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กำหนดกำรเดินทำง : 12-14 / 25-27 ก.พ. 65 / 12-14 / 26-28 มี.ค. 65
9-11 / 23-25 เม.ย. 65
วันแรก (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินหำดใหญ่ – ทัชมำฮำลเมืองไทย (มัสยิดกลำงสงขลำ)
– เจ้ำแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – ชมวิวทะเลสำบฮำลำบำลำ – เบตง
05.00 น.

07.00 น.
08.30 น.

10.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 สายการบินไทยสมายล์ (WE) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน
QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” วัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ ก่อนเช็คอิน
 เหินฟ้ าสู่ หำดใหญ่ โดยสำยกำรบินไทยสมำยล์ เที่ยวบินที่ WE259 (ใช้เวลาบิน 1.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา ... เจ้าหน้าที่รอต้อนรับคณะ และนาท่านเดินทางโดยรถตูป้ รับ
อากาศ
 รับประทำนอำหำรเช้ำ (มื้ อที่ 1)
หลังอาหารเช้านาท่านถ่ายรูปกับทัชมำฮำลเมืองไทย (มัสยิดกลางสงขลา) หรือชื่อเต็ม “มัสยิด
กลางดิยน์ ุ ลอิสลาม” มีสระน้ าด้านหน้า มัสยิดแห่งนี้ ดูละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย
ต่อไปยังจังหวัดยะลำ แวะสักการะ ศำลเจ้ำแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปั ตตานี มาแต่โบราณ
เป็ นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว เป็ นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้ อสาย
จีนในปั ตตานี ในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนี้ มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือชื่อที่
ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว”
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เที่ยง
14.00 น.

เย็น

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนแลผำหน้ำถ้ำ (มื้ อที่ 2)
ระหว่างทางแวะเที่ยวชมวิว สะพำนข้ำมทะเลสำบ ฮำลำบำลำ สะพานแห่งนี้ เป็ นเส้นทางสัญจรหลักสู่
เมืองเบตงและยังเป็ นจุดชมวิวที่ได้รบั ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก แนะนาให้ยืนตรงกลางสะพานจะได้เห็น
เวิ้ งน้ าขนาดใหญ่เป็ นเส้นไกลออกไปสุดสายตา ทั้ง 2 ด้านต่างถูกโอบอุม้ ไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้
นานาชนิ ดแบบป่ าดิบชื้ นที่คงไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ บอกได้คาเดียวว่าวิวระดับล้านมาก
 รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมแกรนด์แมนดำริน (มื้ อที่ 3)
 พักค้างคืน ณ โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มำร์ค เบตง () หรือเทียบเท่า

วันที่สอง (2) เบตง – สวนหมื่นบุปผำ – อุโมงค์ปิยะมิตร – ต้นไม้พน
ั ปี – บ่อน้ ำร้อนเบตง –
วัดพุทธำธิวำส – สตรีทอำร์ทเบตง - ชิมวุน้ ดำ กม.4 – หอนำฬิกำ – ตูไ้ ปรษณีย ์ –
อุโมงค์มงคลฤทธิ์ - ป้ ำย OK Betong
08.30 น.

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรไทซีฮี้ (เมนูตม
ิ่ ซำ และของนึ่งต่ำงๆ) (มื้ อที่ 4)
นาท่านเดินทางชม สวนหมื่นบุปผำ หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนำวเบตง เป็ นสวนดอกไม้เมือง
หนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่ องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ อยู่สูงจาก
ระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียง
รายเป็ นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม
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เที่ยง

ต่อไปยัง อุโมงค์ปิยะมิ ต ร เป็ นอุโมงค์ดินที่ อดี ตขบวนการโจรคอมมิวนิ สต์มลายา (จคม.) สร้ างขึ้ น
สาหรับเป็ นฐานปฏิบตั ิการต่อสูท้ างการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย ให้ท่านแวะ บ่อน้ ำ
ร้อนเบตง ซึ่งเป็ นบ่อน้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิ
ของน้ านั้นอยูท
่ ี่ประมาณ 80 องศา
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรบ่อปลำนิลสำยน้ ำไหล (โกหงิ่ว) ให้ท่ำนได้ลิ้มลอง
เมนูปลำนิลน้ ำไหล (มื้ อที่ 5)

