
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

เทศกำลปีใหม่วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 – 03 มกรำคม 2564 
วนัแรก(1) กรุงเทพฯ – หำดใหญ่ – ปัตตำนี – มัสยดิกรือเซะ - ศำลเจ้ำแม่ลิม้กอเหน่ียว – วดัช้ำงให้ 
                      เบตง - พระมหำธำตุเจดย์ีพระพุทธธรรมประกำศ – วดัพุทธำธิวำส   
04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินแอร์เอเชีย พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
06.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD4300 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ แลว้  น าท่านเดินทางสู่ “จงัหวดัปัตตานี” จงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีเอกลกัษณ์

เฉ พ าะ ตั ว  เพี ย บ พ ร้ อ ม ด้ ว ย แ ห ล่ ง
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เช่น มสัยิดกรือ
เซะ สุสานเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียวฯลฯ และ
พื้นท่ีธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่า 
สายน ้ า และท้องทะเล น าท่านเดินทางสู่ 
“มสัยิดกรือเซะ” เป็นโบราณสถานเก่าแก่
แห่งปัตตานี   ท่ี มีมาตั้ งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย   รู้ จักกัน อีก ช่ื อว่ า 
“มัสยิดปิตูกรือบัน” ท่ีแปลว่ามัสยิดท่ีมี
ช่องประตูรูปโค้ง  เน่ืองจากประตูมัสยิด
แห่งน้ีมีดา้นบนโคง้แหลมและโคง้มนแบบสถาปัตยกรรมตะวนัออกกลาง มีต านานท่ีกล่าวถึงการสร้างมสัยดิกรือ
เซะ หลากหลายเร่ืองราว จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว” ความศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปัตตานีมาแต่
โบราณ ตั้งอยูใ่นตวัเมืองปัตตานี เป็นท่ีประดิษฐานองคเ์จา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว เป็นศูนยร์วมจิตใจและศูนยร์วมศรัทธา
ของชาวไทยเช้ือสายจีนในปัตตานี ในต่างจงัหวดั และในต่างประเทศ ศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเรียกวา่ “ศาลเจา้เล่งจูเกียง
หรือช่ือท่ีชาวบา้นเรียก “ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว”  

 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านสักการะ “วดัชา้งไห้ราษบูรณาราม” หรือ“วดัชา้งไห้” (119 กม.) เป็นสถานท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนใน 3 

จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ใ ต้  ต ล อ ด ถึ ง
พุทธศาสนิกชนทัว่ไป ตั้งอยู่ท่ีต  าบลควน
โนรี อ าเภอโคกโพธ์ิ เป็นวดัเก่าแก่สร้าง
มาแลว้กว่า 300 ปี วดัชา้งให้ ถือว่าเป็นวดั
ตน้ต ารับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็น
เจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัของท่าน
ก็ ถูกบรรจุไว้ท่ีว ัดแห่งน้ี  ว ัดช้างให้ จึง
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือและเป็น
อีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานี ท่ีมี
นกัท่องเท่ียวเขา้มากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย ท่ีเรียกว่าเม่ือมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายดา้ม
ขวานแลว้ตอ้งแวะมาใหไ้ด ้ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “จงัหวดัยะลา” เป็นเมืองชายแดนภาคใตท่ี้มี 

 
 ความน่าสนใจทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และธรรมชาติท่ีสวยงาม เป็นเมืองท่ีผสมผสานวฒันธรรม

ของชนต่างเช้ือชาติ ทั้งไทย จีน และอิสลาม  เขา้สู่ “เมืองเบตง” (158 กม.) อ าเภอท่ีมีขนาดใหญ่ อยูใ่นจงัหวดัยะลา
และนับเป็นอ าเภอท่ีตั้งอยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย โดยมีลกัษณะเป็นหัวหอกยื่นเขา้ไปในประเทศมาเลเซีย  ค าว่า 
“เบตง” มาจากภาษามลาย ูแปลวา่ ไมไ้ผ ่เป็นอ าเภอท่ีอยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย น าท่านเดินทางสู่ “วดัพทุธาธิวาส” 
ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุ
เจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่น
มองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยกุต์
สวยงามมาก บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
“วดัพุทธาธิวาส” เดิมช่ือ “วดัเบตง” เป็น
วดัคู่บา้นคู่เมืองเบตงมาช้านาน ในวดัมี
เจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ ท่ีหมายถึง
การประกาศธรรมของพระพุทธเจา้ ตั้ง
เด่ น เป็ น ส ง่าด้ ว ย ศิ ลป ะศ รีวิ ชั ยอัน
สวยงามสมส่วน น าท่านสู่ “พระมหาธาตุเจดียพ์ระพทุธธรรมประกาศ” ลกัษณะเจดียก่์อสร้างแบบศรีวิชยัประยกุต ์
สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากเจดียส์ามารถมองเห็นทัศนียภาพของวดัและ
เมืองเบตงอีกมุมไดอ้ยา่งสวยงาม  น า  

