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ทวัรปี์นงั- เบตง - หาดใหญ ่MS8 

ทวัรม์าเลเซยี ไทย 4 วนั 3คนื 

เดนิทางกรงุเทพฯ-หาดใหญ(่รถไฟตูน้อนช ัน้2เตยีง)ขบวนใหม ่//
หาดใหญ-่กรงุเทพฯ(โดยเครือ่งบนิราคาตน้ทนุต า่) 

 

“เมอืงในหมอก ดอกไมง้าม ใตส้ดุสยามทีเ่บตง" 
 

 

 

  

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 

ผูใ้หญ ่1 เด็ก 1 

เด็กมเีตยีง 

ผูใ้หญ ่2 เด็ก 1 

เด็กมเีตยีง 

ผูใ้หญ ่2 เด็ก 1 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคารวม คา่ตั๋วรถไฟตูน้อนปรับอากาศชัน้ 2(กรงุเทพฯ-หาดใหญ)่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ(หาดใหญ่-กรงุเทพฯ) คา่

รถตู ้คา่ดา่น คา่อาหารตามทีร่ะบ ุคา่ทีพั่ก รวมประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

หมายเหต ุ  รายการอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / ครบ 8 ทา่น

ออกเดนิทาง มไีกดไ์ทยเดนิทางไปพรอ้มกัน / คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกด ์ยังไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ (รวม 

600 บาทตอ่ทรปิ) 

ขอ้ควรระวงั หนังสอืเดนิทางนับถงึวนัเดนิทางกลับตอ้งมอีายเุหลอืเกนิ 6 เดอืน 
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2 ทา่น (อายตุ า่กวา่12ปี) (อายตุ า่กวา่12ปี) (อายตุ า่กวา่12ปี) 

7 – 10 มนีาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

21 – 24 มนีาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

28 – 31 มนีาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

3 – 6 เมษายน 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

10 – 13 เมษายน 2563 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 

11 – 14 เมษายน 2563 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 

12 – 15 เมษายน 2563 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 

25 – 28 เมษายน 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

1 – 4 พฤษภาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

3 – 6 พฤษภาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

8 – 11 พฤษภาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

3 – 6 มถินุายน 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

4 – 7 กรกฎาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

25 – 28 กรกฎาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

8 – 11 สงิหาคม 2563 12,900 12,900 12,900 11,900 3,000 

12 – 15 สงิหาคม 2563 12,900 12,900 12,900 11,900 3,000 

22 – 25 สงิหาคม 2563 12,900 12,900 12,900 11,900 3,000 

5 – 8 กันยายน 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

10 – 13 ตลุาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

22 – 25 ตลุาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

21–24 พฤศจกิายน 63 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

4 – 7 ธันวาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

5 – 8 ธันวาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

10 – 13 ธันวาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

19 – 22 ธันวาคม 2563 11,900 11,900 11,900 10,900 3,000 

30 – 2 มกราคม 2564 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 

31 – 3 มกราคม 2564 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 

*** ราคาเด็กทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์) 4,000 บาท *** 

** คา่บรกิารขา้งตน้ทา่นตอ้งช าระเพิม่คา่ทปิ ทา่นละ 600 บาท ** 
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วนัแรก กรงุเทพ –หาดใหญ ่

 

14.00น. พรอ้มกนัทีช่านชาลา ที4่ สถาน ี รถไฟหวั
ล าโพง เจา้หนา้ทีบ่รษัิทรอตอ้นรับเตรยีมความ
พรอ้มสูข่บวนรถไฟ ขบวนใหมข่องการรถไฟ 
แหง่ประเทศไทย ขบวนรถไฟดว่นพเิศษขบวน
ที ่31 ชัน้สอง(เตยีงบน)ตูน้อนปรับอากาศ 

14.45น. ขบวนรถไฟออกเดนิทาง สูช่มุทาง หาดใหญ ่
เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย ชมววิทวิทัศน์
สอง ขา้งทาง ระหวา่งทาง เชญิ ทา่นเลอืกซือ้ 
เลอืกทานอาหาร ขึน้ชือ่ตาม สถานตีา่งๆ อาทิ
เชน่ กว๋ยเตีย๋วเสน้เล็กที ่ สถานรีาชบรุ ี หรอื 
ขา้วตม้กุง้ กระเพาะปลา ที ่ สถานหีัวหนิ หรอื 
อาหารและ เครือ่งดืม่นานาชนดิ จากตูเ้สบยีง (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

ชว่งค า่ พนักงานการ รถไฟ จะปเูตยีงนุ่มๆ ใหท้า่นได ้พักผอ่นนอนหลบัแสนสบาย  ราตรสีวสัดิ.์............. 

