VIP เบตน ฬะลา ปั ตตานฝ 4ทัน
" ใต้สภดสฬาม เบตน ฬะลา ปั ตตานฝ "
ตระการตากับแลนด์มาร์ใใหม่ สกาฬทธล์ใทะเลหมธกธัฬเฬธร์เทน
อผเถษ! เข้าชมทันฬะหรผน่ ๑ ใน ๗ ทันหัทเมฟธนใต้ทฝ่สทฬสมบม รณ์ทฝ่สภด

เทฝฬ่ ทแบบ New Normal ใณะส่ทนตัท 6 ท่าน
อผเถษ ! ลผม้ รสปลาอลทนชมอม ขพน้ ชฟ่ธขธนเบตน - บผนสาฬการบผนโทฬสโมล์
กาหนดการเดินทาง
วันแรก
05.30 น.
05.00 น.
07.05 น.
08.30 น.

ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564

1
กรุคณะเดิ
งเทพฯนทางพร้
– สนามบิ
อมกันนสุทีว่จรรณภู
ุดนัดพบมิ –...สนามบินหาดใหญ่ –จ.ยะลา – ศาลหลักเมือง
– YALA Street Art – ล่ องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา – อ.เบตง
– ล่ อนงเรื
อทะเลสาบฮาลาบาลา
– เกาะทวด
อ.เบตงาออก เคาเตอร์ สายการบินไทยสไมล์ โดยมี
คณะเดิ
ทางพร้
อมกันที่ สนามบินสุวรรณภู
มิ อาคารผู–้ โดยสารข
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
โดยเที่ยวบินที่ WE259 สู่ สนามบินหาดใหญ่
ถึงสนามบินหาดใหญ่
รับสัมภาระออกจากอาคาร มีรถตู้ท้องท้ องถิ่นรอรับท่าน จากนั ้นนําท่านเดินทางสู่ จังหวัด
ยะลา ( ระยะทาง 133 กม. ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม. )
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นําท่านสักการะศาลหลักเมืองยะลา ตั ้งอยู่บนเนินดินเป็ นจุดศูนย์กลาง
ของผังเมืองรูปใยแมงมุม ซึง่ มีคําว่าเมืองยะลา เป็ นเมืองที่มีผงั เมืองสวย
ที่สดุ ใน ประเทศ
นําท่านถ่ายรูปกับภาพวาดบนพนัง YALA Street Art นําเสนอเรื่ องราว

เที่ยง

คํ่า

วันที่สอง

04.00 น.

ของ
ความรักที่อบอุ่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมไปถึง
สัญลักษณ์ต่าง ที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ ซึง่ ภาพวาดจะมีทั ้งหมด 6
จุด บนผนังบ้ านภายในชุมชน นับว่าเป็ นภาพที่สร้ างสีสนั ลดภาพความ
รุนแรง สร้ างแลนด์มาร์ คใหม่ให้ กบั เมืองยะลา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ร้ านธารา
จากนั ้นนําท่านเดินทางสู่ อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ( ระยะทาง 80 กม.
ใช้ เวลาประมาณ1.30 ชม. )
นําท่าน ล่ องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา ป่ าดิบชื ้น ผืนใหญ่ที่สดุ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีพื ้นที่ประมาณ 800,000 ไร่ มีอาณาเขตครอบคลุมพื ้นที่
อ.บันนังสตา อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา ยาวไปจนถึง อ.สุคิริน อ.แว้ ง อ.จะ
แนะ อ.ศรี สาคร จ.นราธิวาส และแนวเขตแดนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
นําท่านชมเกาะทวด เกาะนํ ้าจืดขนาดเล็กที่ตั ้งอยู่กลางทะเลสาบฮาลาบา
ลา บนเ กาะนั ้นเป็ นที่ประดิษฐานหลวงปู่ ทวด โดยมีความเชื่อว่าหาก
ได้ มาสักการะบนบานศาลกล่าวใด ๆ จะเป็ นไปตามประสงค์โดยเฉพาะ
เรื่ องของเงินทอง โชคลาภ
จากนั ้นนําท่านขึ ้นฝั่ง เดินทางสู่ อําเภอเบตง ( ระยะทาง 83 กม. ใช้ เวลา
ประมาณ 2 ชม. )
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ร้ านต้ าเหยิน
นําท่านเดินชมรอบเมืองเบตง ชม ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ ท่สี ุดในประเทศ
ไทย บริ เวณสีแ่ ยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467
ตั ้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง
พักเบตง โรงแรมแกรนด์แมนดาริ นเบตง หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
โรงแรมตั ้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง สะดวกในการเดินเล่นทอดน่องท่องเมืองมาก
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ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง – Sky Walk – นา้ ตกเฉลิมพระเกียรติ – สะพานแตปูชู – ฟาร์ มไก่
– วัดกวนอิม – วัดพุทธาวาส – สวนสุดสยาม – อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์
นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง นัง่ ชมแสงแรก ในเขตพื ้นที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 มี
ความสูงกว่าระดับนํ ้าทะเล 2,038 ฟุต ให้ ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอก แบบหนา ๆ ตั ้งแต่ช่วงเช้ ามืดได้ อย่าง
2

