
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่องเท่ียว 
เบตง – ปัตตานี – หาดใหญ่ 

4 วนั 3 คืน  
 

วดัพทุธาธิวาส Sky Walk อยัเยอรเ์วง สวนหมืน่บปุผา อโุมงคปิ์ยะมิตร 

Landmarkรอบเมืองเบตง น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วดัช้างให้ มสัยิดกลาง 

ศาลเจ้าแมล้ิ่มกอเหน่ียว มสัยิดกรอืเซะ เกาะยอ, วดัแหลมพ้อ ย่านเมืองเก่าสงขลา 

TAT No. 11/05788 

191/2 ซ.สาทร 10 แขวง สลีม เขต บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
www.arcadiacruisecenter.com 

บริษัท ไทยภมู ิสกายไลท์ จ ากดั 
 

02-2351133 
081-7521013, 081-8102699 

Arcadia Cruise Center @arcadiacruisecente 
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รายการเดินทาง 
เบตง – ปัตตานี – หาดใหญ่  4 วนั 3 คืน 

วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – หาดใหญ่ – เบตง 

04.45 
06.40 
บ่าย 

 
เยน็ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ประต ู9 - 10 
เดนิทางสูห่าดใหญ่โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 3102 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ชม วดัพทุธาธิวาส,  บอ่น ้าร้อนเบตง 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัท่ี The Holiday Hill Betong หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
เบตง 

เชา้ 
 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 
เทีย่ว Sky Walk อยัเยอรเ์วง, สะพานแตปซู,ู  สวนหม่ืนบปุผา, 
อโุมงคปิ์ยะมิตร 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
เทีย่ว น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9, ป้ายใต้สุดแดนสยาม, Landmark
รอบเมืองเบตง 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัท่ี The Holiday Hill Betong หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
เบตง – หาดใหญ่ 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 
ชม วดัช้างให้ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ชม มสัยิดกลาง, ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว,  มสัยิดกรือเซะ,  
วงัยะหร่ิง,  หาดตะโละกาโปร ์
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัท่ี Centara Hatyai หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 
หาดใหญ่ – กรงุเทพฯ  

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
19.05 

 
20.35 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
เทีย่ว เกาะยอ, วดัแหลมพ้อ, สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา  
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ชม ย่านเมืองเก่าสงขลา,  หาดสมิหลา, ตลาดกิมหยง 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 
เทีย่วบนิที ่FD 3111 
ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรกของการเดินทาง   กรงุเทพฯ – หาดใหญ่ – วดัพทุธาธิวาส – บ่อน ้าร้อนเบตง  
 

04.45 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ
ไทยแอรเ์อเชยี (ประตู 9 – 10) พบเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัทา่นและอาํนวยความสะดวกในการเดนิทาง 

06.40 น. เดนิทางสู่หาดใหญ่ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 3102 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม. 30 นาท)ี 

08.10 น. ถงึท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลงัรบัสมัภาระแลว้ นําท่านเดนิทางสู่ อ.เบตง จ.ยะลา 
บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ระหว่างเดนิทาง จากนัน้พรอ้มเชค็อนิ ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลงัอาหาร นําท่านเทีย่วชม “วดัพทุธาธิวาส” วดัทีต่ ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา มพีระธาตุเจดยีพ์ระพุทธ
ธรรมประกาศ ตัง้โดดเด่นมองเป็นศิลปกรรมแบบศรวีชิยัประยุกต์ สิง่ศกัดิส์ ิทธิท์ี่พุทธศาสนิกชนนิยมมา
สกัการะบชูาคอื พระมหาธาตุเจดยี ์พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนทส์ุพพธิาน 
และ วหิารหลวงปูท่วดเหยยีบน้ําทะเลจดื 

 
15.50 น. ได้เวลาพอสมควร นําท่านเที่ยวชม “บ่อน ้าร้อนเบตง” บ่อน้ําร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มขีนาดพื้นที่