**กรณีตอ้งการต ัว๋รถไฟตูน้อนปรบัอากาศช ัน้1 -เตยีงลา่งเพิม่750 บาท/เตยีงบนเพิม่ 600 บาท ** 
***กรณีตอ้งการเดนิทางโดยเครือ่งบนิกรงุเทพฯ–หาดใหญก่รณุาสอบถามราคาต ัว๋เพิม่เตมิจาก
พนกังานขาย *** 

วนัทีส่อง หาดใหญ–่ปีนงั เมอืงมรดกโลก–วดัเขาเตา่–วดัไชยมงัคลาราม–วดัพมา่ธรรมมกิาราม 

–รา้น OTOP- ศนูยอ์าหาร NORTHAM BEACH CAFE 

07.00 น. รถไฟเดนิทางถงึสถานชีมุทางหาดใหญ ่จากนัน้น าสมัภาระขึน้รถตู/้บสัปรับอากาศ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมวแีอล หาดใหญ ่มือ้ที ่1 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่น เดนิทางสูด่า่นสะเดา เพือ่น าทา่นผา่นแดน ตรวจเชค็หนังสอืเดนิทางเพือ่ เดนิ
ทางเขา้สู ่ ประเทศมาเลเซยี โดยใชเ้สน้ทางผา่น เมอืงเกา่ไทรบรุขีอง ไทยเราหรอืปัจจบุนั คอืรัฐเคดาห ์
เมอืงอูข่า้วอูน่ ้าของ มาเลเซยี ระหวา่งทางใหท้า่นพักผอ่น ชมววิทวิทัศนส์องขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยทุง่นา
อนัเขยีวขจ ีและชวีติความ เป็นอยูข่องชาวมลายสูองขา้งทางตามอธัยาศัย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ มือ้ที ่2 

บา่ย น าทา่นขา้มสะพาน ปีนัง ซึง่มคีวามยาว 13.5 กม. ขา้มทะเลจากฝ่ังแผน่ดนิใหญสู่เ่กาะปีนัง ถงึเกาะปีนัง
ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนชาวปีนัง ซึง่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชโินโปรตกุสีซึง่เหมอืนอาคารของ
ชาวภเูก็ต น าทา่นเทีย่วชม 

วดัเขาเตา่   ซึง่มเีจา้แมก่วนอมิประดษิฐานบนยอดเขา  ชมเจดยีห์มืน่พระ ทีซ่ ึง่รัชกาลที5่ เคยเสด็จ
ประพาส เมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นและพระองคไ์ดท้รงพระราชทานเงนิสว่นพระองคใ์หก้บัวัด เดมิทนัีน้วดัได ้
สรา้งองคเ์จดยีแ์บบจนีทัง้องค ์ มเีจ็ดชัน้ ทางวดัไดซ้าบซึง้ถงึพระกรณุาธคิณุของพระองค ์ จงึไดแ้กไ้ขให ้
ชัน้ทีส่ามถงึชัน้ทีห่า้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเทา่ทกุวันนีบ้นวดัเขาเตา่ เราสามารถชม
ทวิทศันข์องเมอืง ปีนังเมอืงทา่ใหญใ่นสมยัประเทศองักฤษมาปกครอง 

จากนัน้เทีย่วชมวดัไชยมงัครารามวดัไทยทีเ่กา่แกใ่นเมอืงปีนังสรา้งเมือ่ พ.ศ.2388 เป็นวัดไทยทีม่พีระ
พทุธไสยาสนย์าวอนัดับ 3 ของโลก และมรีปูหลอ่หลวงปู่ ทวดอยูด่า้นในโบสถ ์  ชม วดัพมา่ธรรมมกิา
ราม   ซึง่กอ่สรา้งตามสถาปัตยกรรมแบบพมา่ ดา้นในมพีระพทุธรปูหนิออ่น และเจดยีแ์บบพมา่ทีง่ดงาม 

น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ OTOP ชือ่ดังของปีนัง ณ รา้นสนิคา้ OTOP อาทเิชน่ เครือ่งตุน๋ยาจนี บะกุด๊เต ๋/ 
ขนมเป๊ียะ / กาแฟขาว / น ้ามนัลกูจันทน ์และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ยาทาประคบแกป้วดเมือ่ย ปวดตามขอ้ 
ทีใ่ครๆ มาซือ้แลว้เป็นตอ้งฝากซือ้ซ า้อกีหลายรอบ 