เช้ า

เที่ยง

สวยงาม (ขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) นําท่านชม “สกายวอล์ ค ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง”
แลนด์มาร์ คใหม่ อ.เบตง ( เปิ ดเวลา 05.30 – 09.30 น. )ตั ้งอยู่บริ เวณจุดชมวิวทะเล
หมอกอัยเยอร์ เวง (ข้ างจุดชมวิวเดิม) ต.อัยเยอร์ เวง อ.เบตง จ.ยะลา บนระดับความสูง
2,038 ฟุต จากระดับนํ ้าทะเล
 รับประทานอาหารเช้ า แบบปิ คนิค
จากนั ้นนําท่านชม นา้ ตกเฉลิมพระเกียรติ ชื่อเดิมคือ นํ ้าตกวังเวง หรื อ
อัยเยอร์ เค้ ม เรี ยกตามชาวจีนที่มาทําเหมืองกับชาวฝรั่งในยุคมลายูเป็ น
อาณานิคมของอังกฤษ ชือ่ เข่ง ชาวบ้ านเรี ยก “ไอเข่ง” “ไอเกง” เพี๊ยนเป็ น
“อัยเยอร์ เค็ม”
ให้ ท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็ นสะพานแขวนไม้ เก่าแก่สร้ าง
ข้ ามแม่นํ ้าปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็ นผู้บกุ เบิก
นําท่าชม ชมฟาร์ มไก่ เบตง เพื่อรู้จกั สายพันธุ์ไก่พื ้นเมืองเบตงแท้ ๆ ว่ามี
คุณลักษณะอย่างไร มีวิธีการเลี ้ ยงดู รักษาสายพันธุ์อย่างไร ให้ คงอยู่เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ที่นี่ท่านจะได้ สมั ผัสกับไก่เบตงแท้ ๆ อย่าง
ใกล้ ชิด
 รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวมันไก่เบตงโกช้ าง
นําท่านแวะชมท่ าอากาศยานนานาชาติเบตง สนามบินแห่งใหม่ลาํ ดับ
ที่29 มีทิวน์ทศั น์สวยงามมากตั ้งอยู่บนพื ้นที่ 920 ไร่กลางหุบเขา ใน ต.ยะ
รม อ.เบตง ซึง่ ห่างจากตัวเมืองราว 12 กม. ใช้ วงเงินก่อสร้ างกว่า 1,900
ล้ านบาท (**26/10/63 สนามบินยังไม่มีกําหนดเปิ ดใช้ บริ การ ขอสงวน
สิทธิ์ตดั รายการออกกรณีทางท่าอากาศยานไม่เปิ ดให้ เข้ าชม )
นําท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาวาส มีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั ้ง
โดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรี วิชยั ประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์
มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์นี ้สร้ างขึ ้นจาก
ความคิดและการดําเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวัสดิ์ โชติ
พานิช เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชชินี
นาถ ในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยสมเด็จพระนาง
เจ้ าฯพระบรมราชินีนาถ ได้ พระราชทานนาม และเสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดฉัตรเมื่อวันที่ 14 ต.ค.
2536
แวะกราบไว้ เจ้ าแม่กวนอิมที่ วัดโพธิสัตโตเจ้ าแม่ กวนอิมเบตง หรื อ วัด
กวนอิม สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1966 โดยได้ รวบรวมเงนจากผู้มีจิตศรัทธา
ช่วยกันบริ จาคเพื่อสร้ างวัดกวนอิมแห่งนี ้ โดยวัดกวนอิมแห่งนี ้ก่อสร้ าง
อย่างโดดเด่นบริ เวณเนินเขาของสวนสุดสยาม
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จากนั ้นนําท่านชม สวนสุดสยาม “สวนสาธารณะเทศบาลตําบลเบตง”
ตั ้งอยู่บนยอดเขาภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตง
มีเนื่อที่
ประมาณ 76 ไร่ สวนสุดสยามแห่งนี ้เป็ นสถานที่ล้อมรอบด้ วยความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยเฉพาะการก่อสร้ างและการออกแบบสวนสุด

