
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ที่พกัมาตรฐาน 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



ก าหนดการเดนิทาง 
ตุลาคม 01-04 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31 
พฤศจิกายน  04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 /  
ธนัวาคม  02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26  
มกราคม  06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30  
กุมภาพนัธ ์  03-06 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 24-27    
มีนาคม  03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)  กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ปัตตานี - มัสยดิกรือเซะ  
ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว  วดัช้างให้ - เบตง - วดัพุทธาธิวาส  
พระมหาธาตุเจดย์ีพระพุทธธรรมประกาศ   

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคานเ์ตอร์สาย
การบินไทยสมายล ์(เคาน์เตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 259 
09.00 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่แล้ว  นาํท่านเดินทางสู่ “จงัหวดัปัตตานี” จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่มีเอกลักษณ์

เ ฉ พ า ะ ตั ว  เ พี ย บ พ ร้ อ ม ด้ ว ย แ ห ล่ ง
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เช่น มสัยดิกรือ
เซะ สุสานเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียวฯลฯ และ
พื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่า 
สายนํ้ า และทอ้งทะเล นําท่านเดินทางสู่ 
“มสัยดิกรือเซะ” เป็นโบราณสถานเก่าแก่
แห่งปัตตานี  ที่ มีมาตั้ งแต่สมัยกรุงศรี
อ ยุธยา ต อ น ป ล า ย   รู้ จัก กัน อี ก ช่ือ ว่ า 
“มัสยิดปิตูกรือบัน” ที่แปลว่ามัสยิดที่ มี
ช่องประตูรูปโคง้  เน่ืองจากประตูมัสยิด
แห่งน้ีมีดา้นบนโคง้แหลมและโคง้มนแบบสถาปัตยกรรมตะวนัออกกลาง มีตาํนานที่กล่าวถึงการสร้างมสัยดิกรือ
เซะ หลากหลายเร่ืองราว จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว” ความศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปัตตานีมาแต่
โบราณ ตั้งอยูใ่นตวัเมืองปัตตานี เป็นที่ประดิษฐานองคเ์จา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว เป็นศูนยร์วมจิตใจและศูนยร์วมศรัทธา
ของชาวไทยเช้ือสายจีนในปัตตานี ในต่างจงัหวดั และในต่างประเทศ ศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเรียกว่า “ศาลเจา้เล่งจูเกียง
หรือช่ือที่ชาวบา้นเรียก “ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว”   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย นําท่านสักการะ “วัดช้างให้ราษบูรณา
ราม” หรือ“วดัช้างให้” (119 กม.) เป็น
สถา นที่ ยึด เห น่ียวจิต ใจขอ งค นใน 3 
จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ใ ต้  ต ล อ ด ถึ ง
พุทธศาสนิกชนทัว่ไป ตั้งอยู่ที่ตาํบลควน
โนรี อาํเภอโคกโพธ์ิ เป็นวดัเก่าแก่สร้าง
มาแลว้กว่า 300 ปี วดัชา้งให้ ถือว่าเป็นวดั
ตน้ตาํรับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็น
เจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัของท่าน
ก็ ถูกบรรจุไว้ที่ว ัดแห่งน้ี  ว ัดช้างให้จึง
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ของจงัหวดัปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเขา้มากราบ
สกัการะหลวงปู่ ทวดอยา่งไม่ขาดสาย ที่เรียกวา่เม่ือมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายดา้มขวานแลว้ตอ้งแวะมาให้ได ้ 
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ “จงัหวดัยะลา” เป็นเมืองชายแดนภาคใตท้ี่มีความน่าสนใจทั้งทางด้าน
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่ผสมผสานวฒันธรรมของชนต่างเช้ือชาติ ทั้งไทย 
จีน และอิสลาม  เขา้สู่ “เมืองเบตง” (158 กม.) อาํเภอที่มีขนาดใหญ่ อยูใ่นจงัหวดัยะลาและนบัเป็นอาํเภอที่ตั้งอยูใ่ต้
สุดของประเทศไทย โดยมีลกัษณะเป็นหัว
หอกยื่นเขา้ไปในประเทศมาเลเซีย  คาํว่า 
“เบตง” มาจากภาษามลายู แปลว่า ไม้ไผ ่
เป็นอาํเภอที่อยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย นาํ
ท่านเดินทางสู่  “วดัพุทธาธิวาส” ตั้งเด่น
เป็นสง่าอยูบ่นเนินเขามีพระธาตุเจดียพ์ระ
พุทธธรรมประกาศตั้ งโดดเด่นมองเห็น
ศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงาม
มาก บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ  “วัด
พุทธาธิวาส” เดิมช่ือ “วดัเบตง” เป็นวดั
คู่บา้นคู่เมืองเบตงมาชา้นาน ในวดัมีเจดีย ์
พระพทุธธรรมประกาศ ที่หมายถึงการประกาศธรรมของพระพทุธเจา้ ตั้งเด่นเป็นสง่าดว้ยศิลปะศรีวชิยัอนัสวยงาม
สมส่วน นาํท่านสู่ “พระมหาธาตุเจดียพ์ระพทุธธรรมประกาศ” ลกัษณะเจดียก่์อสร้างแบบศรีวิชยัประยกุต ์สีทอง
อร่าม สูง 39.9 เมตร  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  สร้างขึ้ นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากเจดียส์ามารถมองเห็นทศันียภาพของวดัและ
เมืองเบตงอีกมุมไดอ้ยา่งสวยงาม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั :  GRANDVIEW LANDMARK HOTEL                                       หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 



