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โดย สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 
  

 

วนัแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว -
ยะลา-จดุชมวิวสะพานข้ามเข่ือนบางลาง – เบตง – จดุเชค็อินป้ายโอเคเบตง – สตรีทอารต์ 
– วงเวียนหอนาฬิกาเบตง – ตู้ไปรษณียโ์บราณ – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ - เข้าท่ีพกั 

05.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เทอรมิ์นัล 2 (อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ) ประต ู
9 เคาท์เตอร ์9-10 สายการแอรเ์อเชีย (FD) โดยมเีจา้หน้าทีค่อยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทาง
และน าท่านโหลดสมัภาระ***กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัจุดนัดหมาย หากท่านมาไม่
ทนัเวลานดัหมาย ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้*** 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD 8001 
(ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) ***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการ
ประกาศจากทางสายการบนิ*** 

08.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไกดน์ าเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกทีจุ่ดนัดพบ จากนัน้น าท่าน
ออกเดนิทางสู่ จ.ปัตตานี โดยรถตู้ปรบัอากาศ*หากต้องการเลอืกทีน่ัง่บนรถมคี่าบรกิารเพิม่เตมิ*  

(ระยะทาง 118 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่โมง 
โดยประมาณ) น าท่านชม ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว 
เชื่อกันว่าผู้มาขอพรให้โชคลาภจะได้ผล หรอืแม้แต่
การค้าขายที่ซบเซาหรอืขาดทุนก็กลบัรุ่งเรอืงขึ้นจน
ท าใหเ้กดิความนบัถอืศรทัธาอย่างมาก ชาวปัตตานีจงึ
ได้น าต้นไมท้ี่ลิ้มกอเหนี่ยวผูกคอตายมาแกะสลกัเป็น
รปูบูชาและรสรา้งศาลเจา้ขึน้สกัการะ ส าหรบัองค์เจา้

แมล่ิม้กอเหนี่ยว ท่านเป็นเทพเจา้แห่งความเมตตาโชคลาภ คา้ขาย ซึง่เป็นทีน่ิยมมากราบไหวข้อง
พรเพื่อเป็นศริมิงคลกบัชวีติ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 1) 

วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 ท่าอากาศยานดอนเมอืง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ปัตตาน ี– ศาลเจา้แมล่ิม้กอ

เหนี่ยว -ยะลา-จดุชมววิสะพานขา้มเขือ่นบางลาง – เบตง – จดุเชค็อนิป้ายโอ
เคเบตง – สตรทีอารต์ – วงเวยีนหอนาฬกิาเบตง – ตูไ้ปรษณยีโ์บราณ – 
อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์- เขา้ทีพ่กั 

- / / 

2 วดัพุทธาธวิาส-วดักวนอมิ-ป้ายใตสุ้ดสยาม-สนามบนิเบตง-รา้นของฝากเมอืงเบ
ตง-รา้นวุน้ด า ตน้ต ารบั (เฉาก๊วย ก.ม. 4)–สวนหมื่นบุปผา-อุโมงคปิ์ยะมติร-บ่อ
น ้าพุรอ้น-ศาลาประชาคมเบตง - เขา้ทีพ่กั 

/ / / 

3 ขึน้สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–สะพานแขวนแตปซูู-เบตง–วดัชา้ง
ให-้หาดใหญ่-ตลาดกมิหยง - เขา้ทีพ่กั 

/ / - 

4 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง / -  

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

10 - 13 เมษายน 2564 วนัสงกรานต์ 8,888.- 2,000.- 

12 - 15 เมษายน 2564 วนัสงกรานต์ 9,888.- 2,500.- 

13 - 16 เมษายน 2564 วนัสงกรานต์ 9,888.- 2,500.- 

15 - 18 เมษายน 2564 วนัสงกรานต์ 7,888.- 2,000.- 

16 - 19 เมษายน 2564 7,888.- 2,000.- 
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บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อไปยงั อ.เบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรปูบรเิวณ สะพาน
ข้ามเข่ือนบางลาง บรเิวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึน้มาเพื่อล่นระยะทางในการ
เดนิทาง จากเดมิทีจ่ะตอ้งไปตามไหล่เขา ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็น

จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยดืเส้นยดื
สายก่อนจะเดนิทางต่อ อ าเภอเบตง ตัง้อยู่ใต้สุดฝัง่
ตะวนัตกของประเทศไทย มเีขตแดนติดกบัประเทศ
มาเลเซยี โอบล้อมด้วยแนวเทอืกเขาสนัการาครี ีภูมิ
ประเทศของอ าเภอเบตง ดว้ยภูมปิระเทศแบบนี้จงึท า
ให้เบตงมอีากาศที่ด ีอากาศเยน็ และมหีมอกปกคลุม
ตลอดทัง้ปี ดังค าขวัญประจ าอ าเภอที่ว่า “เมืองใน

หมอก ดอกไมง้าม ใต้สุดสยาม เมอืงงามชายแดน” ค าว่า เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" 
หมายถึง "ไม้ไผ่ขนาดใหญ่" หรอืที่คนในพื้นที่จะรยีกไผ่ชนิดนี้ว่า ไผ่ตง ดงันัน้ต้นไผ่ตงจงึกลายเป็น
สญัลกัษณ์หนึ่งของอ าเภอเบตง จากนัน้น าท่านแวะจุดเชค็อนิสุดฮติ ใหท้่านอสิระถ่ายรปู ป้ายโอเคเบ
ตง 
จากนัน้น าคณะเดนิชมจุดเด่นที่ได้รบัความนิยมของตวัเมอืงเบตงได้แก่  สตรีทอารท์ หรือ ถนน
ศิลปะ งานศลิปะที่สะท้อนเรื่องราวและวถิชีวีติของ
ความเป็นเบตงได้อย่างดี   จุดเริ่มต้นของการ
สรา้งสรรค์ผลงานที่งดงามดงักล่าว เกิดจากทาง อ.
เบตง จ.ยะลา ได้มกีารจดังาน 111 ปี เล่าขาน
ต านานเมอืงเบตง ซึ่งมจีุดประสงค์เพื่อสร้างหมุด
หมายทีแ่สดงออกถงึวถิชีวีติของชาวเบตงและ สรา้ง
จดุดงึดดูนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบั วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ ในส่วนของตวัหอ
นาฬิกาสรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนขาวที่มอียู่มากในจงัหวดัยะลา หอนาฬิกาเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงหรอื

จะเรยีกว่าเป็นสะดอืของเมอืงเบตงก็ว่าได้ ใน
เทศกาลต่าง ๆ ที่จดัขึ้น มกัจะใช้บริเวณหอ
นาฬิกานี้ เ ป็นจุดนัดหมายในการด าเนิน
กจิกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ  กนันัน้ทีอ่ยู่คู่เมอืงเบ
ตงมาช้านาน คอื ตู้ไปรษณียโ์บราณ สรา้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผู้ที่ด าริ

แนวคดิคอื นายสงวน จริจนิดา อดตีนายไปรษณีย์โทรเลขเบตง ที่ได้รบัเลอืกเป็นนายกเทศมนตรี
เทศบาลเบตง คนแรก ในปัจจุบนันี้ตู้ไปรษณีย์แห่งนี้ยงัเปิดใช้งานได้ และนักท่องเที่ยวมกัจะซื้อ
โปสการด์ เขยีนและส่งจดหมายถงึญาตคินรกั หรอืส่งถงึตวัเอง เกบ็ไวเ้ป็นความทรงจ า  
จากนัน้น าท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วน
ขยายของเมอืงไปอกีฟากของตวัเมอืง อุโมงค์แห่งนี้ยงัเป็นอุโมงคท์ี่ผูค้นสามารถใช้สญัจรไปมาดว้ย
รถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงคต์กแต่งประดบัประดาดว้ยไฟหลากส ีเปิดใชอ้ย่างเป็น
ทางการ เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2544 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 2 ) พิเศษ...กบภเูขาทอด 
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ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั Holiday Hill Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
วนัท่ีสอง วดัพทุธาธิวาส-วดักวนอิม-ป้ายใต้สดุสยาม-สนามบินเบตง-ร้านของฝากเมืองเบตง-ร้านวุ้น