จากนัน้น าทา่นสูศ่นูยอ์าหาร NORTHAM BEACH CAFE ศนูยอ์าหารบรเิวณจดุชมววิรมิทะเลปีนัง 
แหลง่รวม อาหาร พืน้เมอืงขึน้ชือ่นานาชนดิของปีนัง อาท ิ ลักซา หอยนางรมทอด สะเต๊ะ กว๋ยเตีย๋วผัด
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หอยแครง ลอดชอ่ง และอืน่ๆให ้ ทา่นเลอืกทานเลอืกชมิตาม อธัยาศัย (อสิระอาหารเย็นตาม
อธัยาศยั) 

ทีพ่กั NEO+ HOTEL / ROYAL HOTEL, PENANG ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ปีนงั–สตรทีอารต์–ป้อมปืน–เบตง–อโุมงคปิ์ยะมติร–บอ่น า้รอ้น–พพิธิภณัฑเ์มอืงเบตง – 

อโุมงคเ์บตง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม มือ้ที ่3 

PENANG STREET ARTน าทา่นสูย่า่นเกา่แกข่องปีนังเทีย่วชม PENANG STREET ARTใหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิกบัการเดนิชมอาคารชโินโปรตกุสีอนัเกา่แกส่นุกสนานกบัการถา่ยภาพทีศ่ลิปินชือ่ดังนายเออร์

เนสตซ์าคาเรวกิ(Ernest Zacharevic)ศลิปินชาวลทิัวเนยีทีจ่บการศกึษาทางดา้นศลิปะจากมหาวทิยาลัย

มดิเดลิเซก็ทีล่อนดอนไดค้ดิวาดภาพอนัสะทอ้นวถิชีวีติ ความเป็นอยูว่ัฒนธรรมของชาวปีนังไวต้ามอาคาร

อนัเกา่แกต่า่งๆเพือ่ใหอ้าคารเหลา่นี ้กลับมามชีวีติชวีาอกีครัง้ 

จากนัน้น าทา่นชมป้อมปืนควอโนรสิทีอ่งักฤษสรา้งขึน้ไวต้อ่สูก้บัสยามประเทศในสมยักอ่นทีต่ัง้อยู่
บรเิวณรมิทะเลปีนัง ผา่นชมอาคาร City Hall ที ่ ออกแบบสรา้งอยา่งสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
องักฤษ  หอนาฬกิาทีโ่ดดเดน่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ตัง้ตระหงา่นอยูใ่กลช้ายทะเล 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เบตง เมอืงแหง่ขนุเขาและสายหมอก 

12.00 น. เดนิทางถงึดา่นเบตง ประทบัตราหนังสอืเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงเบตงดนิแดนทีม่คี าขวญัวา่ “เมอืงในหมอก

ดอกไมง้ามใตส้ดุสยามเมอืงงามชายแดน” เบตงเป็นภาษามลายหูมายถงึ “ไมไ้ผ”่ หรอื “ไผต่ง” 

เนือ่งจากในอดตีพืน้ทีแ่หง่นีอ้ดุมไปดว้ยตน้ไผแ่ตปั่จจบุนัตน้ไผส่ญูหายไปตามสภาพเมอืงทีเ่ตบิโตขึน้อยู่

หา่งจากตัวเมอืงยะลาประมาณ 140 กม.ทางทศิใตต้ดิกบัรัฐเปรักและรัฐเคดะหข์องประเทศมาเลเซยีภมู ิ

ประเทศมลีักษณะเป็นแอง่กระทะในออ้มกอดของขนุเขาสนักาลาครีมีทีีร่าบประมาณ10%ท าใหท้ีน่ีม่ ี

บรรยากาศคลา้ยภาคเหนอืตอนบนของไทยอากาศทีเ่บตงเย็นสบายตลอดทัง้ปีดว้ยลกัษณะทาง

ภมูศิาสตรน์ีเ่องทีท่กุๆดา้นถกูลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาและป่าดงดบิผนืใหญ่ทีย่งัคงความเป็นธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

13.00น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ มือ้ที ่4 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูอ่โุมงคปิ์ยะมติร หรอื อโุมงคเ์บตง เป็นอโุมงคด์นิทีอ่ดตีขบวนการโจรคอมมวินสิตม์