วนัที่สองของการเดนิทาง(2)  เบตง – จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอร์เวง – สวนดอกไม้เมืองหนาว 
                       อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน า้ร้อนเบตง - สตรีทอาร์ต 

04.30 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ “ตาํบลอยัเยอร์เวง อาํเภอเบตง”  เพื่อเขา้สู่ จุดชมวิวทะเลหมอก  “ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง” 
เป็นจุดชมววิทะเลหมอกที่ขึ้นช่ือของเบตงและมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  ตั้งอยูห่่าง
จากตวัอาํเภอเบตง ประมาณ 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเล 2,038 เมตร 
เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมวิวแห่งน้ีจะกลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดให้นักท่องเที่ยว
เตม็อ่ิมกบัทะเลหมอก  สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ และทศันียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ  *** พิเศษ ชม
ทะเลหมอก ณ สกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเบตง (รวมค่าเข้าชม) โดยไฮไลทข์องสกายวอล์แห่งน้ีคือมี
ระเบียงทางเดินที่ยืน่ออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร  พื้นที่ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่
สามารถมองทะลุไดย้งัพื้นเบื้องล่างได ้*** 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านสู่ “ร้านเฉาก๊วยดั้งเดิม” หรือ วุน้ดาํ ของดีเมืองเบตง ซ่ึงกระบวนการผลิตนั้นสืบ

ทอดกนัมาตั้งแต่โบราณ ไดเ้วลาอนัควร นาํท่านเดินทางสู่ “สวนไมด้อกเมืองหนาว” หรือเรียกว่า “สวนหม่ืนบุป
ผา” เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้สวนดอกไมข้นาดใหญ่ของภาคใต ้ตั้งอยูใ่นบริเวณหมู่บา้น 
ปิยะมิตร 2 เป็นโครงการตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไมน้านาพนัธุ์
บานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยอืน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยยี เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลล่ี แกลดิ
โอลัส ตุม้หูนางฟ้า และอีกหลายสายพนัธุ์อันมีเสน่ห์ ด้านในยงัมีแปลงเพาะชาํสําหรับปลูกดอกไม้เอาไวใ้ช้
หมุนเวยีนอยูภ่ายในสวน อีกทั้งยงัมีศูนยเ์รียนรู้สาํหรับท่านที่สนใจปลูกดอกไมพ้นัธุต่์างๆ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 
 