ประมาณ 3 ไร่ มน้ํีารอ้นผุดขึน้มาจากใต้ดนิ ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ อุณหภูมขิองน้ําอยู่ทีป่ระมาณ 80C๐ 
ซึง่ตรงจดุทีม่น้ํีาเดอืด สามารถตม้ไขไ่ก่จนสุกไดภ้ายใน 7 นาท ีภายในมสีระน้ําขนาดใหญ่ สําหรบักกัน้ําจาก
น้ําพุรอ้น ใหใ้ชอ้าบหรอืแช่เทา้ โดยเชื่อกนัว่าน้ําแรแ่ห่งนี้ สามารถบรรเทารกัษาโรคภยัต่างๆไดเ้ป็นอย่างด ี

 
17.30 น. แวะถ่ายรูป “สนามบินเบตง” สนามบินหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่มีการนําไม้ไผ่มาเป็นแนวคิด 

หลัก ในการตกแต่งสนามบิน  ทั ้งนี้ เ นื่ อ งมาจากชื่ อ  “เบตง ” ในภาษามลายู  มีความหมายว่ า  
 “ไมไ้ผ่” ซึง่ในอดตีเบตงเป็นเมอืงทีม่ไีมไ้ผ่เป็นจาํนวนมาก 
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เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 หลงัอาหารเดนิทางกลบัโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 พกัท่ี The Holiday Hill Betong หรือ เทียบเท่า    
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
  ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – สะพานแตปูซู – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร -  
  น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – ป้ายใต้สุดแดนสยาม – ถ่ายรูปLandmarkรอบ 
  เมืองเบตง 

 

04.00 น. ออกเดนิทางไปชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง 
05.00 น. เดนิทางถงึ “Skywalk ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง” จุดชมววิทะเลหมอกยอดฮติของเบตง ทีม่ทีะเลหมอกให้

ชมตลอดทัง้ปี เชญิท่านชมเตม็อิม่กบัทะเลหมอก  สมัผสัอากาศอนับรสิุทธิ ์และ ทศันียภาพทีส่วยงามของ
ยอดเขาไมโครเวฟ 

 
06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร  
07.50 น. เชญิเทีย่วชม “สะพานแตปซูู” สะพานแขวนแบบพืน้ไม้ ยาวกว่า 100 เมตร ขา้ม แม่น้ําปตัตานีการก่อสรา้ง

สะพานแตปซูขูึน้มาโดยการรว่มแรงรว่มใจกนัของชาวบา้น จงึเป็น เหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของ
ชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาตแิละความรกัสามคัคขีองคนในชุมชน 

 
จากนัน้เดนิทางต่อสู่ “สวนหมื่นบุปผา” หรอื สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่ง
เดยีวในภาคใต้ ตัง้อยู่ท่ามกลางภูเขาในโครงการตามพระราชดํารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี ทีม่ดีอกไมน้านาพนัธุบ์านสะพรัง่ คอยเชือ้เชญิผูม้าเยอืนความสวยงามของดอกไมท้ีป่ลูกเรยีงราย
เป็นทวิแถวเยา้ยวนใหเ้ขา้ไปเทีย่วชมและสมัผสักบัสภาพภมูอิากาศทีม่อุีณหภูมติํ่ากว่าพืน้ทีอ่ื่นของภาคใต้ 



Page 5 of 12 

 

 

11.00 น. นําท่านแวะ “อุโมงค์ปิยะมิตร” เป็นอุโมงค์ดนิที่อดตีขบวนการโจรคอมมวินิสต์มลายา (จคม.)  สร้างขึ้น 
สํ า ห รับ เ ป็ น ฐ า นป ฏิบัติ ก า ร ต่ อ สู้ ท า ง ก า ร เ มือ ง  แ ต่ ต่ อ ม า ไ ด้ ก ลับ ม า ร่ ว ม พัฒ น าช า ติ ไ ท ย   
อุโมงคปิ์ยะมติร สรา้งเมื่อปี พ.ศ.2519 ใชห้ลบการโจมตทีางอากาศและสะสมเสบยีง ในปจัจุบนัไดเ้ปิดเป็น
แหล่งท่องเทีย่วให้แก่นักท่องเทีย่วที่สนใจเขา้มาเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรใ์นอดตี  จากอุโมงค์ปิยะมติร สามารถ
เดนิต่อไปชม ตน้ไทรพนัปี ซึง่เป็นอกีหนึ่งไฮไลทข์องการเทีย่วอุโมงคปิ์ยะมติร 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย ใชเ้วลาเทีย่วชม “น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9” ชื่อเดมิ คอื น้ําตก “วงัเวง” หรอื “อยัเยอรเ์คม็” เพราะเรยีก