คํ่า

วันที่สาม
เช้ า

สยามนั ้น ต้ องอาศัยศิลปะในการจัดวางที่ได้ มาตรฐาน สมดุลกับสภาพภูมิ
ประเทศ หลังจากสร้ างเสร็ จแล้ ว สถานที่แห่งนี ้ได้ กลายเป็ นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจของพี่น้องชาวเบตง
นําท่านชม อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ ตั ้งอยู่ ณ บริ เวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับ
ถนนภักดีดํารงผ่านสวนสาธารณะออกสูถ่ นน บริ เวณหน้ าสวนนก เชื่อมต่อ
กับถนนมงคลประจักษ์ ทะลุไปสูช่ มุ ชนเมืองใหม่หมู่บ้านแกรนด์วิว และ
เชื่อมต่อกับถนนอัยเยอร์ เบอร์ จงั
ไปสูช่ มุ ชนธารนํ ้าทิพย์อีกทอดหนึง่
เป็ นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของ
เมืองไทย ที่ขดุ ทอดโค้ งให้ รถวิ่งไป-มาก่อสร้ างด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร
กว้ าง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวจราจรคู่ กว้ าง 7เมตร ทางเท้ าเดินกว้ างข้ างละ 1 เมตร ความเร็ วรถสามารถวิ่งได้ 60
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ได้ เปิ ดใช้ อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักเบตง โรงแรมแกรนด์แมนดาริ นเบตง หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

3
สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ ปิยะมิตร – เฉาก๊ วย กม.4 – สะพานยีลาปั น – จ. ปั ตตานี - Skywalk
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ ดอกเมืองหนาวเบตง ตั ้งอยู่ที่หมู่บ้านปิ ยะมิตร 2 ต.ตะเนาะแมเราะ อ.
เบตง จ.ยะลา เป็ นสวนดอกไม้ เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้ วยสภาพ
ภูมิประเทศที่อยู่สงู จากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบนํ ้าเพียงพอ จึงมีความ
เหมาะสมกับการปลูกไม้ ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้ นี ้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีดอกไม้ นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื ้อเชิญผู้มาเยือน ความ
สวยงามของดอกไม้ ที่ปลูกเรี ยงรายเป็ นทิวแถวเย้ ายวนให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าไปเที่ยวชม และสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศ
ที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่ากว่าพื ้นที่อื่นของภาคใต้

