมอเตอรไ์ซดข์ึน้จุดชมววิ เทีย่วละ 20 บำท* และท่ำนสำมำรถชม Skywalk อยัเยอรเ์วง 

แลนด์มำร์กแห่งใหม่ของเบตงได ้บนระดับควำมสูง 2,038 จำกระดับน ้ำทะเล ใชง้บประมำณกำร

กอ่สรำ้งกวำ่ 90 ลำ้นบำท มทีัง้หมด 5 ชัน้ แตท่ีเ่ป็นจดุไฮไลทค์อืชัน้ 3 ทีส่รำ้งทำงเดนิดว้ยกระจกใส มี

ควำมยำว 63 เมตร ใหทุ้กท่ำนไดต้ืน่ตำ ตืน่ใจ พรอ้มพบกับววิสดุธรรมชำตสิวยและ ควำมหวำดเสยีว

เวลำเดนิเหยยีบอยูบ่นกระจก (ไมร่วมค่ำบรกิำรถุงรองเทำ้ช ำระหนำ้งำน//ส ำหรับค่ำเขำ้ชม ณ ปัจจุบัน

ยงัไมเ่สยีคำ่เขำ้ชม กรณีทำงกำรมกีำรเรยีกเก็บคำ่เขำ้ช ำระเพิม่หนำ้งำน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2)  

 น ำท่ำนถ่ำยรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพำนแขวนไมเ้ก่ำแกส่รำ้งขำ้มแม่น ้ำปัตตำนี มนีำยมเูซ็ง 

แตปซู ูเป็นผูบ้กุเบกิ ใหท้่ำนถ่ำยรูป เดนิทำงสู ่น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ชือ่เดมิ คอื น ้ำตก “วังเวง” 

หรอื "อยัเยอรเ์ค็ม" เป็นน ้ำตกทีต่กลงมำจำกหนำ้ผำสงูกวำ่ 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลุมไปดว้ยพรรณไม ้

เขยีวขจใีนปีมหำมงคลครบรอบ 72 พรรษำในปี 2542 อบต.อัยเยอรเ์วง จงึไดเ้ขำ้มำพัฒนำบุกเบกิ

เสน้ทำง พัฒนำเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นน ้ำตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น ำทำ่นแวะ รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4 (วุน้ด า) อรอ่ยระดบัต านาน ควำมพเิศษของเฉำก๊วยทีน่ี่คอืกรรมวธิี

กำรผลติทีย่งัคงควำมดัง้เดมิทีไ่ดรั้บกำรสบืทอดมำตัง้แตโ่บรำณ สงัเกตไดจ้ำกเขมำ่ควันทีจั่บตัวอยูร่อบบำ้น 

เพรำะกรรมวธิกีำรท ำนัน้เริม่จำกกำรใชเ้ตำโบรำณกับไมฟื้นเป็นเชือ้เพลงิ  และกำรตม้หญำ้เฉำก๊วยก็ตอ้งใช ้

เวลำในกำรตม้นำน 3 ชัว่โมง หลังจำกนัน้กรองเอำเฉพำะน ้ำ แลว้จงึน ำน ้ำเฉำก๊วยทีผ่่ำนกำรกรองแลว้ผสม

กบัแป้งน ำมำเคีย่วต่ออกีครัง้ เพือ่ใหเ้หนียวจนเขำ้เนื้อ แลว้จงึตักใสภ่ำชนะ ตัง้พักใหเ้ย็นจนเนื้อเฉำก๊วยจับ

ตัว เป็นอนัเสร็จสมบรูณ์  อสิระใหท้ำ่นเลอืกซือ้ลองชมิตำมอธัยำศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3) เมนขู ึน้ชือ่ ปลานลิสายน า้ไหล,ผดัผกัน า้ 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อุโมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐำนในกำรหลบซอ่นตัว และเป็นแหล่ง

สะสมเสบยีงในกำรต่อสูข้องกลุ่มผูข้ัดแยง้ทำงกำรเมอืงในคำบสมทุรมำลำยำ ในเวลำต่อมำกลุ่มผูท้ีเ่คย

ใชอ้โุมงคแ์หง่นีใ้นกำรพักพงิ ไมห่ลงเหลอือยูอ่กีต่อไปแลว้ หำกแต่หอ้งหับและร่องรอยทีพ่วกเขำทิง้ไว ้



                             

ยังคงถูกจำรกึเอำไวใ้หค้นรุ่นหลัง ไดใ้ชป้ระโยชน์จำกกำรร ำลกึถงึอดตีแห่งกำรต่อสูอ้ันเจ็บปวด ภำยใน

