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1) พุธที่ 27 มีนาคม 2562                       กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ –  เบตง 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  (เคาน์เตอร์ไทยสมายล์ ) 

(กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวไปด้วย) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยต้อนรับ  บริการ แซนด์วิช + น า้ผลไม ้
08.05 น. ออกเดินทางสู่อ้าเภอหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์  เที่ยวบินที ่ WE 269 

09.30 น. ถึงสนามบินอ้าเภอหาดใหญ่ รบัสัมภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วนถูกต้อง 
  เปลี่ยนพาหนะเปน็รถตู้ปรับอากาศ น้าท่านชม เจดีย์สแตนด์เลส หรือ พระมหาเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล 
อาหารกลางวันที่ ... 

 เดินทางสู่อ้าเภอนาทวี น้าท่านผ่านด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย ที่ด่านบ้านประกอบ เขา้สู่เมืองดุเรียนบุหรงรัฐเคดาห์
เดินทางลัดเลาะเลียบเขาซึ่งมีธรรมชาติอันสวยงามผ่าน Jabatan Penjara , Kumpung , Baling , Pengkalan เข้าสู่เขต
ประเทศไทยอีกครั งที่อ้าเภอเบตง เก็บภาพที่ระลึกกบั ป้ายใต้สุดสยาม และหลักเขตแดนซึ่งตั งอยู่บริเวณปลายสุดของ
ถนนสุขยางค์ ทางหลวงหมายเลข 410 เป็นแนวเขตแดนระหว่างอ้าเภอเบตงกับรัฐเปรัคของประเทศมาเลเซีย น้าท่าน
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของอ้าเภอเบตง 

 อาหารค่้าที่ ... 
ที่พัก  โรงแรมแกรนด์แมนดารนิเบตง ( พัก 2 คนื) 

 

หาดใหญ่ เบตง 

ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

  วันเดินทาง : พุธที่ 27 – เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ( 4 วัน 3 คืน) 
 

(สมาชิก 12 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ 6 ท่าน / คัน) 
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2)  พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562       เบตง  
 

05.00 น.  น้าท่านชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ นและทะเลหมอก ที่ กม. 32 (เขาไมโครเวฟ) ตั งอยู่ในเขตของ
ต้าบลอัยเยอร์เวง(ส้าหรับทะเลหมอกขึ นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะ) 
อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารน้าท่านชม ตลาดเช้า ซึ่งจะมีทั งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงสินค้าต่างๆ ทั งพืช ผัก ผลไม้ ขนม สัมผัสวิถี
ชีวิตของชาวเบตงพร้อมเลือกซื อของฝาก อาทิ หมี่เบตง เต้าหู้ยี  เป็นต้น จากนั นชม วัดพุทธาธิวาส  ตั งอยู่ใจกลางเมืองเบตง 
มีบรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพสวยงาม สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นสง่า สักการะ พระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนท์- 
สุพิธาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ และสักการะ  พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ  จากนั นนั่ง
รถชมบรรยากาศโดยรอบของตัวเมืองเบตงถ่ายรูปกับ หอนาฬิกา  ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งแรก เป็นสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่
ที่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมายาวนาน ความสูง 320 ซม. โดยนับจากฐานขึ นไปมีอายุราว 80 ปี และ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ 
ตั งอยู่บริเวณถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีด้ารงค์  เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยสร้างขึ นเพื่อรองรับ
ปัญหาการจราจรในอ้าเภอเบตง       
อาหารกลางวันที่ ร้านฮันตาน่า 
หลังอาหารน้าชม อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างโดยกลุ่มขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา เม่ือปี พ.ศ. 2519 วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
ฐานปฏิบัติการหลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง  ตั งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าทึบภายในอุโมงค์มีความกว้างพอ
ส้าหรับคนเดินได้  ความยาวของอุโมงค์ประมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีตมีทางเข้า – ออก 9 ทางปัจจุบันเหลือเพียง 6 ทาง จากนั น
ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หลายท่านอาจสงสัยว่าใต้สุดของไทยจะมีดอกไม้เมืองหนาวได้อย่างไรกัน? เนื่องจากอ้าเภอเบตงมี
ท้าเลตั งอยู่ในหุบเขา มีอากาศเย็นเกือบตลอดทั งปีน ้าท่าบริบูรณ์ จึงสามารถปลูกดอกไม้เมืองหนาวได้และที่นี่ยังเป็นที่ตั งของ 
โครงการดอกไม้เมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ ที่มีความสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญของเบตงเลยทีเดียว 
จากนั นเลือกซื อของฝากของที่ระลึกจากร้านโอท็อป 
อาหารค่้าที่ ร้านจามจุรี  
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3) ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562         เบตง – หาดใหญ่  
 

