
 

- สมัผสั เมืองแห่งมนตเ์สน่หใ์นม่านหมอก ดินแดนใตส้ดุแห่งสยาม 

- เช็คอนิจุดไฮไลทส์ดุฮติ สตรทีอารต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บราณ, หอนาฬกิา และ อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ 

- ชมรา้นเฉากว๊ยเบตง(วุน๊ด า ก.ม.4) ตน้ต าหรบัอร่อยระดบัต านาน 

- พเิศษ...อิม่อร่อยกบั เมนูช่ือดงั ไก่เบตง, กบภเูขาทอด 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปัตตานี–วดัช้างไห ้(หลวงปู่ ทวด)-ยะลา-เบตง-สตรีทอารต์-

อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ-วงเวียนหอนาฬกิาเบตง-ตูไ้ปรษณียโ์บราณ     (-/L/D) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บริเวณผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ อาคาร 2 สายการบินนกแอร ์

(Nok Air) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรบับตัรโดยสาร  **หมายเหตุ** 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลา

เคร่ืองออก 20 นาท ีเนื่องจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ทีน่ ัง่อาจจะไม่ไดน้ ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืก

ช่วงทีน่ ัง่บนเคร่ืองบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ) 

06.00 น. ออกเดินทางบนิลดัฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินนกแอร ์(Nok Air) เที่ยวบนิที่ DD7102 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 25 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

07.25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดน์ าเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกทีจ่ดุนดัพบ 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่จงัหวดัปตัตานี โดยรถตูป้รบัอากาศ (ระยะทาง 118 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง 

โดยประมาณ) จากนัน้น าท่านชม วดัชา้งไห ้หรือ วดัราษฎรบู์รณะ ตัง้อยู่ที่ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธ์ิ สงักดัคณะสงฆ ์

มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตามต านานกล่าวว่า พระยาแกม้ด าเจา้เมอืงไทรบรุี ตอ้งการหาชยัภูมสิ  าหรบั

สรา้งเมอืงใหม่ใหก้บันอ้งสาว จงึไดเ้สีย่งอธิฐาน ปลอ่ยชา้งใหอ้อกเดนิทางไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพร่พลเดินตดิตามไป 

จนมาถงึวนัหนึ่ง ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ทีแ่ห่งหนึ่ง แลว้รอ้งขึ้นสามครัง้ พระยาแกม้ด าจงึไดถ้อืเป็นนิมติที่ด ีจะใชบ้ริเวณนัน้สรา้ง

เมอืง แต่นอ้งสาวไม่ชอบ พระยาแกม้ค าจงึใหส้รา้งวดั ณ บริเวณดงักลา่วแทน แลว้ใหช้ื่อว่า วดัชา้งไห ้แลว้นิมนตพ์ระภกิษุ

รูปหนึ่ง ทีช่าวบา้นเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน า้ทะเลจดื ซึง่เป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัขิอง

ท่านก็ถูกบรรจุไวท้ีว่ดัแห่งนี้  อสิระใหท่้านไหวพ้ระขอพร หรือเช่าบูชาวตัถมุงคลหลวงปู่ทวดตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน า

ท่านเดนิทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานขา้มเข่ือนบางลาง บริเวณบา้นคอกชา้ง 

อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สรา้งขึ้นมาเพือ่ลน่ระยะทางในการเดินทาง จากเดมิทีจ่ะตอ้งไปตามไหลเ่ขา ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทาง

หลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจดุทีน่กัท่องเทีย่วนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยดืเสน้ยดืสายก่อนจะเดนิทางต่อ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง อ าเภอเลก็ ๆ ในจงัหวดัยะลา (ระยะทาง 150 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชัว่โมง 

โดยประมาณ) เบตง จดัเป็นอ าเภอหนึ่งทีม่เีอกลกัษณ์ ความงดงาม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความเชื่อ ความศรทัธา 

และเชื้อชาตทิี่หลากหลายทีผ่สมปนเปภายใตค้วามเป็นหนึ่งเดยีว จนท าใหบ้รรดาผูม้าเยอืนต่างหลงใหลและแปลกใจ เบตง 

ตัง้อยู่ใตสุ้ดฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทย มเีขตแดนตดิกบัประเทศมาเลเซยี โอบลอ้มดว้ยแนวเทอืกเขาสนัการาคีรี ภูมิ

ประเทศของอ าเภอเบตง ดว้ยภูมปิระเทศแบบนี้จงึท าใหเ้บตงมอีากาศทีด่ ีอากาศเยน็ และมหีมอกปกคลุมตลอดทัง้ปี ดงัค า