อโุมงคส์เีหลอืงสม้นวลตำแตก่็ชวนใหน้กึถงึภำพอดตี อโุมงคถ์กูแบง่ออกเป็นหอ้งหรอืชอ่งตำ่ง ๆ ตำมกำร

ใชง้ำน เชน่ หอ้งนอน หอ้งเก็บเสบยีง เป็นตน้ อำกำศภำยในเย็นสบำยไมอ่ดึอดัภำยในอโุมงคม์คีวำมยำว

กวำ่ 1 กโิลเมตร ระหวำ่งทำงเดนิไปสูอ่โุมงคต์อ้งเดนิผำ่นป่ำทีม่คีวำมอดุมสมบรูณ์มำกๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูบ่อ่น า้รอ้นเบตง เป็นบอ่น ้ำ

รอ้นธรรมชำตขินำดใหญ่ที่ประกอบดว้ยแร่ธำตุต่ำง ๆ 

มำกมำย โดยอุณหภูมขิองน ้ ำนั้นอยู่ที่ประมำณ 80 

องศำเซลเซยีส และบรเิวณทีน่ ้ำเดอืดนี้สำมำรถตม้ไข่

ไก่ไดจ้นสกุภำยใน 7 นำทเีท่ำนัน้ มกีำรสรำ้งสระน ้ำ

ขนำดใหญส่ ำหรับกกัน ้ำจำกน ้ำพุรอ้นเพือ่ใหป้ระชำชน

และนักทอ่งเทีย่วไดใ้ชอ้ำบหรอืแชเ่ทำ้เลน่  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่4) เมนไูกเ่บตง,เคาหยก อาหารพืน้เมอืงขึน้ชือ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: The Holidays Hill betong หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัทีส่าม         หอนาฬกิา – ตูไ้ปรษณียใ์หญท่ีส่ดุในโลก - วดัพุทธาธวิาส – ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม – 

                      หาดใหญ ่– ตลาดกมิหยงหาดใหญ ่- ทา่อากาศยานหาดใหญ ่– ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

                                                                                           เชา้ (ติม่ซ ำ), เทีย่ง 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) เมนตู ิม่ซ า 
 น ำท่ำนถ่ายรูปบรเิวณ หอนาฬกิา สัญลักษณ์ของเมอืงเบตง ตัง้เป็นศูนยก์ลำงของสีแ่ยกวงเวียน

กลำงเมอืง ใกล ้ๆ กนันัน้ม ีตูไ้ปรษณียแ์หง่อ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศไทยและใหญ่
ทีส่ดุในโลก โดยสรำ้งขึน้เพือ่ร ำลกึถงึควำมยำกล ำบำกในกำรตดิตอ่สือ่สำรระหวำ่ง สรำ้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 
2467 ตัง้แต่ก่อนสมัยสงครำมโลกครัง้ทีส่อง ลักษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก ดำ้นบนของตูไ้ดบ้รรจุ
ล ำโพงไวข้ำ้งในและเจำะรูกลมๆไวร้อบๆ เพือ่กระจำยเสยีงรำยงำนขำ่วสำรของทำงรำชกำร มอีำยรุวม 
86 ปี ใหท้ำ่นถำ่ยภำพเป็นทีร่ะลกึตำมอธัยำศัย  

 
 
 



                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จำกนัน้เดนิทำงสู่วดัพุทธาธวิาส วัดสวยตัง้อยู่ใจกลำง

เมอืงเบตง โดยองคเ์จดยีต์ัง้อยู่บนเนินเขำ มทีัศนียภำพที่
สวยงดงำม มองเห็นภเูขำทีร่ำยลอ้มเมอืงเบตงอยูเ่บือ้งหนำ้ 
มสี ิง่ศักดิส์ทิธิท์ีพุ่ทธศำสนกิชนนยิมมำสักกำระบูชำ 3 สิง่
คือ พระมหำธำตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกำศ พระพุทธ
ธรรมกำยมงคลปยุรเกศำนนทส์ุพพธิำน และวหิำรหลวงปู่
ทวดเหยยีบน ้ำทะเลจดื ลักษณะเจดยีก์่อสรำ้งแบบศรวีชิัย
ประยุกต์ สีทองอร่ำม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรม
สำรรีกิธำตุสรำ้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองถวำยแด่สมเด็จพระนำง
เจำ้ฯพระบรมรำชนินีำถในวโรกำสพระชนมำยคุรบ 60 พรรษำ 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6)  