 
 



 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Grand Mandarin Betong Hotel เบตง หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สอง(2)   เบตง – จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอร์เวง (SKYWALK) – สวนดอกไม้เมืองหนำว 
                      อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน ำ้ร้อนเบตง - สตรีทอำร์ต 

05.00 น าท่านออกเดินทางสู่ “ต าบลอยัเยอร์เวง อ าเภอเบตง”  เพื่อเขา้สู่ จุดชมวิวทะเลหมอก  “ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง” 
เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกท่ีข้ึนช่ือของเบตงและมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  ตั้งอยู่ห่าง
จากตวัอ าเภอเบตง ประมาณ 40 กิโลเมตร ในพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 2,038 เมตร 
เป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่และสวยงาม  สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ และทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ  
*** พเิศษ ชมทะเลหมอก ณ สกำยวอล์ค แลนด์มำร์คแห่งใหม่ของเบตง (รวมค่ำเข้ำชม) โดยไฮไลทข์องสกายวอล์
แห่งน้ีคือมีระเบียงทางเดินท่ียื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร  พื้นท่ีส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้น
กระจกใสท่ีสามารถมองทะลุไดย้งัพื้นเบ้ืองล่างได ้*** 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “สวนไมด้อกเมืองหนาว” น าท่านเขา้ชม “สวนไมด้อกเมืองหนาว”  หรือเรียกว่า 

“สวนหม่ืนบุปผา” เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บา้นปิยะมิตร 2 เป็น
โครงการตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี มีดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง คอย
เช้ือเชิญผูม้าเยือน ไดแ้ก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลล่ี แกลดิโอลสั ตุม้หูนางฟ้า 
และอีกหลายสายพนัธ์ุอนัมีเสน่ห์ สมช่ือ สวนหม่ืนบุปผา  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



 

บ่าย  น าท่านเยีย่มชม “อุโมงคปิ์ยะมิตร” บริเวณน้ีเป็นหมู่บา้นของผูร่้วมพฒันาชาติไทยเดิมเคยเป็นฐานท่ีมัน่ของพรรค
คอมมิวนิสต์มลายา  อุโมงค์แห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2519 
เป็นอุโมงคค์ดเค้ียวเขา้ไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร 
ความกวา้งประมาณ 50-60 ฟุต ใชเ้วลาในการขุด 3 เดือน มี
ทางเข้าออกหลายทาง ใช้เป็นท่ีหลบภัยทางอากาศและ
สะสมเสบียง บริเวณภายนอกอุโมงค ์ ซ่ึงเคยเป็นลานกวา้ง
ส าหรับฝึกก าลังพล ปัจจุบันมีการจัดนิทรรศการและ
พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์เพื่อให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียว  ให้
ทุกท่านเก็บภาพกบัตนไทรพนัปี มีโพรงขนาดใหญ่ 2 โพรง 
ส่วนบริเวณล าตน้สามารถให้เราเดินลอดได ้ จนไดเ้วลาอนั
สมควร  น าท่านแวะชม “บ่อน ้ าร้อนเบตง” บ่อน ้ าพุร้อน
ธรรมชาติขนาดใหญ่ใต้สุดสยามบนพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ 
ท่ีตั้ งอยู่ในหมู่บ้านจะเราะปะไร ต าบลตาเนาะแมเราะ 
อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา อยู่ห่างตวัเมืองเบตงไปตาม ทาง
หลวงหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) ประมาณ 5 กิโลเมตร และแยกเขา้ไปตามทางเขา้บ่อน ้ าร้อนอีกประมาณ 7 
กิโลเมตร  ไดเ้วลาอนัสมควร  น าท่านเดินทางชม STREET ART ของเบตง ท่ีสะทอ้นเร่ืองราวและวิถีชีวิตของ
ชาวเบตง 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Grand Mandarin Betong Hotel เบตง หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัทีส่ำม(3)  เบตง – วดัหน้ำถ ำ้ – ย่ำนเมืองเก่ำสงขลำ – เกำะยอ – มัสยิดกลำงประจ ำจังหวดัสงขลำ  

หำดใหญ่                        
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “วดัถ ้ าคูหาภิมุข” หรือ 

“วดัหนา้ถ ้า” (134 กม.)  เป็นหน่ึงในสามปู
ชนียสถานท่ีส าคญัของภาคใต ้แสดงความ
รุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณน้ีมา
ตั้ งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ภายในถ ้ ามี
ลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่  ดัดแปลง
ปรับปรุงเป็นศาสนสถาน มีปล่องท่ีเพดาน
ถ ้ายามแสงแดดส่องลงมาดูสวยงาม เป็นท่ี