ลายา(จคม.) สรา้งขึน้เพือ่เป็นฐานปฏบิตักิารตอ่สูท้างการเมอืง เมือ่พ.ศ. 2519 เพือ่ใชเ้ป็นฐานหลบซอ่น

ตัวจากการโจมตทีางอากาศ และเป็นแหลง่สะสมเสบยีงของกลุม่ ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทีล่อ้มรอบดว้ยป่าทบึ 

ตัวอโุมงคม์คีวามกวา้งพอคนเดนิได ้มลีกัษณะคดเคีย้วเขา้ไปในภเูขายาวประมาณ 1 กโิลเมตร ในอดตีมี

ทางเขา้ออกทัง้หมด 9 ทาง เชือ่มตอ่ถงึกนัหมด ปัจจบุนัเหลอืเพยีง 6 ทางเทา่นัน้  โดยปัจจบุนัยงัคงมี

กลิน่อาย และรอ่งรอยของการด ารงชวีติทีห่ลงเหลอือยู ่ ไมว่า่จะเป็นหอ้งนอนทีม่เีตยีงดนิเหนยีวกอ่ตดิกบั

ผนังถ ้า อปุกรณ์ในการสูร้บอปุกรณ์ในการเดนิป่า หอ้งบญัชาการรบซึง่จคุนไดถ้งึ 200 คน ภายนอก

อโุมงคย์งัมลีานส าหรับฝึกก าลังพลและปัจจบุนัยงัมอีาคารจัดนทิรรศการวถิกีารด าเนนิชวีติในป่าของ จค

ม. อนัน่าสนใจ 

น าทา่นผอ่นคลายทีบ่อ่น า้รอ้นเบตง บอ่น ้าแหง่นีเ้ป็นบอ่น ้ารอ้นขนาดใหญท่ีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ ที่
ประกอบดว้ยแรธ่าตตุา่งๆ มากมาย มอีาณาบรเิวณประมาณ 3 ไร ่โดยอณุหภมูเิฉลีย่ของน ้าอยูท่ีป่ระมาณ 
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80 องศาเซลเซยีส บรเิวณทีน่ ้าเดอืดสามารถตม้ไขส่กุไดภ้ายใน 7 นาท ี ประชาชนชาวเบตง และ
นักทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาอาบน ้าแร ่ เพราะเชือ่กนัวา่ท าใหส้ขุภาพด ี มคีณุสมบตัใินการรักษาโรค
ผวิหนังตา่งๆ และชว่ยใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั่งสดใส  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวอ าเภอ
เมอืงเบตง 

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์มอืงเบตง สถานทีท่ีนั่บเป็นความภาคภมูใิจของชาวเมอืงเบตงเป็นอยา่งยิง่ 
สรา้งขึน้เนือ่งในวโรกาสเฉลมิฉลองการครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี  ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภมูพิลอดลุยเดช รัชกาลที ่ 9 เมือ่ปี พ.ศ. 2549 ตวัอาคารสรา้งในรปูแบบสถาปัตยกรรมทอ้งถิน่
ประยกุต ์ หลังคาซอ้นหลายชัน้ดงูดงามแปลกตา  เป็นแหลง่เก็บรวบรวมศลิปวตัถ ุ ขา้วของเครือ่งใช ้

โบราณวัตถ ุ และสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมอืงเบตงตา่งๆ  เทา่ทีจ่ะหามาได ้  ในพพิธิภณัฑช์ัน้หนึง่เก็บรวมรวบ
ศลิปวตัถ ุขา้วของเครือ่งใชโ้บราณวัตถอุาท ิถว้ย ชามเครือ่งเคลอืบ โต๊ะ ตู ้เตยีง โบราณ ตะเกยีงเกา่ เรอื
ส าเภาจ าลอง กีท่อผา้ อปุกรณ์ ป่ันฝ้าย สว่นชัน้สองจัดแสดงภาพเกา่เมอืงเบตง และขอ้มลูสถานที่
ทอ่งเทีย่วน่าสนใจ พพิธิภณัฑเ์มอืงเบตงยงัมคีวามพเิศษอกีอยา่งหนึง่ คอื ทีช่ัน้บนสดุของตัวอาคารนัน้ 
นับเป็นจดุชมววิเมอืงเบตงไดอ้ยา่งดเียีย่มและชดัเจน 

ขดุโคง้ทอดยาวประมาณ 273 เมตร มทีางเดนิทางอยูภ่ายใน ตดิไฟใหแ้สงสวา่งดสูวยงาม มเีสน่ห ์