บา่ย กอ่นเดนิทำงออกจำกเบตงน ำท่ำนแวะถา่ยรูปกบัป้ายใตสุ้ดสยาม ป้ำยกัน้เขตแดนระหว่ำงประเทศ
ไทย และประเทศมำเลเซยี มเีอกลักษณ์ลำยเสน้แผนทีป่ระเทศไทยสทีองโดดเด่นสลักบนป้ำยหนิออ่น 
รำยลอ้มไปดว้ยธรรมชำตแิละไมด้อกไมป้ระดับอนังดงำม เป็นสถำนทีถ่ำ่ยรปูยอดนยิมของนักท่องเทีย่ว
สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูห่าดใหญ ่จังหวัดสงขลำ น ำทำ่นสู ่ตลาดกมิหยง เป็นตลำดขำยของ
ฝำกและของที่ระลกึขนำดใหญ่ในอ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ตัง้อยู่บนอำคำรสองชัน้ รมิถนน
ละมำ้ยสงเครำะห ์ชัน้บนเป็นรำ้นขำยสนิคำ้ ชัน้ล่ำงเป็นตลำดขำยของแหง้ อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้
ตำมอธัยำศัย  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ ่เพือ่เดนิทางกลบั 

21.40น.  ออกเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD4303  

23.15น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วได้
ครบถว้นตามโปรแกรม  
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทำง 

 ฉีดพน่ฆำ่เชือ้ภำยในยำนพำหนะ และภำยในหอ้งพัก 
 โต๊ะอำหำร มกีำรจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหำ่ง ใชช้อ้นกลำง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบของทำงภำครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้กำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19 
 บรกิำรหนำ้กำกอนำมยั-เจลแอลกอฮอล ์ทำ่นละ 1 ชดุ 

 

กรณีใกลว้นัเดนิทาง มกีารออกต ัว๋ไปแลว้ ทางบรษิทัตอ้งสง่ขอทางสายการบนิใหพ้จิารณาเป็น
กรณีพเิศษในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากเหตโุควดิ 

 
 

 
 
 
  
 
 
 



                             

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส ำเนำบตัรประชำชน ** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 

 น ้ำหนักสมัภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
 คำ่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทำงบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มำแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทำ่น TRP 
อำจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม คำ่เขำ้ชม ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
 คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมตำมรำยกำรทีร่ะบสุ ำหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 
 เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตตุำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำล ตำมเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท ำไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ำกดัทีม่กีำรตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสำร
รับรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภำพ ทำ่นสำมำรถสัง่ซือ้ประกนัสขุภำพเพิม่ได ้
จำกบรษัิทประกนัทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งพักและคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว เชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดี เป็นตน้ 
สำยกำรบนิ Air Asia ไมร่วมน ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งกำรช ำระเพิม่พรอ้มคำ่ทัวร ์
เพิม่ 15 กโิลกรัม รำคำ 480 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 20 กโิลกรัม รำคำ 510 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 25 กโิลกรัม รำคำ 650 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 30 กโิลกรัม รำคำ 1,020 บำท/เทีย่ว 
เพิม่ 40 กโิลกรัม รำคำ 1,260 บำท/เทีย่ว 

 คำ่ใชจ้ำ่ยและคำ่อำหำรทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่ประกนัภยัธรรมชำต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภำพ 
 คำ่อำหำรส ำหรับทำ่นทีท่ำนเจ มงัสวรัิต ิและหรอือำหำรส ำหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เงือ่นไขการจอง 
มดัจ ำทำ่นละ 3,000 บำท/ทำ่น และช ำระเงนิคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย20 วัน 
(กำรไมช่ ำระเงนิค่ำมัดจ ำ หรอืช ำระไมค่รบ หรอืเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิกำร
จองหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 
*คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคำ่ใชจ้ำ่ยจ ำเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

 กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรขัน้ต ่ำ 8 ทำ่น 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่ำจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกยำนพำหนะ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำร

บนิ ภยัธรรมชำต ิกำรเมอืง จรำจล ประทว้ง ค ำสัง่ของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 กำรควบคมุของทำงบรษัิท หรอืคำ่ใชจ่ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย 
กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจำกมเีอกสำร
ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯก ำกบัเทำ่นัน้ 

 รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ำมสภำวะคำ่เงนิบำทและคำ่น ้ำมนัที่
ไมค่งที ่กำรปรับรำคำคำ่โดยสำรของสำยกำรบนิ เพิม่เตมิจำกรำคำทีก่ ำหนดไว ้

 เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดใชบ้รกิำรใดบรกิำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ ถอืว่ำท่ำนสละ
สทิธิ ์ไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


