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เมนูขนึ้ ชื่อ ไก่เบตง / เคาหยก / ผักนา้ / ติม๋ ซา / บะกุ๊ดเต๋ / เฉาก๋วยกะทิ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ- อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หาดใหญ่ – ปัตตานี-ศาลเจ้ าแม่ ลมิ้ กอเหนี่ยว-วัดช้ างไห้ -จุดชมวิวสะพาน
วันที่ 2
ข้ ามทะเลสาบ ฮาลา-บาลา-เบตง
ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง - สกาลวอล์ค อัยเยอร์ เวง - สวนหมืน่ บุปผา วันที่ 3 อุโมงค์ ปิยะมิตร – บ่ อนา้ พุร้อน –ฟาร์ มไก่เบตง - ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก
- อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์–สตรีทอาร์ ตเบตง
วันที่ 4 วัดพุทธาธิวาส - วัดกวนอิม - กลับหาดใหญ่ –ตลาดกิมหยง – กรุงเทพฯ
วันที่ 5 กรุงเทพฯ

อาหาร - / - / อาหาร เช้ า/เทีย่ ง/เย็น
อาหารเช้ า เทีย่ ง/เย็น

อาหารเช้ า/เทีย่ ง / อาหาร - / - / -
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กาหนดการเดินทาง
18-22 พฤศจิกายน 2563
4 – 8 ธันวาคม 2563
30 ธันวาคม -3 มกราคม 2564

อัตราค่าบริการต่ อท่ าน
ราคาเด็ก 2-6 ขวบ ไม่ มี พักเดีย่ ว/เดินทาง
ราคาผู้ใหญ่
เตียงเสริม
คนเดียวจ่ ายเพิม่
4,999.4,999.5,999.-

ไม่ มรี าคาเด็ก

1,500.1,500.1,500.-

ที่นั่ง
36
36
36

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
กรุ งเทพฯ- อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(อาหาร - / - / - )
18.30 น.
พร้ อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความให้ทุกท่าน
จากนั้น
ออกเดินทางสู่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่าน
พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันทีส่ อง
หาดใหญ่ – ปัตตานี – ศาลเจ้ าแม่ ลมิ้ กอเหนี่ยว – วัดช้ างไห้ – เบตง
(อาหาร เช้ า/ เที่ยง /เย็น)
เช้ า
08.00 น.
09.00 น.
จากนั้น

คณะเดินทางถึง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แวะให้ ท่านทาภารกิจส่ วนตัว ณ ปั้มนา้ มัน.........
รับประทานอาหารเช้ า (ทัวร์ บริการ)
ออกเดินทางสู่ อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี แวะสักการะศาลเจ้ าแม่ ลมิ้ กอเหนี่ยว จ. ปั ตตานี ศาลเจ้าคู่เมือง
ปั ตตานีมาแต่โบราณ
เดินทางแวะไหว้พระสักการะขอพร ณ วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (ทัวร์ บริการ)
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ระหว่างทางแวะเที่ยวชมวิว ณสะพานข้ ามทะเลสาบ ฮาลา-บาลา จากนั้นเดินทางเข้าสู่ อาเภอเบตง

เย็น

จากนั้น
วันทีส่ าม
04.00 น.

รั บประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารหวายร้ อยลี้ (แกงส้ มผักรวม/นิลดาหลา/ผัดผักกูด/ผักน้าน้ามันหอย/
เต้ าหู้ทรงเครื่อง/ไก่ ซอสครีม/ถั่วเจี๋ยน/ผลไม้ ) (ทัวร์ บริการ)
หมายเหตุ ร้ านอาหารและรายการอาหารอาจมีการเปลีย่ นแปลง
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ The Holidays Hill หรือเทียบเท่า
ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง - สกาลวอล์ ค อัยเยอร์ เวง - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ ปิยะมิตร – บ่ อน้าพุร้อน – ฟาร์ ม
ไก่เบตง - ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก - อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์–สตรีทอาร์ ตเบตง (อาหารเช้ า /เทีย่ ง/ เย็น )
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง ชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ และชมแสงแรก
ของ ตะวัน จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว “SKY WALK” ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง แลนด์ มาร์ คใหม่ อ.เบตง
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จากนั้น

รับประทานอาหารเช้ า ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น (ข้ าวยาบูดู ชากาแฟ ปาท่ องโก๋ ) (ทัวร์ บริการ)
อิ่มกันแล้วเดินทางกันต่อ...................ชม สวนดอกไม้ เมืองหนาวเบตง / นาชม อุโมงค์ ปิยะมิตร ฐานทับของ
คอมมิวนิสในอดีตดูหอ้ งต่าง ๆ เช่น ห้องพยาบาล ห้องทางาน ห้องอาหาร แวะชมบ่ อน้าพุร้อนเบตง สนุ กกับ
การต้มไข่แล้วแช่เท้า