ตามชาวจนีที่มาทําเหมอืงกับฝรัง่ในยุคมลายูเป็นอานานิคมอังกฤษ ต่อมาในปีมหามงคลครบรอบ 72 
พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ได้มกีารพฒันาบุกเบกิเส้นทางเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น น้ําตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

 
17.00 น. แวะท่านถ่ายรูป “ป้ายใต้สุดแดนสยาม” เพื่อเก็บไว้เป็นทีร่ะลกึว่าเคยมาสมัผสัดนิแดนที่ได้ชื่อว่าอยู่ใต้สุด

ของประเทศมาแลว้ จากนัน้เดนิทางกลบัมาในตวัเมอืงเบตง แวะเกบ็ภาพของเมอืงเบตง “หอนาฬิกาเบตง” 
หอนาฬกิาเก่าแก่ทีอ่ยูเ่คยีงคู่กบัเมอืงเบตงมาชา้นาน “ตู้ไปรษณียเ์บตง” ตู้ไปรษณียท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และ 
“สตรีทอารต์” รอบๆศูนยก์ลางเมอืงเบตง 

 
 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 หลงัอาหารเดนิทางกลบัโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 พกัท่ี The Holiday Hill Betong หรือ เทียบเท่า    
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วนัท่ีสามของการเดินทาง 
  ว ัดช้างให้ – มัสยิดกลาง – ศาลเจ้าแม่ ล้ิมกอเหน่ียว – มัสยิดกรือเซะ – 
  วงัยะหร่ิง – หาดตะโละกาโปร ์– หาดใหญ่ 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร  
08.00 น Check-out ออกจากโรงแรม เดนิทางไปจงัหวดัปตัตานี 
11.00 น. กราบนมสัการ หลวงปู่ทวด ณ “วดัช้างให้” วดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ถอืว่าเป็นวดัต้นตํารบัของ

หลวงปูท่วด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัของท่านกถ็ูกบรรจไุวท้ีว่ดัแห่งนี้ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย เดนิทางต่อไปยงั “มสัยิดกลาง” ภายนอกของมสัยดิมตี้นแบบมาจากทชัมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึง

ปตัตานี ต้องมาชมศลิปะและความสวยงามของตวัอาคาร มสัยดิแห่งน้ียงัไดช้ื่อว่าเป็นมสัยดิทีส่วยงามทีสุ่ด
ในประเทศไทยอกีดว้ย จากนัน้ชม “ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว” ทีป่ระดษิฐานองคเ์จา้แม่ลิม้กอเหนี่ยว ทีเ่ป็น
ศูนยร์วมจติใจและศูนยร์วมศรทัธาของชาวไทยเชือ้สายจนีในปตัตานี หลงัจากนัน้ แวะชม “มสัยิดกรือเซะ” 
หรอื มสัยดิสุลต่านมซูฟัฟารช์าห ์เป็นมสัยดิเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจงัหวดัปตัตานี มชีื่อเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า มสัยดิปิตูกรอืบนั ชื่อนี้เรยีกตามรปูทรงของประตูมสัยดิ  ซึง่มลีกัษณะเป็นวงโคง้แหลมแบบโกธคิของชาว
ยโุรป และแบบสถาปตัยกรรมของชาวตะวนัออกกลาง 

 
 