 

ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ขนาดใหญ่  สนันิษฐานวา่สร้างมาแต่ปี พ.ศ. 1300  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ย่านเมืองเก่าสงขลา” (133 กม.) ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง มีถนนสายส าคญัน่าเดินเท่ียว 3 สาย 

คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็นถนนท่ีประกอบไปดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม 
ท่ียงัคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิมเอาไว ้มีหอ้งแถวไมแ้บบจีน ตึกคลาสสิกสไตล ์ชิโนโปรตุกีส  และยงัมีอาคารตึกแถวแบบ
จีนโบราณของชาวจีนฮกเก้ียนอยู่ปะปน
กันทั้ งสองฟากฝ่ังถนน  นอกจากน้ีตาม
อาคารบ้านเรือนบางหลงัยงัมีภาพสตรีท
อาร์ทน่ารักท่ีสะท้อนเร่ืองราวของความ
เป็นเมืองสงขลา ใหน้กัท่องเท่ียวไดถ่้ายรูป
กันอีกด้วย  ได้เวลาอันสมควร น าท่าน
เดินทางสู่ “เกาะยอ” เป็นเกาะหน่ึงท่ีตั้งอยู่
กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง หมู่บ้าน
เกาะยอถือเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง มี
เอกลักษณ์ เฉพาะตัว และเป็นหน่ึงใน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของสงขลา 
สภาพทัว่ไปบนเกาะยอนั้นส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาไม่สูงนกั มีท่ีราบเชิงเขาติดทะเล และ
มีท่ีราบกวา้งทางตอนใตข้องเกาะยอ โดย
ไฮไลต์บนเกาะยอ เรียน รู้การท าสวน
ผลไม้แบบสุมรุม หรือสวนสมรม ท่ีเป็น
การปลูกผลไมห้ลากหลายชนิด อยูภ่ายใน
สวนเดียว นั่นหมายความว่าผลไมจ้ะผลดั
กนัให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน และผลไมท่ี้มีช่ือของเกาะยอ  น าท่านท่องไปในเส้นทางสาย
วฒันธรรมบนเกาะยอ ซ่ึงเป็นความพยายามของชุมชนท่ีร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรมท่ีดีงามให้ด ารงอยู่สืบไป น า
ท่านชม “วดัทา้ยยอ” วดัเก่าแก่ของต าบลเกาะยอ ในประวติับ่งบอกไวว้่าเป็นวดัแรกบนเกาะยอ สร้างเม่ือปี พ.ศ. 
2311 สมาคมสถาปนิกสยามสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างในช่วงรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เน่ืองจากการใช้
วสัดุกระเบ้ืองเกาะยอเร่ิมท าข้ึนโดยชาวจีนและนิยมแพร่หลายในสมยันั้น หรือจะสร้างในช่วงรัชกาลท่ี 4 ท่ีเปล่ียน
มาเป็นวดัธรรมยติุนิกาย ร่วมสมยักบัเจดียบ์นเขาพิหารเป็นเจดียท์รงลงักา ศิลปะร่วมสมยัรัชกาลท่ี 4 อิสระใหท่้าน
เกบ็ภาพความงดงามตามอธัยาศยั 



 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน ภตัตาคารมหัศจรรยเ์กาะยอ หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ “อ าเภอ
หาดใหญ่” เป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัสงขลา เป็นท่ีตั้งของเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของภาคใต ้ 
โดยท่ีหาดใหญ่เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการท่องเท่ียวและเป็นศูนยร์วมของสินคา้หลกัในภาคใตต้อนล่าง   ระหวา่ง
ทางน าท่านเก็บภาพ “มสัยิดกลางประจ าจงัหวดัสงขลา” หรือ “มสัยิดกลางดิยนุ์ลอิสลาม” ศูนยร์วมจิตใจชาว
มุสลิม เป็นมสัยดิท่ีมีขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ดา้นในตกแต่งอยา่งสวยงามมีความวิจิตร มสัยดิกลาง
แห่งน้ีโดดเด่นจนสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนตั้งแต่อยูบ่นภูเขาในสวนสาธารณะหาดใหญ่ มสัยดิแห่งน้ี ไดรั้บ
การขนานนามวา่ “ทชัมาฮาลเมืองไทย” หากมาในช่วงเยน็-ค ่า มสัยดิจะมีการเปิดไฟสว่าง มีฉากหลงัของทอ้งฟ้า
เปล่ียนสีในยามเยน็งดงามยิง่นกั 

 
                        ที่พกั : โรงแรม เซ็นทำรำ หำดใหญ่ หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัทีส่ี่(4)  หำดใหญ่ – น ำ้ตกโตนงำช้ำง – วดัพระมหำเจดย์ีไตภพไตรมงคล – วดัฉ่ือฉำง 