บ่าย

น าท่ านเดิ น ทางไปยัง วัด พุ ท ธำธิวำส ตั้งเด่ น เป็ นสง่าอยู่บ นเนิ น เขามี พ ระธาตุ เจดี ย์พ ระพุ ท ธธรรม
ประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยั ประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดียอ์ งค์นี้สร้างขึ้ นจากความคิดและการดาเนิ นการของอดีตประธานศาล
ฎีกา นายสวัสดิ์ โชติพานิ ช เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ ใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ... ต่อไปชม ภำพวำดแนว สตรีทอำร์ต (Street Art)
ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็ นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาว
เบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยูจ่ ริงใน อ.เบตง เช่น ตูไ้ ปรษณียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภาพถูกวาด
ทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กาแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง ให้ท่านได้ลิ้มลอง
วุน้ ดำ กม.4 หรือเฉำก๊วยเบตง เป็ นเฉ๊าก๊วยในแบบฉบับสูตรของเบตง ซึ่งมีกลิ่นหอม มีสรรพคุณด้าน
การแก้รอ้ นใน เนื้ อยังเหนี ยวและนุ่ มด้วย....

เย็น

 รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรคุณชำย (มื้ อที่ 6 )
หลังอาหารนาท่านถ่ายรูป หอนำฬิกำคู่บำ้ นคู่เมือง ซึ่งเป็ นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่คียงคู่กบั เมืองเบตงมา
ช้านาน หอนาฬิกาแห่งนี้ สร้างเป็ นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง ต่อไปชม ตูไ้ ปรษณียเ์ บตงใหญ่
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ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้ นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อน
สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ด้านบนของตูไ้ ด้บรรจุลาโพงไว้ขา้ งในและเจาะรูกลมๆ ไว้รอบๆ เพื่อกระจาย
เสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี จากนั้นนาท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็ น
อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มาก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก แวะถ่ายรูปจุดเช็คอินที่มาเบตงแล้วพลาดไม่ได้กบั ป้ ำย OK Betong
 พักค้างคืน ณ โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มำร์ค เบตง () หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำม (3)
05.00 น.

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สกำยวอล์ค – ป้ ำยใต้สุดสยำม – วัดช้ำงไห้ –
หำดใหญ่ – ตลำดกิมหยง – สนำมบินหำดใหญ่ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอกแบบหนาๆ และชมแสง
แรกของ ตะวัน ... จากนั้ นเดินทางสู่ จุดชมวิว “SKY WALK” ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แลนด์มาร์คใหม่
อ.เบตง (รวมค่าใช้จา่ ยในการขึ้ นชม SKY WALK ทั้งหมด)

 รับประทำนอำหำรเช้ำ (มื้ อที่ 7 )
จากนั้นนาท่านถ่ายรูป ป้ ำยใต้สุดสยำม ป้ ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศ
มาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วย
ธรรมชาติ และไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็ นสถานที่ ถ่ายรูปยอดนิ ยมของนั กท่ องเที่ ยว... เดิ นทาง
ต่อไปสักการะขอพรหลวงปู่ ทวด ณ วัดช้ำงให้ เป็ นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ถือว่า
เป็ นวัดต้นตารับของหลวงปู่ ทวด วัดช้างให้จึงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้ นชื่อและเป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์
ของจังหวัดปั ตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ ทวดอย่างไม่ขาดสาย
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เที่ยง

17.10 น.
18.40 น.