18.30 น. บรกิารอาหารค า่ณภตัตาคารตา้เหยนิมือ้ที ่ 5 ชมิเมนชูือ่ดงัเมอืงเบตงทีม่าถงึแลว้ตอ้งทานเชน่
ไกส่บัเบตง ผกัน า้ หมีเ่บตง เคาหยก ปลาจนีฯ 

 น าทา่นน่ังรถชมตัวเมอืงเบตงยามพลบค า่ 

หอนาฬกิาเมอืงเบตง น าทา่นชมและถา่ยรปูสถานทีอ่นัเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงเบตง หอนาฬกิา
เมอืงเบตง สิง่กอ่สรา้งเกา่แกท่ีอ่ยูเ่คยีงคูก่บัเมอืงเบตงมายาวนาน เปรยีบเป็นสญัลักษณ์ทีต่ัง้อยูจ่ดุ 
ศนูยก์ลางของเมอืง สรา้งดว้ยหนิออ่น ในยามเยน็จะเห็นฝงูนกนางแอน่นับหมืน่ตัวมาเกาะอยูร่อบๆ 
สายไฟจนกลายเป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์คูห่อนาฬกิาแหง่นี ้

ตูไ้ปรษณียใ์หญท่ีส่ดุในโลก ตัง้อยูบ่รเิวณสีแ่ยกหอนาฬกิา ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2467 กอ่สรา้งดว้ยคอนกรตี
เสรมิเหล็ก มเีสน้รอบวงประมาณ 140 เซนตเิมตร สงู 290 เซนตเิมตร นับเป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ประจ า
เมอืงเบตงทีใ่ครมาแลว้กต็อ้งเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 

อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิอ์โุมงคร์ถยนตล์อดภเูขาแหง่แรกของเมอืงไทยเปิดใชเ้มือ่ 1 ม.ค. 2544  
สรา้งขึน้เพือ่แกไ้ขปญัหาการจราจรระหวา่งเมอืงเกา่กบัเมอืงใหม ่

ทีพ่กัGRAND MANDARIN HOTEL, BETONG ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–วดัพทุธาธวิาส–หาดใหญช่อ้ปป้ิงตลาดกมิหยง-กรงุเทพฯ 

04.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสูห่มูบ่า้นธารมะล ิต าบลอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขาไมโครเวฟ กโิลเมตรที ่32 มี

ความ สงู 2,038 ฟตุจากระดับน ้าทะเล เพือ่รอชมความงดงามของ ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ทีไ่ดช้ ือ่วา่

เป็น ทะเลหมอกทีส่วยทีส่ดุในภาคใต ้ทีบ่รเิวณยอดเขากนุงุซลิปิตั ซึง่ถอืเป็นจดุไฮไลทใ์นการชมทะเล

หมอกแหง่นี ้ เพราะสามารถมองเห็นหมอกทีจั่บตัวกนัเป็นชัน้หนา เต็มผนืฟ้า ลอ่งลอยอยูต่รงหนา้ของ

ทา่นมองดคูลา้ยผนืน ้าทะเลทีง่ดงามยามแสงแรกของวนัโผลพ่น้ขอบฟ้า   

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูต่ัวอ าเภอเมอืงเบตง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม มือ้ที ่6 

น าทา่นเทีย่วชมวดัพุทธาธวิาสตัง้เดน่เป็นสงา่อยูบ่นเนนิเขามพีระธาตเุจดยีพ์ระพทุธธรรมประกาศตัง้
โดดเดน่มองเห็นศลิปกรรมแบบศรวีชิยัประยกุตส์วยงามมากโดยในองคม์หาธาตเุจดยีบ์รรจพุระบรม
สารรีกิธาต ุ

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา 

13.00น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ มือ้ที ่7 

หลังจากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลากหลายชนดิทัง้ของกนิ ของใชท้ีต่ลาดกมิหยง 
ตลาดขาย สนิคา้ทีโ่ดง่ดังของอ าเภอหาดใหญ ่(อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

หรอื อสิระชอ้บป้ิงทีต่ลาดสนัตสิขุ ซึง่มสีนิคา้นานาชนดิใหเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก เชน่ อาหารแหง้