ด า ต้นต ารบั (เฉากว๊ย ก.ม. 4)–สวนหม่ืนบปุผา-อโุมงคปิ์ยะมิตร-บ่อน ้าพรุ้อน-ศาลา
ประชาคมเบตง - เข้าท่ีพกั 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเช้าแบบต่ิมซ า ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 3 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้เดินทางไปยงั วดัพุทธาธิวาส วดัคู่เมอืงเบตง เดมิชื่อวดัเบตง ก่อตัง้เมื่อ เมื่อวนัที่ 1 
กนัยายน พ.ศ.2460 สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย พืน้ทีต่ ัง้วดัเป็นเนินเขาสูงเอยีงลาดลงไปทางทศิ
เหนือ จดัแบ่งพื้นที่ว ัดออกเป็นชัน้
ทัง้หมด 5 ชัน้ ตัง้เด่นสง่าอยู่บนเนิน
เขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรม
ป ร ะ ก า ศ ตั ้ง โ ด ด เ ด่ น ม อ ง เ ห็ น
ศลิปกรรมแบบศรวีชิยัประยุกต์โดย
ในองคม์หาธาตุเจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตุกราบสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พื่อความเป็นสริมิงคล 

 จากนัน้น าท่านสู่ วดัโพธิสตัโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรอืวดักวนอมิตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาของสวน
สุดสยาม วัดแห่งนี้ เ ป็นที่ตัง้ของศาลเจ้าซึ่งเป็นที่
ประดษิฐานขององค์เทพส าคญัๆหลายองค์ อาท ิเจ้า
แมก่วนอมิ ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แม่จวิหวงัเหย่ 
ยี่หวังต้าตี้  หวาโ ถ่ว เซียนซื่ อ  ขงจื้อ  เ ป็นต้น  มี
นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและมาเลเซยีเลื่อมใสศรทัธา
เดนิทางมาสกัการะขอพรเป็นจ านวนมาก ส่วนมากจะ
ขอพพรดา้นการมบีุตรและโชคลาภ 
จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยงับริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อม
ระหว่างสองประเทศ ถ่ายรปูกบั ป้ายใต้สดุสยาม ถอืเป็นจดุเชค็อนิไฮไลทอ์กีหนึ่งจุดว่าท่านไดม้า
เยอืนถงึแนวเขตแดนใตสุ้ดของประเทศไทย 

จากนัน้น าท่านแวะชมและ
ถ่ายรูปด้านนอกอาคาร 
ส น า ม บิ น เ บ ต ง  ช ม
สถาปัตยกรรมที่ตกแต่ง
ด้ ว ย ไ ม้ ไ ผ่  ส ะ ท้ อ น
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เอกลกัษณ์ท้องถิน่ ซึ่งค าว่า "เบตง" หรอื “บอืตง” เป็นภาษาถิน่มลายู แปลว่า "ไมไ้ผ่" กลายเป็น
แลนดม์ารค์แห่งใหมข่องอ าเภอเบตง 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั ร้านของฝากของท่ีระลึกเบตง ใหท้่าน
ได้เลอืกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น ผลิตภณัฑ์กลุ่มแม่บ้าน สินค้า 
OTOP ,รงันก, ยาจนี, หมีเ่หลอืงเบตง, ซอีิ้วเบตง, สม้โชกุน, เสือ้ยดื
สกรนี OK BETONG เป็นต้น จากนัน้น าท่านสู่ ร้านวุ้นด า กม.4 ต้น
ต าหรบัอร่อยระดบัต านาน พิเศษ…เสิร์ฟเฉาก๊วยท่านละ 1 ถ้วย 
เฉาก๊วยใชว้ธิที าแบบดัง้เดมิ ต้มเคีย่วหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟืน ซึง่จะท าใหม้กีลิน่หอมและมากไป
ดว้ยสรรพคุณทางยา ใหท้่านไดอ้สิระซือ้เป็นของฝาก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มื้อท่ี 4 ) พิเศษ...เมนูจ้ิมจุ่มปลานิล
สายน ้าไหลช่ือดงัของเบตง 

บ่าย น าท่านชม สวนหม่ืนบปุผา หรอื สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้นปิยะมติร 2  สวนดอกไม้
นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดปี 

เหมาะสมกบัการปลูกไม้ดอกเมอืงหนาว
นานาชนิด สวนนี้เกดิขึน้จากโครงการตาม
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮวั
หยวน หรอื แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุป
ผา โดยมกีารพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว

และสรา้งอาชพีใหก้บักลุ่มผูพ้ฒันาชาตไิทยในอดตี ในชุมชนและหมู่บา้นบรเิวณนี้ อดตีลว้นแลว้แต่
เป็นสมาชกิ พคม. ทีป่ระกาศตวัวางอาวุธ ในปี 2532 เป็นผูพ้ฒันาชาตไิทย และเลอืกทีจ่ะพกัอาศยั
อยูใ่นประเทศไทยต่อไป 
จากนัน้น าท่านชม อโุมงคปิ์ยะมิตร ตัง้อยู่บา้นปิยะมติร 1 ต าบล
ตะเนาะแมเราะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐาน
เคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสต์มลายา (พคม.) ว่า
กนัว่าฐานทีม่ ัน่แห่งนี้เป็นฐานทีม่ ัน่ในแนวหลงัของสงครามระหว่าง 
พคม กบั รฐับาลมาเลเซยี ที่แขง็แกร่งทีสุ่ด เคยถูกทิ้งระเบดิถงึ 2 
ครัง้ เป็นอุโมงคท์ีข่ดุลกึลงไปในชัน้ดนิ จุดทีล่กึทีสุ่ดมคีวามลกึถงึ 6 
เมตร ใชก้ าลงัคน 60 – 80 คน อุโมงคม์คีวามกวา้ง 50 – 60 ฟุต 
ยาวประมาณ 1 กโิลเมตร และมทีางเขา้ออกถงึ 9 ทาง เชื่อมต่อถงึ
กนัหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงค์นัน้ สามารถจุคน
ได้มากถึง 400 คน ภายในอุโมงค์มโีรงพยาบาลสนาม ห้องส่งสญัญาณวิทยุระยะไกล ห้อง
ปฏบิตังิานวางแผน ในส่วนของพืน้ผวิดา้นบนของอุโมงคม์ตี้นไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทบึ ยากต่อการ
ทีฝ่่ายตรงขา้มจะตรวจหาเจอ 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลบั แวะพกัผ่อนที่ บ่อน ้าพรุ้อนเบตง บ่อน ้าพุรอ้นเป็นบ่อน ้าแร่
รอ้นตามธรรมชาตขินาดใหญ่ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมขิองบรเิวณจุดตา
น ้านัน้อยูท่ี ่60 – 80 องศาเซลเซยีส และนักท่องเทีย่วมกัจะท ากจิกรรมครอบครวั คอื น าไข่ไก่ ไข่
นกกระทา มาลวก โดยใชเ้วลาเพยีง 7 นาทเีท่านัน้ ไข่ก็สุกพรอ้มรบัประทาน บรเิวณโดยรอบมี
การสรา้งสระน ้าขนาดใหญ่ส าหรบักกัน ้าจากน ้าพุรอ้นเพื่อใหป้ระชาชนและนักท่องเทีย่วไดใ้ชอ้าบ



TG09 TPE ซุปตาร.์.. ซากุระ 

     FDHDY02 ซุปตาร.์.เซมา..เบตง 
 

หรอืแช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี แต่ละโซนของพื้นที่ออกแบบได้อย่าง
มาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะและสระธาราบ าบดั ตลอดจนอาคารส าหรบัพกัคา้งคนืทีม่สี ิง่อ านวยความ
สะดวกสบายอยา่งครบครนั สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ตวัเมอืงเบตง 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านแวะชมและถ่ายรปูดา้นนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬกิาโบราณและตู้ไปรษณีย์
ยกัษ์ทีไ่ดจ้ าลองแบบมาจากของเดมิทีอ่ยูใ่นตวัเมอืงเบตง 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มื้อท่ี 5) พิเศษ...ไก่เบตง, เคาหยก และ 
ผกัน ้าผดัน ้ามนัหอย 

ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั Holiday Hill Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
วนัท่ีสาม ขึ้นสกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–สะพานแขวนแตปซูู-เบตง–วดัช้างให้-

หาดใหญ่-ตลาดกิมหยง - เข้าท่ีพกั 
04.00 น. น าท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ตัง้อยู่ใน ต าบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัว

เมอืงเบตง 30 กโิลเมตร มคีวามสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟุต จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง 
ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น 
ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม 
จุดเด่น คือ ไม่ว่ าคุณจะมาฤดูไหน หรือ
ช่วงเวลาไหน ท่านก็มโีอกาสที่จะได้เห็นวิว
ทวิทศัน์เบือ้งหน้าทีเ่ป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี 
ทะเลหมอกที่ก่อตัวจากผืนป่า ฮาลา–บาลา 
ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมอง
ไปไกลได้ถงึประเทศมาเลเซยีเลยทเีดยีว น า
ท่าน ขึ้นจดุชมวิว Skywalk ชมววิทวิทศัน์แบบรอบทศิทางแบบ 360 องศา ( การเทีย่วชมทะเล
หมอก อาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นได ้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั ) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 6)  
สมควรแก่เวลาน าคณะเดนิทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม้ สะพาน
แขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสบิปี วตัถุประสงค์หลกัที่สร้างขึ้นนัน้ ในอดตีชาวบ้านใช้ขนถ่ายสนิค้า

ทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ยางพารา และใช้สัญจรของ
ชาวสวนในพื้นที่ ตวัสะพานมคีวามกว้าง 1.8เมตร ยาว 100 
เมตร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  หาดใหญ่ พักผ่อนบนรถ 
(ระยะทาง 259 ก.ม. ใช้ เวลาเดินทาง 4.30 ชัว่ โมง 
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โดยประมาณ ) จากนัน้น าท่านชม วดัช้างให้ หรอื วดัราษฎรบ์ูรณะ ตัง้อยู่ที่ต าบลควนโนร ีอ าเภอ
โคกโพธิ ์สงักดัคณะสงฆ ์มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตามต านานกล่าวว่า พระ
ยาแก้มด าเจา้เมอืงไทรบุร ีต้องการหาชยัภูมสิ าหรบัสรา้งเมอืงใหม่ให้กบัน้องสาว จงึได้เสี่ยงอธฐิาน 
ปล่อยชา้งใหอ้อกเดนิทางไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพร่พลเดนิตดิตามไป จนมาถงึวนัหนึ่ง ชา้งได้
หยดุอยู ่ณ ทีแ่ห่งหนึ่ง แลว้รอ้งขึน้สามครัง้ พระยาแก้มด าจงึไดถ้อืเป็นนิมติทีด่ ีจะใชบ้รเิวณนัน้สรา้ง
เมอืง แต่น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้มค าจงึใหส้รา้งวดั ณ บรเิวณดงักล่าวแทน แลว้ให้ชื่อว่า วดัชา้ง
ไห ้แลว้นิมนต์พระภกิษุรปูหนึ่ง ทีช่าวบา้นเรยีกว่า สมเดจ็พะโคะ หรอื หลวงพ่อทวดเหยยีบน ้าทะเล
จดื ซึง่เป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัขิองท่านกถ็ูกบรรจุไวท้ีว่ดัแห่งนี้ อสิระใหท้่านไหวพ้ระขอ
พร หรอืเช่าบชูาวตัถุมงคลหลวงปู่ ทวดตามอธัยาศยั 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 7 ) 
บ่าย  จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยงั หาดใหญ่ จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดกิมหยง ใหท้่าน

ได้เลือกซื้อของฝากอาทิเช่น อาหารแห้ง กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถัว่ต่างๆ เครื่องส าอาง และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึง่เป็นที่รูก้นัว่าส่วนใหญ่เป็นสนิค้าปลอดภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านวางขายอยู่
ทัว่ไป ในราคายอ่มเยาว ์อิสระอาหารค า่ ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั Red Planet Hotel หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
  (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
วนัท่ีส่ี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าแบบ Set box (มือ้ท่ี 8) 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
09.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดย สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD 

8002 (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี 
10.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
 มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
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เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที่ใหท้ราบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** โปรดตรวจสอบ 
บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอายุ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ทีน่ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบนิ 
 น ้าหนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมั / ท่าน และ น ้าหนกัสมัภาระเชค็อนิ 20 กโิลกรมั / ท่าน 
 ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าอาหารบนเครือ่งบนิ, ค่าเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ, ค่าเลอืกทีน่ัง่บนรถน าเทีย่ว 
× ค่าบรกิารโหลดกระเป๋าส่วนเกนิ 20 กโิลกรมั 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท / ลกูทวัร ์1 ท่าน  
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 

 
 

เง่ือนไขการจอง 
มดัจ าท่านละ 4,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เง่ือนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้า

ม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
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* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหต ุ:  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางน้อยกว่า 9 ท่าน   

- กรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 9 ท่าน และประสงค์ท่ีจะเดินทางลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพ่ิมเติม
กรณุาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีอีกครัง้  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จ ัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จ ัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ 
 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข
ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 