จากนัน้เดนิทางต่อไปยงั “วงัยะหร่ิง” หรอื วงัเจา้เมอืงยะหริง่ สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2428 ในสมยัรชักาลที ่5
โดยพระยาพพิธิเสนามาตยาธบิดศีรสีุรสงคราม เป็นเรอืนไม้กึ่งปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรปผสมผสาน
ศลิปกรรมพืน้เมอืงและชวา ตัง้ตระหงา่นอยูใ่จกลางเมอืงยะหริง่ในปจัจบุนั 
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16.00 น. แวะชม “เรือกอและ” ที่มลีวดลายแปลกตามเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัและสสีนัสดใสสวยงามจอดเรยีงรายรมิ
ชายหาดตะโละกาโปร ์จากนัน้ออกเดนิทางสู่อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 หลงัอาหารคณะเชค็อนิตเ์ขา้พกั และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 พกัท่ี Centara Hatyai หรือ เทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 
  เกาะยอ – วดัแหลมพ้อ – สถาบนัทักษิณคดีศึกษา – ย่านเมืองเก่าสงขลา –  
  หาดสมิหลา – ตลาดกิมหยง – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
09.00 น. Check-out ออกจากโรงแรม จากนัน้เดนิทางสู่ “เกาะยอ” แวะ “วดัแหลมพ้อ” วดัที่เก่าแก่ที่สําคญัของ

จงัหวดัสงขลา ประดษิฐานพระพุทธรปูปางปรนิิพพานองคใ์หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 

 
10.30 น. นําชมคอื “สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา” พิพธิภณัฑ์ที่จดัแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวติขนบธรรมเนียมท้องถิ่น

ศลิปหตัถกรรม ตลอดจนประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ภูมปิญัญาของ
กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย อีกทัง้เป็นจุดชมทวิทศัน์ ที่สามารถมองเห็นทศันียภาพที่
สวยงามของทะเลสาบสงขลาในมมุสงูทีม่สีะพานเปรมตนิสลูานนทท์อดยาวผ่านทะเลสาบ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารบนเกาะยอ 
บ่าย เทีย่วชม “ย่านเมืองเก่าสงขลา” ทีไ่ม่ควรพลาด ย่านนี้เป็นสถานทีส่ําคญัในอดตีของเมอืงสงขลา เป็นถนน

ทีป่ระกอบไปดว้ยอาคารและสถาปตัยกรรมทีง่ดงามทีย่งัคงเอกลกัษณ์ดัง้เดมิเอาไว ้ แถมมกีารเพิม่สสีนัดว้ย
ภาพวาดสตรทีอารท์ สุดน่ารกัตามผนังอาคารบา้นเรอืนต่างๆ ทีส่ะท้อนเรื่องราววิถชีวีติและวฒันธรรมของ
คนสงขลา 
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14.30 น เชิญท่านถ่ายรูปบน “หาดสมิหลา ” หาดที่มีชื่ อ เสียงที่สุดของจังหวัดสงขลา มีหาดทรายขาว 
ละเอียดมากที่เรียกว่า "ทรายแก้ว" มีป่าสนร่มรื่น จากหาดสมิหลาสามารถมองเห็นทิวทัศน์อัน 
งดงามของ เกาะหนูเกาะแมว จนมีคํากล่าวว่าใครมาเยือนสงขลาแล้วไม่มาเยือนสมิหลาก็เหมือน 
มาไมถ่งึสงขลา มสีญัลกัษณ์ทีม่ชีื่อเสยีงรปูป ัน้ นางเงอืกทอง 

 
 ก่อนกลบัแวะซื้อของฝากที่ “ตลาดกิมหยง” ตลาดขายของฝากและของที่ระลกึขนาดใหญ่สุดของอําเภอ

หาดใหญ่ สินค้าที่แนะนําคือ  ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง  ถัว่  เกาลัด อาหารแห้งและเครื่อง ยาจีน 

ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
19.05 น. เหนิฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD 3111 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม.30นาท)ี 

20.35 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 
 

วนัท่ีเดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผู้เดินทาง 8 ท่าน ต่อรถตู้ 1 คนั 

พฤษภาคม : 01 – 04  
มิถนุายน : 03 – 06  
กรกฏาคม : 08 – 11  

9,800.- 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ทีพ่กัตามรายการ 3 คนื (หอ้งละ 2  ท่าน)  
 ค่ายานพาหนะทีร่ะบุในรายการทวัร ์
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
 มคัคุเทศก ์ใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัชวีติกรณอุีบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณอุีบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม: 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเสน้ทาง กรงุเทพฯ – หาดใหญ่ – กรงุเทพฯ  
 อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินเบือ้งต้นเชค็โดยประมาณ 