ขวญัประจ าอ าเภอทีว่่า “เมืองในหมอก ดอกไมง้าม ใตสุ้ดสยาม เมืองงามชายแดน” ค าว่า เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh 

Betong" หมายถงึ "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" หรือทีค่นในพื้นทีจ่ะรียกไผ่ชนิดนี้ว่า ไผ่ตง ดงันัน้ตน้ไผ่ตงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์

หนึ่งของอ าเภอเบตง น าคณะเดินชมจดุเด่นทีไ่ดร้บัความนิยมของตวัเมอืงเบตงไดแ้ก่ สตรีทอารท์ หรือ ถนนศิลปะ งาน

ศิลปะทีส่ะทอ้นเร่ืองราวและวถิชีีวติของความเป็นเบตงไดอ้ย่างดี  จดุเร่ิมตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานทีง่ดงามดงักลา่ว เกิด



จากทาง อ.เบตง จ.ยะลา ไดม้กีารจดังาน 111 ปี เลา่ขานต านานเมอืงเบตง ซึง่มจีดุประสงคเ์พือ่สรา้งหมดุหมายที่แสดงออก

ถงึวถิชีวีติของชาวเบตงและ สรา้งจดุดงึดูดนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ จากนัน้น าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคล

ฤทธ์ิ อโุมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภูเขาเพือ่เชื่อมต่อส่วนขยายของเมอืงไปอกีฟากของตวัเมอืง อโุมงคแ์ห่งนี้ยงัเป็นอโุมงคท์ี่

ผูค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย 

ภายในอโุมงคต์กแต่งประดบัประดาดว้ยไฟหลากส ีตวัอโุมงคม์ี

ความยาวถงึ 273 เมตร กวา้ง 9 เมตร ผวิจราจรคู่ กวา้ง 7เมตร 

ทางเทา้เดนิกวา้งขา้งละ 1 เมตร และมคีวามสูงถงึ 7 เมตร เปิดใช ้

อย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที่ 1 มกราคม 2544 จากนัน้น าท่าน

ถ่ายรูปกบั วงเวียนหอนาฬกิาเบตง และ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ ใน

ส่วนของตวัหอนาฬกิาสรา้งขึ้นดว้ยหนิอ่อนขาวทีม่อียู่มากใน

จงัหวดัยะลา หอนาฬกิาเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงหรือจะเรียกว่าเป็นสะดอืของเมอืงเบตงก็ว่าได ้ในเทศกาลต่าง ๆ ทีจ่ดัขึ้น 

มกัจะใชบ้ริเวณหอนาฬกิาน้ีเป็นจดุนดัหมายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล ้ๆ  กนันัน้ทีอ่ยู่คู่เมอืงเบตงมาชา้นาน คือ ตู ้

ไปรษณียโ์บราณ สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท้ี่

ด  าริแนวคิดคือ นายสงวน จริจนิดา อดตีนายไปรษณียโ์ทรเลขเบ

ตง ทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ใน

ปจัจบุนันี้ ตูไ้ปรษณียแ์ห่งนี้ยงัเปิดใชง้านได ้และนกัท่องเที่ยวมกัจะ

ซื้อโปสการด์ เขยีนและส่งจดหมายถงึญาตคินรกั หรือส่งถงึตวัเอง 

เก็บไวเ้ป็นความทรงจ า และอกีสิ่งหนึ่งทีจ่ะขา้มผ่านไม่พูดถงึไม่ได ้

คือ ฝูงนกนางแอ่น ทีบ่นิอพยพหนีความหนาวเยน็มาไกลจากไซบี

เรีย และจะพบฝูงนกนางแอ่นมากในช่วงเดอืนกนัยายนถงึมนีาคม ของทกุปี เรียกไดว้่าเป็นอีกสญัลกัษณ์ของเมอืงเบตง อยุ่

คู่กบัเมอืงเบตงมาชา้นาน สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารค า่ เมนูพเิศษ ไก่สบัเบตง และ ผกัน ้าผดัน ้ามนัหอย 

ท่ีพกั  โรงแรม Modern Thai Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สอง ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–สะพานแขวนแตปูซู–น ้าตกเฉลมิพระเกียรติ ร.9-อโุมงคปิ์ยะมิตร–สวนหม่ืนบุปผา–

บ่อน ้าพรุอ้น          (B/L/D) 

04.00 น. น าท่านออกเดนิทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ตัง้อยู่ใน ต าบลอยัเยอรเ์วง ห่างจากตวัเมอืงเบตง 30 กิโลเมตร มคีวามสูง

จากระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟตุ จดุชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ไดร้บัความสนใจและพูดถงึเมือ่ไม่นานมานี้ และขึ้นชื่อในเรื่อง