บ่าย  นาํท่านเยีย่มชม “อุโมงคปิ์ยะมิตร” บริเวณน้ีเป็นหมู่บา้นของผูร่้วมพฒันาชาติไทยเดิมเคยเป็นฐานที่มัน่ของพรรค
คอมมิวนิสต์มลายา  อุโมงค์แห่งน้ีสร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2519 
เป็นอุโมงคค์ดเคี้ยวเขา้ไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร 
ความกวา้งประมาณ 50-60 ฟุต ใชเ้วลาในการขุด 3 เดือน มี
ทางเข้าออกหลายทาง ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและ
สะสมเสบียง บริเวณภายนอกอุโมงค ์ ซ่ึงเคยเป็นลานกวา้ง
สําหรับฝึกกําลังพล ปัจจุบันมีการจัดนิทรรศการและ
พพิธิภณัฑป์ระวติัศาสตร์เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว  ให้
ทุกท่านเก็บภาพกบัตนไทรพนัปี มีโพรงขนาดใหญ่ 2 โพรง 
ส่วนบริเวณลาํตน้สามารถให้เราเดินลอดได ้ จนไดเ้วลาอนั
สมควร  นําท่านแวะชม “บ่อนํ้ าร้อนเบตง” บ่อนํ้ าพุร้อน
ธรรมชาติขนาดใหญ่ใตสุ้ดสยามบนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ 
ที่ต ั้ งอยู่ในหมู่บ้านจะเราะปะไร ตําบลตาเนาะแมเราะ 
อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา อยู่ห่างตวัเมืองเบตงไปตาม ทาง
หลวงหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) ประมาณ 5 กิโลเมตร และแยกเขา้ไปตามทางเขา้บ่อนํ้ าร้อนอีกประมาณ 7 
กิโลเมตร  ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเก็บภาพกับ “ป้ายใตสุ้ดสยาม” ซ่ึงเป็นป้ายกั้นระหว่างเขตแดนระหว่าง
ประเทศและประเทศมาเลเซีย  นาํท่านชม “สตรีท อาร์ต” (STREET ART) ที่ถูกวาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี 
ของเบตง ที่สะทอ้นเร่ืองราวและวิถีชีวิตของชาวเบตง เก็บภาพ “หอนาฬิกา” สัญลกัษณ์ของเมืองเบตง พร้อมชม 
“ตูไ้ปรษณียเ์บตง” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดของโลก ซ่ึงถูกสร้างเม่ือปี พ.ศ.2467  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั :  GRANDVIEW LANDMARK HOTEL                                       หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สามของการเดนิทาง(3)  เบตง - วดัคูหาภมุิข - ย่านเมืองเก่าสงขลา - เกาะยอ   
มัสยดิกลางประจ าจังหวดัสงขลา - หาดใหญ่                        

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 นาํท่านเดินทางสู่ “วดัคูหาภิมุข” หรือ “วดั

หนา้ถํ้า” (134 กม.)  เป็นหน่ึงในสามปูชนีย
สถานที่สําคัญของภาคใต้ แสดงความ
รุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณน้ีมา
ตั้ งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ภายในถํ้ ามี
ลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่  ดัดแปลง
ปรับปรุงเป็นศาสนสถาน มีปล่องที่เพดาน
ถํ้ ายามแสงแดดส่องลงมาดูสวยงาม เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่  
สนันิษฐานวา่สร้างมาแต่ปี พ.ศ. 1300  



เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “ยา่นเมืองเก่าสงขลา” (133 กม.) ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง มีถนนสายสาํคญัน่าเดินเที่ยว 3 สาย 

คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็นถนนที่ประกอบไปดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงาม 
ที่ยงัคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิมเอาไว ้มีหอ้งแถวไมแ้บบจีน ตึกคลาสสิกสไตล ์ชิโนโปรตุกีส  และยงัมีอาคารตึกแถวแบบ
จีนโบราณของชาวจีนฮกเก้ียนอยู่ปะปน
กันทั้ งสองฟากฝ่ังถนน  นอกจากน้ีตาม
อาคารบา้นเรือนบางหลังยงัมีภาพสตรีท
อาร์ทน่ารักที่สะทอ้นเร่ืองราวของความ
เป็นเมืองสงขลา ใหน้กัท่องเที่ยวไดถ่้ายรูป
กันอีกด้วย  ได้เวลาอันสมควร นําท่าน
เดินทางสู่ “เกาะยอ” เป็นเกาะหน่ึงที่ตั้งอยู่
กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง หมู่บา้น
เกาะยอถือเป็นชุมชนที่มีความเขม้แข็ง มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของ
สงขลา สภาพทัว่ไปบนเกาะยอนั้ นส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาไม่สูงนัก มีที่ราบเชิงเขาติด
ทะเล และมีที่ราบกวา้งทางตอนใต้ของ
เกาะยอ โดยไฮไลตบ์นเกาะยอ เรียนรู้การ
ทาํสวนผลไมแ้บบสุมรุม หรือสวนสมรม 
ที่เป็นการปลูกผลไมห้ลากหลายชนิด อยู่
ภายในสวนเดียว นั่นหมายความว่าผลไม้
จะผลดักันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ 
มะพร้าว ขนุน และผลไม้ที่มีช่ือของเกาะ
ยอ  นําท่านท่องไปในเส้นทางสายวฒันธรรมบนเกาะยอ ซ่ึงเป็นความพยายามของชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์
วฒันธรรมที่ดีงามให้ดาํรงอยูสื่บไป นาํท่านชม “วดัทา้ยยอ” วดัเก่าแก่ของตาํบลเกาะยอ ในประวติับ่งบอกไวว้่า
เป็นวดัแรกบนเกาะยอ สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2311 สมาคมสถาปนิกสยามสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างในช่วงรัชกาลที่ 3 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เน่ืองจากการใชว้สัดุกระเบื้องเกาะยอเร่ิมทาํขึ้นโดยชาวจีนและนิยมแพร่หลายในสมยันั้น 
หรือจะสร้างในช่วงรัชกาลที่ 4 ที่เปล่ียนมาเป็นวดัธรรมยติุนิกาย ร่วมสมยักบัเจดียบ์นเขาพิหารเป็นเจดียท์รงลงักา 
ศิลปะร่วมสมยัรัชกาลที่ 4 อิสระใหท้่านเก็บภาพความงดงามตามอธัยาศยั 



คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน ภตัตาคารมหัศจรรยเ์กาะยอ หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ “อาํเภอ
หาดใหญ่” เป็นอาํเภอหน่ึงในจงัหวดัสงขลา เป็นที่ตั้งของเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต ้ 
โดยที่หาดใหญ่เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในการท่องเที่ยวและเป็นศูนยร์วมของสินคา้หลกัในภาคใตต้อนล่าง   ระหว่าง
ทางนาํท่านเก็บภาพ “มสัยดิกลางประจาํจงัหวดัสงขลา” หรือ “มสัยดิกลางดิยนุ์ลอิสลาม” ศูนยร์วมจิตใจชาว
มุสลิม เป็นมสัยดิที่มีขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมที่งดงาม ดา้นในตกแต่งอยา่งสวยงามมีความวิจิตร มสัยดิกลาง
แห่งน้ีโดดเด่นจนสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนตั้งแต่อยูบ่นภูเขาในสวนสาธารณะหาดใหญ่ มสัยดิแห่งน้ี ไดรั้บ
การขนานนามวา่ “ทชัมาฮาลเมืองไทย” หากมาในช่วงเยน็-คํ่า มสัยดิจะมีการเปิดไฟสว่าง มีฉากหลงัของทอ้งฟ้า
เปล่ียนสีในยามเยน็งดงามยิง่นกั 

 
ที่พกั :  โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4)  หาดใหญ่ - น า้ตกโตนงาช้าง - วดัพระมหาเจดย์ีไตภพไตรมงคล  
วดัฉ่ือฉาง - ตลาดกมิหยง - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 นาํท่านเดินทางสู่ “นํ้ าตกโตนงาชา้ง” เป็นนํ้ าตกที่สวยงามและมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงในภาคใต ้ และของจงัหวดั

สงขลา นํ้ าตกโตนงาช้างมี 7 ชั้นชั้นที่มี
ช่ือเสียงม่ีสุดคือโตนงาชา้งซ่ึงเป็นชั้นที่ 3 
ของนํ้ าตกซ่ึงสายนํ้ าตกแยกออกเป็นสอง
สายคล้ายงาช้างนํ้ าตกโตนงาช้างน้ีอยู่ใน 
เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าโตนงาชา้งมีการจดั
สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกไว ้
บริก าร นัก ท่อ ง เที่ ยว มีท าง เ ดิ นศึ กษ า
ธรรมชาติและเที่ยวชมนํ้ าตกชั้ นต่าง ๆ 
หากจะ ชมนํ้ าตกให้ครบทุกชั้นต้องเดิน
เทา้เป็นระยะทางกวา่ 1 กิโลเมตรสาํหรับนํ้ าตกทั้ง 7 ชั้น จะมีช่ือเรียกแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ชั้นที่ 1.โตนบา้ , ชั้นที่ 2.
โตนปลิว , ชั้นที่ 3.โตนงาชา้ง , ชั้นที่ 4.โตนดาํ , ชั้นที่ 5.โตนนํ้ าปล่อย , ชั้นที่ 6.โตนฤาษีคอยบ่อ , ชั้นที่ 7.โตน
เหม็ดชุน  ไดเ้วลาอนัสมควร  นาํท่านเดินทางกลบัสู่ “หาดใหญ่”  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “วดัพระมหาเจดียไ์ตรภพไตรมงคล” หรือ “เจดียส์เตนเลส” ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเขาคอหงส์ 

โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงาม และ
แปลกตาโดยโครงเหล็กทุกช้ินเป็นสแตน
เลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดียส์แตน
เลสหน่ึงเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดีย์
ไตรภไตรมงคล สร้างขึ้ นเพื่อน้อมถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองใน
วโรกาสทรงครองสิริราชสมบตัิ 60 ปี อีก
ทั้ งยงัสร้างเพื่อเป็นศูนยร์วมใจสืบสาน
พระพทุธศาสนาขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวติัและพุทธจริยวตัรสมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจา้  จากนั้น  ใหท้่านไดไ้หวพ้ระขอพร “วดัฉ่ือฉาง” วดัแห่งน้ีมีช่ือเรียกในภาษาจีนว่า “ฉ่ือเส่ียง
หยี่” หากแปลเป็นภาษาไทยไดใ้จความว่า “วดัเมตตากุศล”  เป็นวดัจีนแห่งแรกของเมืองหาดใหญ่ เป็นวดัใน
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน โดยในอดีตวดัแห่งน้ีเป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ หรือที่เรียกว่า “ศาลเจา้หล่ือโจว้” เร่ิม
ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2479 โดยชาวจีนที่เขา้มาทาํการคา้ขายในเมืองหาดใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2480 ไดมี้การมอบถวาย
ศาลเจ้าแห่งน้ีให้กับพระภิกษุจีน ที่เดินทางจาริกมาจากประเทศจีน เพื่อยกฐานะจากศาลเจ้าให้เป็นวดัใน
พระพทุธศาสนาฝ่ายมหายาน (วดัจีน) จากนั้นปี พ.ศ.2491 ไดมี้การบูรณปฏิสงัขรณ์วดัจีนแห่งน้ีขึ้นใหม่และไดข้ึ้น
ทะเบียนเป็นวดัในสงักดัคณะสงฆจี์น มีการบูรณะออกแบบดว้ยศิลปะไทย จีนและธิเบต อีกทั้งตกแต่งทั้งภายนอก

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89


และภายในไดอ้ยา่งวจิิตรสวยงามอยา่งยิง่  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านสู่ “ตลาดกิมหยง” ตลาดที่เป็นเอกลกัษณ์ของ
หาดใหญ่ ซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมาย ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ขนมขบเคี้ยว เคร่ืองสาํอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของ
เล่นเด็ก ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร  

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
18.45 น. นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “สนามบินหาดใหญ่” 
20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 268 
22.15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการเดนิทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิม่ท่านละ 

01-04 ต.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

07-10 ต.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

13-16 ต.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

14-17 ต.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

21-24 ต.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 4,000 

22-25 ต.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 4,000 

23-26 ต.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 4,000 

24-27 ต.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 4,000 

28-31 ต.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

04-07 พ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

11-14 พ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

18-21 พ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

25-28 พ.ย. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

02-05 ธ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 4,000 

03-06 ธ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 4,000 

04-07 ธ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 4,000 

05-08 ธ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 4,000 

09-12 ธ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 4,000 

10-13 ธ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 4,000 

16-19 ธ.ค. 64  15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

23-26 ธ.ค. 64                                        18,990 18,990 18,790 18,490 4,000 

06-09 ม.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

13-16 ม.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

20-23 ม.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

27-30 ม.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

03-06 ก.พ. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

10-13 ก.พ. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

16-19 ก.พ. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

17-20 ก.พ. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

24-27 ก.พ. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 



03-06 มี.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

10-13 มี.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

17-20 มี.ค. 65 15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

24-27 มี.ค. 65                                      15,990 15,990 15,790 15,490 3,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 6 ท่าน 
 

การเลอืกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ที่ทาํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-หาดใหญ่// หาดใหญ่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลดท่านละ1 ใบ                

นํ้ าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัดีมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของท่าน) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
 
 
 
 



เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองตํ่ากวา่ 6 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

3. ยกเลิกเดินทางช่วงวนัหยดุยาว หรือเทศกาลไม่สามารถขอคืนเงินมดัจาํคืนได ้     

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