เท่ียวบิน / เส้นทางบิน ราคาประมาณ (บาท/ท่าน) 

FD 3102 ดอนเมอืง – หาดใหญ่ 06.40 07.55 
3,500 – 5,000  

FD 3111 หาดใหญ่ – ดอนเมอืง 19.05 20.35 
รวม : กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั),   ค่าธรรมเนียมสนามบิน, ภาษีสนามบิน   
หมายเหตุ : 1. ราคาดงักล่าวเป็นเพยีงราคาประมาณเท่านัน้  ท่านสามารถเชค็ราคาทีแ่น่นอนได ้ณ วนัทีท่าํการจอง 
                   2. เวลาในการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ  ทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆ ทีท่่านสัง่เอง 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. เมือ่ทาํการจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของผูเ้ดนิทางหรอืผูจ้อง สาํหรบัการออกเอกสารการชาํระเงนิใหก้บัท่าน  

2. ชาํระค่ามดัจาํทวัรท์่านละ 4,500 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการจอง เพื่อเป็นการยนืยนัการจอง  
3. หากระยะเวลาการจองน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

4.  การสาํรองทีน่ัง่จะสมบรูณ์เมือ่ท่านไดช้าํระส่วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั 
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เง่ือนไขการยกเลิก 
1. แจง้ยกเลกิการเดนิทางมากกว่า 31 วนัก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ คนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง 30 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่ามดัจาํ  
3. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง 14 – 8 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ 75% ของค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง น้อยกว่า 7  วนั   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าใชจ้่ายทัง้หมดทุกกรณี 

5. สาํหรบัตัว๋เครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์ดึตามกฎของสายการบนิเป็นหลกั  
6. สาํหรบัการเดนิทางช่วงเทศกาลสาํคญั หรอืวนัหยดุยาวทีท่างราชการประกาศไว ้   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์พิม่เตมิ

เงือ่นไขและขอ้กําหนดเป็นพเิศษ แยกจากการยกเลกิปกต ิ
 
หมายเหต ุ:  

1. ในการเดนิทางแต่ละครัง้จะต้องมผีูเ้ดนิทางไม่ตํ่ากว่า 8 ท่าน ถ้าผูเ้ดนิทางไม่ครบจํานวนดงักล่าว  ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื เลื่อนการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง
บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

3. หากท่านไมเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุใดกต็าม  ไมส่ามารถนํามาเลื่อนวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้  
4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน้ํามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาค่าน้ํามนัและภาษน้ํีามนั 
5. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ  หรอื  รายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมติ้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยคํานึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสิง่สําคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแก้ไขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่
สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

6. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, การนัดหยุดงาน
, การประทว้ง, การก่อจราจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

7. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากสิง่ของที่มคี่าเกิดการสูญหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู้
เดนิทางเอง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทางเอง 

8. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดินทางไปพรอ้มคณะ ถอื
ว่าท่านสละสทิธิ ์    ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

9. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามดัจํา หรอืชําระค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แล้ว 

 
ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 

1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใส่หน้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก่์อนขึน้รถทุกครัง้ 
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ทีอ่ยู ่: 50 ถนนภกัดดีํารงค ์ตําบลเบตง อําเภอเบตง จงัหวดัยะลา 95110  โทรศพัท:์ +66 (0) 93 640 8866 

 

 
 