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านคีรีเบย์ (เมนูเซ็ทไก่เบตง+เฉาก๋วยกะทิ)ของขึน้ ชื่อเบตง (ทัวร์ บริการ)
พร้ อมชม ฟาร์ มไก่ เบตงคีรีเบย์ เป็ นฟาร์ มต้ นแบบ มีความโดดเด่ น ในด้ านรสชาติ ความอร่ อย เนื้อนุ่ม หนัง
กรอบ ไม่ มีมันผสม แถมยังติดอันดับไก่ เนือ้ ทีม่ ีราคาแพงทีส่ ุ ดในประเทศไทย

ชมภาพวาดแนว สตรี ทอาร์ ต (Street Art) โดยภาพที่ ถู กเขี ยนส่ วนใหญ่ จะเป็ นภาพที่ บ อกเล่ า
เรื่ องราววิถีชีวติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง
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ต่อมา
เย็น
จากนั้น

เดินชม หอนาฬิ กาคู่บ้านคู่เมือง แวะถ่ายรู ป ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก ผ่านชม อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารใบหยก (ไก่ สับเบตง/ผัดผักน้า/เคาหยก/ปลานึ่งมะนาว/เต้ าหู้ราดหน้ า/
ผลไม้ ) (ทัวร์ บริการ) หมายเหตุ ร้ านอาหารและรายการอาหารอาจมีการเปลีย่ นแปลง
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ The Holidays Hill หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เช้า

วัดพุทธาธิวาส - วัดกวนอิม - กลับหาดใหญ่ –ตลาดกิมหยง – กรุ งเทพฯ
(อาหารเช้ า / เทีย่ ง / - )
รับประทานอาหารเช้ า / บะกุ๊ดเต๋ + ข้ าวสวย + ติ๋มซา + นา้ ชา/กาแฟ ณ ร้ านเซ้ งติ๋มซา (ทัวร์ บริการ)

จากนั้น

นาท่านไปนมัสการวัดพุทธาธิวาส มีบรรยากาศร่ มรื่ นทัศนียภาพงดงามประกอบด้วยสถาปั ตยกรรมที่มีความ
โดดเด่น / จากนั้นไปถ่ายรู ป ป้ายใต้ สุดสยาม(The Southern) ได้เวลาอันสมควรเดินกลับสู่ หาดใหญ่
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เทีย่ ง
บริการ)

รั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ ร้ า นกอไผ่ (ร้ า นข้ า วหมกไก่ ทอดชื่ อดั งระดั บต านานคู่ เมื อ งยะลา) (ทัวร์

บ่าย

เดินทางถึง หาดใหญ่ จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดกิมหยง อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าของฝาก

เย็น

นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)

วันทีห่ ้ า

หาดใหญ่ – กรุ งเทพฯ

เช้า

ถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ (ถึงจุดหมายประมาณรุ่ งเช้ าเวลาประมาณ
05.00-07.00 น.)
……………………………………………

***ห้ างหุ้นส่ วน ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่ คงรักษามาตรฐานการบริการ และ ผลประโยชน์
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ ***
หมายเหตุ: รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การ
เดินทางช่ วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่ าง ๆ เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดยทางผู้จัดจะปรั บเปลี่ยนโดยคานึ งถึง
ผลประโยชน์ ของท่านเป็ นหลัก เพือ่ ให้ ท่านท่องเทีย่ วได้ ครบถ้ วนตามโปรแกรม
มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา
 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 ฉี ดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 บริ การหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด
 ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้ องกันและยับยั้งการแพร่ ระบาดของโควิด-19
เอกสารทีป่ ระกอบการเดินทาง
สาเนาบัตรประชาชน ** กรุ ณาส่ งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา หรื อส่ งพร้อมยอดคงเหลือ **
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อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศเดินทางตามเส้นทางที่ระบุ
2. ค่ารถท้องถิ่นขึ้นชมจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง
3. ค่าที่พกั 2 คืน / พักห้องละ 2 – 3 ท่าน กรณี ไม่ครบคู่หรื อไม่ประสงค์พกั เดี่ยว
4. ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
6. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. บริ การน้ าเปล่าวันละ 1 ขวด / ท่าน
8. ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบตั ิเหตุสูงสุ ด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และวงเงิน
ค่ารักษาจากอุบตั ิเหตุสูงสุ ดท่านละไม่เกิน 500,000 บาท) และสาหรับผูเ้ อาประกันภัยที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี หรื อ
ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัยตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่ าอาหารทีไ่ ม่ ได้ ระบุในรายการทัวร์
2. ค่ าประกันสุ ขภาพ
3. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือรายการทัวร์ ที่ระบุ อาทิ ค่ าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่ งเพิม่ ต่ างหาก
4. ค่ าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
5. ชาวต่ างชาติชาระเพิม่ ท่านละ 500 บาท
เงื่อนไขการจอง
มัดจาท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา
หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกการจองหรื อยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง(ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ยดึ เงินเต็มจานวน
*กรณี มีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่น ๆ
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หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คาสัง่ ของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่น ๆ ที่อยูน่ อกเหนือ
 การควบคุมของทางบริ ษทั หรื อค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การ
สู ญหาย ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯนอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯกากับเท่านั้น
 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูต่ ามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันที่ไม่
คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิม่ เติมจากราคาที่กาหนดไว้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริ การใดบริ การหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่สามารถเรี ยกร้องค่าบริ การคืนได้ ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น