ตลำดกมิหยง – สนำมบินหำดใหญ่ – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “น ้ าตกโตนงาชา้ง” เป็น

น ้ าตกท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมากแห่ง
หน่ึงในภาคใต้  และของจังหวดัสงขลา 
น ้ าตกโตนงาชา้งมี 7 ชั้นชั้นท่ีมีช่ือเสียงม่ี
สุดคือโตนงาชา้งซ่ึงเป็นชั้นท่ี 3 ของน ้าตก
ซ่ึงสายน ้ าตกแยกออกเป็นสองสายคลา้ย
งาชา้งน ้ าตกโตนงาชา้งน้ีอยู่ใน เขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์าโตนงาช้างมีการจดัสถานท่ี

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


 

และส่ิงอ านวยความสะดวกไว ้บริการนกัท่องเท่ียวมีทางเดินศึกษาธรรมชาติและเท่ียวชมน ้ าตกชั้นต่าง ๆ หากจะ 
ชมน ้ าตกให้ครบทุกชั้นตอ้งเดินเทา้เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตรส าหรับน ้ าตกทั้ง 7 ชั้น จะมีช่ือเรียกแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ ชั้นท่ี 1.โตนบา้ , ชั้นท่ี 2.โตนปลิว , ชั้นท่ี 3.โตนงาชา้ง , ชั้นท่ี 4.โตนด า , ชั้นท่ี 5.โตนน ้ าปล่อย , ชั้นท่ี 6.
โตนฤาษีคอยบ่อ , ชั้นท่ี 7.โตนเหมด็ชุน  ไดเ้วลาอนัสมควร  น าท่านเดินทางกลบัสู่ “หาดใหญ่”  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “วดัพระมหาเจดียไ์ตรภพไตรมงคล” หรือ “เจดียส์เตนเลส” ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ 

โดยองคพ์ระเจดียมี์ความงดงาม และแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกช้ินเป็นสแตนเลสทั้งหมด เรียกไดว้่าเป็น เจดีย์
สแตนเลสหน่ึงเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดียไ์ตรภไตรมงคล สร้างข้ึนเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบติั 60 ปี อีกทั้งยงัสร้างเพื่อ
เป็นศูนยร์วมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวติั
และพทุธจริยวตัรสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้  จากนั้น  ใหท่้านไดไ้หวพ้ระขอพร “วดัฉ่ือฉาง” วดัแห่งน้ีมีช่ือเรียก
ในภาษาจีนวา่ “ฉ่ือเส่ียงหยี่” หากแปลเป็น
ภ าษ าไท ยได้ ใจความว่ า  “วัด เมตต า
กุศล”   เป็ นวัด จีนแห่ งแรกของเมือง
หาดใหญ่ เป็นวดัในพระพุทธศาสนาฝ่าย
มหายาน โดยในอดีตวดัแห่งน้ีเป็นเพียง
ศาลเจา้เล็กๆ หรือท่ีเรียกว่า “ศาลเจา้หล่ือ
โจ้ว” เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2479 โดย
ชาวจีน ท่ี เข้ามาท าการค้าขายในเมือง
หาดใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2480 ไดมี้การมอบ
ถวายศาลเจา้แห่งน้ีให้กบัพระภิกษุจีน ท่ีเดินทางจาริกมาจากประเทศจีน เพื่อยกฐานะจากศาลเจา้ให้เป็นวดัใน
พระพทุธศาสนาฝ่ายมหายาน (วดัจีน) จากนั้นปี พ.ศ.2491 ไดมี้การบูรณปฏิสงัขรณ์วดัจีนแห่งน้ีข้ึนใหม่และไดข้ึ้น
ทะเบียนเป็นวดัในสงักดัคณะสงฆจี์น มีการบูรณะออกแบบดว้ยศิลปะไทย จีนและธิเบต อีกทั้งตกแต่งทั้งภายนอก
และภายในไดอ้ยา่งวิจิตรสวยงามอยา่งยิง่  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่ “ตลาดกิมหยง” ตลาดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
หาดใหญ่ ซ่ึงมีสินคา้ให้เลือกมากมาย ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ขนมขบเค้ียว เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของ
เล่นเดก็ ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร  

*** อำหำรเย็น อสิระตำมอธัยำศัย *** 

 
19.30 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ “สนามบินหาดใหญ่” 
21.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD4303 
23.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 



 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 

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

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัดีมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 600 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงนิ  

1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 6,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด
ช่ือและนามสกลุภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเกบ็เงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า
มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เดก็ 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็ 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

เทศกำลปีใหม่ 
วนัที่ 31ธ.ค.-03ม.ค. 2564 

16,900 16,900 16,700 16,400 3,000 

***หำกท่ำนต้องกำร อพัเกรดห้องพกักรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่*** 



 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควทิ 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