อาหารเช้าติ่มซ้าที่ ….. 
หลังอาหารน้าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า – ออกเมืองที่ด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย เลือกซื อขนมของฝากที่ร้านดิวตี ฟรี ก่อนน้า
ท่านเดินทางกลับเข้าสู่เขตประเทศไทยที่ด่านบ้านประกอบ 
อาหารกลางวันที่ .... อ.จะนะ 
น้าท่านชม อุโมงค์เขาน ้าค้าง เป็นฐานปฏิบัติการลับของพรรคคอมมิวนิสต์มลายาผู้ยืนหยัดต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ เขาน ้าค้างเป็น
ที่พักพิงของสหายจากทั ง มลายู ไทย สิงคโปร์ ทุกคนมีเป้าหมายคือต้องการเรียกร้องเอกราช ย้อนไปสมัยสงครามโลกครั งที่ 2 
ยุคที่คอมมิวนิสต์รุ่งเรือง มลายู (มาเลเซีย) มีการตั งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ นโดยสู้รบกับทางการมาเลเซียที่อังกฤษปกครองอยู่ 
ภายในอุโมงค์มีอากาศเย็นสบายแบ่งเป็นห้องต่างๆที่สลับซับซ้อน น้าท่านชมวีดีทัศน์เรื่องราวต่างๆก่อนเข้าชมภายในอุโมงค์ 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่อ้าเภอหาดใหญ่ น้าท่านสัมผัสบรรยากาศพื นบ้านที่ ตลาดน ้าคลองแห เป็นสถานที่ซึ่งชาวบ้านจะน้า
สินค้า อาหาร ผัก ผลไม้ มาจ้าหน่ายกันในช่วงเย็นของวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เท่านั น 
อาหารค่้าที่ ... 
ที่พัก ...อ.หาดใหญ่ 
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4) เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562      หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ  

 
อาหารเช้าบัคคุเตท๋ี่ ….. 
น้าท่านสักการะสิ่งศักดิ์สทิธิ์บนเขาคอหงส์ ตั งอยู่ในบริเวณของสวนสาธารณะอ้าเภอหาดใหญ่มีความสูงไม่มากนักประมาณ 
371 เมตร บนยอดเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหส้ักการะบูชา คือ พระพุทธมงคลมหาราช พระพทุธรูปปางห้ามญาติได้รับพระราชทาน
ชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช รชักาลที่ 9 เม่ือปี พ.ศ. 2542 หล่อด้วยทองเหลืองสูง 19.9 เมตร 
เป็นพระพทุธรูปประจ้าเมืองหาดใหญ่ที่ชาวบ้านนับถือมากที่สดุองค์หนึ่ง พระโพธิสัตว์กวนอิม สร้างด้วยหินหยกสีขาวรูปหล่อ
หุ่นขี ผึ งของพระเกจิอาจารย์ อาทิ หลวงตามหาบัว หลวงพ่อสด สมเด็จพุฒาจารย์โต หลวงปู่ทวด หลวงพ่อพุทธทาส และรูป
หล่อองค์เทพต่างๆของศาสนาพราหมณ์ เป็นต้น บนเขาคอหงส์แห่งนี จึงนบัเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรมาเที่ยวชมและกราบไหว้
ขอพรอย่างยิ่ง 
อาหารกลางวันที่ .... 
จากนั นน้าท่านเลือกซื อของฝากที่ ตลาดกิมหยง เป็นแหล่งรวมสินค้าทุกอย่างทั ง เสื อผ้า รองเท้า กระเป๋า ผลไม้ ของกิน ของใช้ 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ ตรวจเช็คสัมภาระก่อนท้าการเช็คอิน 
16.15 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ WE 266 
17.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รบัสัมภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วนถูกต้อง  

เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
 
หมายเหตุ       ก้าหนดการนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  22,000.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  17,600.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม   3,000.- บาท 

 

อัตรานี้รวม  1.  ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยสมายล์ไป – กลับ กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ – หาดใหญ ่

          (น ้าหนักกระเป๋าท่านละ 20 กิโลกรัม)  
2.  รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (คันละ 6 – 7 ท่าน) 

    3.  ที่พักตามรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน) 
    4.  อาหารจัดเลี ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
    5.  ค่าธรรมเนียมผ่านแดน และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
    6.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
         -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
              -  ผู้เอาประกันภัยอายุต่้ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย 

    7.  เจ้าหน้าที่จากบริษัทชัยทัวร ์ 

    8.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

     

อัตรานี้ไม่รวม  1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษ  

    2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด     
 

เอกสารประกอบการเดินทาง 

   1.  หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และ 
     ต้องมีหน้าว่างเหลือส้าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้า 
2.  รปูถ่ายสีหน้าตรงพื นหลังสขีาว ขนาด 2 นิ ว (ห้ามใส่เครื่องแบบข้าราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์  
     หรือ รูปซึ่งปริ นจากคอมพิวเตอร์ (รูปต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) 

เงื่อนไขการจอง   

  จองทัวร์พร้อมช้าระมัดจ้าท่านละ 10,000 บาท ภายใน  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

การยกเลิก  1.  ยกเลิกการเดินทาง  หลังวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 หักค่าบริการตามค่าใช้จ่ายจริง 
  2.  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน หักค่าบริการ 50 % 

3.  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน หักค่าบริการ 100 % 
 
 

  ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119  

                                                                จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น.  

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