4

เที่ยง

คํ่า

จากนั ้นนําท่านชม อุโมงค์ ปิยะมิตร เป็ นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้ างขึ ้น สําหรับ
เป็ นฐานปฏิบตั ิการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้ กลับมาร่ วมพัฒนาชาติไทย สร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2519
ใช้ หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปั จจุบนั ได้ เปิ ดเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยวที่สนใจเข้ ามาเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ ในอดีต
แวะชิม เฉาก๊ วย กม.4 เฉาก๊ วยดั ้งเดิมต้ นตํารับ อร่ อยระดับตํานาน
 รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านสู่ อําเภอบันนังสตา ( ระยะทาง 100กม. ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม )
ชม สะพานยีลาปั น สะพานข้ ามแม่นํ ้าปัตตานี มีความกว้ าง 6 เมตร
ยาวประมาณ 50 เมตร พื ้นสะพานเป็ นเหล็กแบบรังผึ ้ง ตัวโครงสร้ าง
ทั ้งหมดเป็ นเหล็กกล้ าล้ วนๆ สร้ างโดยกองทัพญี่ปนุ่ ในสมัยสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ราวๆ ปี พ.ศ. 2485 หลังจากที่กองทัพญี่ปนุ่ ยกพลขึ ้นบกแถว
ชายฝั่งภาคใต้ และยึดครองแหลมมาลายู หรื อประเทศ สหพันธรัฐมาเล
เชียในปัจจุบนั จากนั ้นนําท่านเดินทางต่อสูจ่ งั หวัดปัตตานี ( ระยะทาง
80 กม. ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม )
ถึงจังหวัดปัตตานี นําท่านชม Sky Walk แห่งแรกของจังหวัดปัตตานี ที่ตั ้งอยู่ในสวนสมเด็จเจ้ าฟ้ากัลยานิวฒ
ั นา กรม
หลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็ นสกายวอร์ คเหนือป่ าชายเลนปละ
ชายฝั่งริ มอ่าวไทย ทั ้งยังเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงานแห่งหนึง่ ในปัตตานี

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ร้ านไทปั น
พักปัตตานี เซาเทิร์นวิว โฮเต็ล ปัตตานี หรื อเทียบเท่า

วันที่ส่ ี

เช้ า
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พิพิธภัณฑ์ เจ้ าแม่ ลมิ ้ กอเหนี่ยว– ศาลเจ้ าแม่ ลิม้ กอเหนี่ยว –กือดาจีนอ– มัสยิดกรือซะ
– สุสานเจ้ าแม่ ลมิ ้ กอเหนี่ยว– วังยะหริ่ง – จ.สงขลา – สนามบินหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
ท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ เจ้ าแม่ ลมิ ้ กอเหนี่ยว หรื อ หอนิทรรศน์ สานอารยธรรมจังหวัดปั ตตานี เป็ นศูนย์เรี ยนรู้
เกี่ยวกับประวัติชมุ ชนจีนโบราณ ที่เข้ ามาอยู่ในจังหวัดปัตตานี ภายในพิพิธภัณฑ์มีการใช้ เทคโนโลยี
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QR Code สําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้ นถึงการ
เดินทางของชาวจีนโบราณที่เข้ ามาอยู่อาศัยในภูมิภาคนี ้ คุณค่าแห่งความ
เชื่อ ความศรัทธา มุ่งหวังส่งเสริ มให้ มีการเรี ยนรู้และเข้ าใจวิถีชีวิตชุมชนใน
รูปแบบที่หลากหลายวัฒนธรรม โดยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
นํา ใกล้ กนั ให้ ท่านสักการะ ศาลเจ้ าแม่ ลมิ ้ กอเหนี่ยว ศูนย์รวมจิตใจและ
ศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื ้อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวัด และใน
ต่างประเทศ ศาลเจ้ าแห่งนี ้มีชื่อเรี ยกว่า
“ศาลเจ้ าเล่งจูเกียงหรื อชื่อที่
ชาวบ้ านเรี ยก “ศาลเจ้ าแม่ลิ ้มกอเหนี่ยว” ติดกับศาลเจ้ าแม่ ยังมีย่านเมือง
เก่าปัตตานี ซึง่ งดงามด้ วยอาคารบ้ านเรื อนเก่าแก่หลายแบบ หลากสไตล์
ให้ ได้ เดินทอดน่อง ผ่อนคลายอารมณ์ชมเมืองเก่าที่สวยงามแปลกตาอีก
ด้ วย เดิมบริ เวณนี ้เรี ยกว่า ตลาดจีน หรื อ กือดาจีนอ ตลอดสองฝั่งถนนจะ
ได้ สมั ผัสกับบรรยากาศของย่านเมืองเก่าปัตตานี ที่ มีอาคารบ้ านเรื อน
แบบโบราณให้ ชมกันเช่น บ้ าน 300 ปี ถือเป็ นบ้ านที่เก่าแก่ที่สดุ ในย่านนี ้มี
อายุราว 300 ปี บ้ านเลขที่ 27 บ้ านธรรมศาลา นําท่านชม มัสยิดกรือ
เซะ หรื อ มัสยิดสุลต่านมูซฟั ฟาร์ ชาห์ เป็ นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ใน
จังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ ว่าเป็ นศาสนสถานที่สร้ างขึ ้นในพุทธศตวรรษ