หมายเหตุ

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรลอนดอน (มื้ อที่ 8 )
หลังจากนั้นไปยังอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้ท่านซื้ อของกินของฝาก ณ ตลำดกิมหยง (หากมีเวลาพอ)
มี สิน ค้าให้เลื อกซื้ อเลื อ กหาแทบทุ กอย่า ง ไม่ ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ ยว เครื่ องสาอางค์
เครื่องใช้ไฟฟ้ า ของเล่นเด็ก ฯลฯ... จนได้เวลาอันควร นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินหำดใหญ่
 เหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยสมำยล์ เที่ยวบินที่ WE266 (ใช้เวลาบิน 1.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้ น-ลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ ท านอาหารบางมื้ อ เพราะค่ าใช้จ่ายทุ ก อย่าง ทางบริ ษั ทฯ ได้ชาระค่ าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาจ่ายขาดก่ อ น
เดินทางเรียบร้อยแล้ว

อัตรำค่ำบริกำร
ผูใ้ หญ่ (โครงกำรทัวร์เทีย่ วไทย)

ท่ำนจ่ำยเพียง

7,500.-

รัฐฯออกให้
ค่าทัวร์รวม

5,000.12.500.-

พักเดี่ยว เพิม
่ ท่ำนละ

2,000.-

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด สายการบินไทยสมายล์ (WE) รวมน้ าหนักสัมภาระโหลด 20 กก. ถือขึ้ น
เครื่อง 7 กก. และอาหารว่างบนเครื่อง
ค่าพาหนะ รถตู ้ VIP ปรับอากาศ
ค่าโรงแรมที่พกั 4-5 ดาว ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
ค่ามัคคุเทศก์อานวยความสะดวก
ค่าใช้จา่ ยทั้งหมดในการขึ้ นชม SKY WALK อัยเยอร์เวง
ค่าบริการน้ าดื่ม ผ้าเย็น ขนมขบเคี้ ยว เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ฯลฯ ระหว่างการเดินทาง
ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็ นพิษ
• จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอาหารเป็ นพิษ 100,000 บาท
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8.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม

1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ นอกเหนื อจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากที่ระบุในโปรแกรม
ค่าทิป ตามความพึงพอใจของผูเ้ ดินทาง
ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
ค่าอาหารสาหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรตั ิ และอาหารสาหรับมุสลิม
เงื่อนไขกำรใช้สิทธิ์

1. กรุณาส่งสาเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผูเ้ ดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง”
ของผูเ้ ดินทางมายัง
ผูร้ บั จอง (1ท่าน/1สิทธิ์)
2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจานวนเงินที่ท่านต้องชาระผ่าน “เป๋าตัง”
3. บริษัทจะดาเนิ นการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตังค์” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40%
(ไม่เกิน 5,000 บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT7% แต่ท้งั นี้ ต้องดาเนิ นการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้
สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
5. ผูเ้ ดินทางต้องมุ่งปฏิบตั ิตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาล
ตามที่แต่ละที่จงั หวัดกาหนด
6. ผูเ้ ดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กาหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ ง ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขของรัฐ
7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รฐั ฯจ่ายให้
8. บริษัทไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง
การนัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางขั้นตา่ ไม่ครบตามจานวนที่กาหนด

มำตรกำรท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้ องกันโควิด-19 เพื่อควำมปลอดภัย ท่องเที่ยวอุ่นใจ
1. ภายในรถตูโ้ ดยสาร พนักงานขับรถจะมีการทาความสะอาดภายในรถด้วยยาฆ่าเชื้ อ-แอลกอฮอล์อย่างสมา่ เสมอ
2. ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชน และภายในรถตู ้
3. รถตู ้โดยสารจะไม่ มี ก ารจอดแวะให้ลู ก ค้า ลงระหว่า งทางในจังหวัด ที่ เป็ นพื้ นที่ เสี่ ย งทุ ก กรณี จะจอดเฉพาะจุด ที่
ปลอดภัยเท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่จะมีเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยประจาอยูบ
่ นรถ
5. รับประทานอาหารโดยเน้นการใช้ชอ้ นกลาง
6. หากสถานที่ใดมีการปิ ดทาการ เจ้าหน้าที่จะพาลูกค้าท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามความเหมาะสม
7. ระหว่างการท่องเที่ยวลูกค้าต้องปฎิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งคัด เจ้าหน้าที่สามารถปฎิเสธการ
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