ชนดิตา่งๆ ลกูอม บว๊ย ชอ็กโกแลต ขนมขบเคีย้วจากประเทศเพือ่นบา้น น ้าหอม เครือ่งส าอาง เสือ้ผา้ 
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นาฬกิา กระเป๋า รองเทา้ แวน่ตา ไปจนถงึผลไมห้ลากหลายชนดิ  โดยสว่นมากเป็นสนิคา้น าเขา้ทีไ่มผ่า่น

การเสยีภาษี จงึมรีาคาถกูกวา่ทั่วไป แตร่ะวังของปลอม !  (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

17.30 น. ไดเ้วลาสมควรน าทา่นสูส่นามบนิหาดใหญ ่เตรยีมเดนิทางสูก่รงุเทพ 

19.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี หรอืโลวค์อสระดบัเดยีวกนั 

21.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

โปรแกรมการเดนิทางอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมเพือ่สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ สภาพอากาศ เวลา การเมอืงและ 

การลา่ชา้ของสายการบนิ ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ท ัง้นีบ้รษิทัจะค านงึถงึ 

ความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

*** การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจี านวนผูเ้ดนิทาง 8 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัขนาดพาหนะทีใ่หบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต ัว๋รถไฟตูน้อนปรบัอากาศ ช ัน้ 2เตยีงบน (หากทา่นมคีวามประสงคใ์ชเ้ตยีงลา่งเพิม่ทา่นละ 150 บาท) 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัพรอ้มภาษีสนามบนิ เสน้ทาง หาดใหญ–่ กรงุเทพฯ  

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละไมเ่กนิ 10 กโิลกรัมหรอืตามเงือ่นไขสายการบนิ 

 คา่รถตูห้รอืรถบสัปรับอากาศ รับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 – 3 ทา่น/หอ้ง ระดบั 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซยี 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารรวม7 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ(อาหารทีจ่ดัเลีย้งในแตล่ะมือ้เป็นอาหารทอ้งถิน่ หากทา่นชอบทาน

อาหารชนดิใดเป็นพเิศษ หรอืมเีด็กควรน าอาหารทีช่อบตดิตัวไปดว้ย) 

 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ไมค่รอบคลมุ

เรือ่งสขุภาพ และป่วยไขท้กุกรณี) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั 

การเคลมประกนัทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

**ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพ/การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ

สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได*้* 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน) 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน) 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน) 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยในการท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากทีร่ายการระบ ุเชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืจากการจัดเลีย้งใน

รายการ / คา่โทรศัพท ์/ คา่โทรศัพทท์างไกล / คา่อนิเตอรเ์น็ต / คา่ซกัซดี / มนิบิาร ์ 

 คา่ระวางน ้าหนักสมัภาระทีเ่กนิจาก 10 กโิลกรัม 
 คา่รถไฟเตยีงลา่งเพิม่ 150 บาท 
 คา่พนักงานยกกระเป๋า  
 คา่ทปิ ทา่นละ 600 บาท  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีขอใบเสร็จถกูตอ้งเพือ่น าไปหักคา่ใชจ้า่ย 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 
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 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าที่

พกัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดัจ า หรอื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตกุรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะ

แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรียกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

หนงัสอืเดนิทางทีไ่มส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 
- หนังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืไมถ่งึ 6 เดอืน หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีใ่กลจ้ะหมดอาย ุ หากนับจากวนัทีต่อ้งใช ้

เดนิทางจนถงึวันหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดอืนถอืวา่ใชเ้ดนิทางไมไ่ด ้ทา่นตอ้งไปท าเลม่ใหมท่ันท ี
- หนังสอืเดนิทางทีช่ ารดุ หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีม่สีว่นใดสว่นหนึง่ขาดหายหรอืช ารดุ เชน่ หนา้แรกทีม่รีปูและ

รายละเอยีดของผูเ้ดนิทางมรีอยฉีกขาด หรอืขดูขดี หรอืมกีารแตม้สหีรอืหมกึจนท าใหไ้มส่ามารถมองเห็น
รายละเอยีดไดค้รบถว้น  หนา้ในเลม่หนังสอืเดนิทางขาดหายทัง้หนา้ หรอืบางสว่น ใชก้าวตดิหนา้ใดหนา้หนึง่ใน
เลม่จนไมส่ามารถเปิดดรูายละเอยีดได ้ลว้นถอืวา่เป็นหนังสอืเดนิทางช ารดุทีไ่มส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 8 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิ และ การรถไฟ มีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืขบวนรถไฟ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิและการรถไฟ ,การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ รถไฟตกราง หรอืการกอ่การไมส่งบ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  