เดอะ ฮอลเิดย ์ฮลิล ์เบตง ตัง้ตระหงา่นอยูใ่จกลางเมอืงเบตง เพยีง 10 นาทจีากด่านเบตง มหีอ้งพกัและสิง่อํานวย ความ
สะดวกครบครนั ทนัสมยั สะอาด และสะดวกสบาย เราจะทําใหว้นัหยดุพกัผ่อนของท่านสมบูรณ์แบบและแสนพเิศษ 
เพราะนอกจากบรกิารทีด่ทีีสุ่ดซึง่ท่าน จะไดร้บั ท่านยงัจะไดส้มัผสัเมอืงเบตงในรปูแบบทีแ่ตกต่าง เพราะ เดอะ ฮอลเิดย ์
ฮลิล ์ เบตง ตัง้อยูใ่กลร้า้นอาหาร สถานบนัเทงิ ศูนยก์ารคา้ และแหล่งท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบั
บรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนานอยา่งเตม็อิม่ ครบวงจร ตลอดช่วงเวลาทีพ่กั ณ เดอะ ฮอลเิดย ์ฮลิล ์เบตง 
“เพราะเจตนารมณ์ของเรา คอื การมอบช่วงเวลาพเิศษใหท้่าน และท่าน คอื แขกคนพเิศษของเรา ฉะนัน้ในช่วงเวลาแห่ง
การพกัผ่อน ทีเ่ดอะ ฮอลเิดย ์ฮลิล ์เบตง เราสญัญาว่าจะมอบการดแูลทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่ท่าน” 
 

OUR FACILITIES AND SERVICE  

 Wi-Fi ทุกหอ้ง (ฟร)ี  แผนกตอ้นรบั 24 ชัว่โมง 

 ระบบรกัษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง  เครือ่งปรบัอากาศ 

 ทีพ่กัปลอดบุหรี ่  อุปกรณ์ชงชา / กาแฟในทุกหอ้งพกั 

 ทีจ่อดรถ (ฟร)ี  รมูเซอรว์สิ 
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โรงแรมเซน็ทารา หาดใหญ่ตัง้อยูใ่นใจกลางการคา้และการชอ้ปป้ิงของเมอืง พรอ้มการเดนิทางทีส่ะดวกไปสนามบนิ การ
เชื่อมโยงสู่กรงุเทพฯ และพรมแดนประเทศมาเลเซยี ดว้ยหอ้งประชุมสมัมนาจาํนวนหา้หอ้งทีส่ามารถรองรบัผูเ้ขา้รว่ม
ประชุมไดถ้งึ 300 คน โรงแรมเซน็ทารา หาดใหญ่ จงึเป็นสถานทีใ่นอุดมคตสิาํหรบัการจดัประชุมทางธุรกจิและการจดั
งานเลีย้งทางสงัคมทุกประเภท ศูนยธ์ุรกจิ (business center) บรกิารอนิเตอรเ์น็ต โทรสาร/เครือ่งถ่ายเอกสาร สิง่อํานวย
ความสะดวกในการแปล และบรกิารเลขานุการ ภตัตาคารสีแ่ห่งและบารท์ี ่ โรงแรมเซน็ทารา หาดใหญ่มอีาหารนานาชาติ
ไวบ้รกิาร หอ้งพกัและหอ้งสวที 237 หอ้งทีไ่ดร้บัการตกแต่งอยา่งดมีสีิง่อํานวยความสะดวกครบครนั สิง่อํานวยความ
สะดวกเชงินนัทนาการในส่วนกลางของโรงแรมมอีาทเิช่น สระว่ายน้ํา หอ้งออกกําลงักายทีม่อุีปกรณ์พรอ้มสรรพ เซาน่า 
และบรกิารนวดแผนไทย สาํหรบัการจองหอ้งพกัที ่โรงแรมเซน็ทารา หาดใหญ่โปรดระบุวนัทีคุ่ณตอ้งการเขา้พกัและกรอก
แบบฟอรม์การจองหอ้งพกัออนไลน์ทีน่่าเชื่อถอืของเรา 
 

OUR FACILITIES AND SERVICE  

 Wi-Fi ทุกหอ้ง (ฟร)ี  แผนกตอ้นรบั 24 ชัว่โมง 

 ระบบรกัษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง  เครือ่งปรบัอากาศ 

 สระว่ายน้ํากลางแจง้  คอฟฟ่ีชอ็ฟ 

 ทีพ่กัปลอดบุหรี ่  บาร ์

 ทีจ่อดรถ (ฟร)ี  รมูเซอรว์สิ 
 
 