เที่ยง
บ่าย
17.15 น.

ที่ 22 ร่ วมสมัยกรุงศรี อยุธยา มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า มัสยิดปิ ตกู รื อบัน ชื่อ
นี ้เรี ยกตามรูปทรงของประตูมสั ยิด ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นวงโค้ งแหลมแบบกอทิก
ของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง ใกล้ กนั
มัสยิดกรื อเซะ เป็ นที่ตั ้งของ สุสานเจ้ าแม่ ลมิ ้ กอเหนี่ยว มีตํานานเล่าว่า
ลิ ้มกอเหนี่ยวได้ ลงเรื อสําเภามาตามพี่ชายชือ่ ลิ ้มโต๊ ะเคี่ยม ซึง่ มาแต่งงานกับ
ธิดาพระยาตานี และได้ เปลีย่ นมานับถือศาสนาอิสลามลิ ้มโต๊ ะเคี่ยมสร้ าง
มัสยิดกรื อเซะขึ ้น ลิ ้มกอเหนี่ยวจึงสาปแช่งให้ สร้ างไม่เสร็ จ แล้ วตัวเองก็ผกู
คอตายที่ต้นมะม่วงหิมพานต์ ลิ ้มโต๊ ะเคี่ยมจึงได้ ฝังศพลิ ้มกอเหนี่ยว ต่อมา
ชาวปัตตานี นําต้ นไม้ ที่ลิ ้มกอเหนี่ยวผูกคอตายมาแกะเป็ นรูปบูชาและสร้ าง
ศาลเจ้ าขึ ้นส่วนมัสยิดก็ เป็ นไปตามคําสาปเพราะมีอาเพศฟ้าผ่าทุกครัง้
ปัจจุบนั ไม่มีใครกล้ าสร้ างต่อ
จากนั ้นท่านชม วังยะหริ่ง สร้ างขึ ้น ในปี พ.ศ. 2428 ในรัชสมัยของร.5
สร้ างขึ ้นโดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรี สรุ สงคราม เจ้ าประเทศราชเมืองยะหริ่ ง เป็ น 1ใน7 วังหัวเมืองที่ยงั
สมบูรณ์ที่สดุ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางกลับสู่ สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ( ระยะทาง 120 กม. ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
โดยเที่ยวบินที่ WE266 สูก่ รุงเทพฯ
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18.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ


อัตราค่ าบริการ เบตง ยะลา ปั ตตานี 4วัน3คืน WE
ธ.ค. 63 – มี.ค. 64
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน
ค่ าบริการนีร้ วม

ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม












6 ท่ าน/รถตู้

พักเดี่ยว

18,800 บาท

4,800 บาท

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ+ นํ ้าหนักกระเป๋ า
ค่ารถตู้ท้องถิ่น
ค่าที่พกั โรงแรม 3 คืน
ค่าอาหารตามระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
ค่าเข้ าสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการให้ บริการ
- ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้ อมสําเนาบัตรประชาชน
- ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 16 ท่านขึ ้นไป/คัน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ
หรื อค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
4 . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะ
ค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
5. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
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