ของการชมพระอาทติยข์ึ้น ควบคู่ไปกบัการชมทะเลหมอกอนัสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน 

ท่านก็มีโอกาสที่จะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์เบื้องหนา้ที่เป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี ทะเลหมอกที่ก่อตวัจากผืนป่า ฮาลา–บาลา 

ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถงึสามารถมองไปไกลไดถ้งึประเทศมาเลเซยีเลยทเีดยีว (จดุชมววิสะพาน Skywalk อยู่ระหว่าง



การก่อสรา้ง แลว้เสร็จไปแลว้ 85% รอประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการ) หากแลว้เสร็จทนั เราจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบรอบ

ทศิทาง ถงึ 360 องศา และมรีะเบยีงทางเดินพื้นกระจกใสยาว 61 เมตร ( การเทีย่วชมทะเลหมอก อาจมกีารสลบัสบัเปลี่ยน

ได ้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้สะพานแขวนแห่งนี้ใชง้านมาหลาย

สบิปี วตัถปุระสงคห์ลกัที่สรา้งขึ้นนัน้ ในอดตีชาวบา้นใชข้นถ่ายสนิคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้ยางพารา และใชส้ญัจรของ

ชาวสวนในพื้นที่ ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนัน้น าทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบื้องล่างของ 

น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ไหลมาจากตน้น า้บนยอดเขา เดิมท ีน า้ตกแห่งนี้มชีื่อเรียกของคนทอ้งถิ่นว่า น า้ตกวงัเวง และ

ไดเ้ปลี่ยนชื่อในปีมหามงคล สาระครบรอบ 72 พรรษา ในปี 2542 ประกอบกบั อบต.อยัเยอรเ์วง ไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบกิ

เสน้ทาง ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นน า้ตกเฉลมิพระเกียรติ ร.9 ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 



บ่าย จากนัน้น าท่านชม อโุมงคปิ์ยะมิตร ตัง้อยู่บา้นปิยะมติร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ สถานทีท่างประวตัศิาสตร ์ทีใ่นอดตีเป็นฐาน

เคลือ่นไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสตม์ลายา (พคม.) ฐานปฏบิตัิการแห่งนี้ เป็นฐานที่ม ัน่ทางทหารในแนวหลงัของ

พรรคคอมมวินิสตม์ลายา ว่ากนัว่าฐานทีม่ ัน่แห่งนี้เป็นฐานทีม่ ัน่ในแนวหลงัของสงครามระหว่าง พคม กบั รฐับาลมาเลเซยี ที่

แขง็แกร่งทีสุ่ด เคยถูกทิ้งระเบดิถงึ 2 ครัง้ แต่ยงัคงขบัเคลือ่นกองก าลงัได ้อโุมงคปิ์ยะมติรนัน้ เป็นอโุมงคท์ีข่ดุลกึลงไปใน

ชัน้ดนิ จดุทีล่กึที่สุดมคีวามลกึถงึ 6 เมตร ใชก้ าลงัคน 60 – 80 คน ใชเ้วลาขดุ 3 เดอืนเศษ  อโุมงคม์คีวามกวา้ง 50 – 60 

ฟตุ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมทีางเขา้ออกถงึ 9 ทาง เชื่อมต่อถงึกนัหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภูเขา ภายในอโุมงคน์ัน้ 

สามารถจคุนไดม้ากถงึ 400 คน ภายในอโุมงคม์โีรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสญัญาณวทิยุระยะไกล หอ้งปฏบิตังิานวางแผน 

ในส่วนของพื้นผวิดา้นบนของอโุมงคม์ตีน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทบึ ยากต่อการทีฝ่่ายตรงขา้มจะตรวจหาเจอ มอีาคารทีใ่ช ้

ประชมุและเป็นโรงเรียนของพรรคฯ ลานสนัทนาการ เช่น สนามบาสเกตบอล เทเบลิเทนนิส สมควรแก่เวลา น าคณะเดนิทาง

ต่อไปยงั สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ตัง้อยู่ที่หมู่บา้นปิยะมติร 2  สวนดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจาก

ระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเยน็สบายตลอดปี เหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมอืงหนาวนานาชนิด สวนนี้

เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮวัหยวน หรือ แปล

เป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา โดยมกีารพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวและสรา้งอาชพีใหก้บักลุ่มผูพ้ฒันาชาติไทยในอดีต ใน

ชมุชนและหมู่บา้นบริเวณนี้ อดีตลว้นแลว้แต่เป็นสมาชกิ พคม. ทีป่ระกาศตวัวางอาวุธ ในปี 2532 เป็นผูพ้ฒันาชาติไทย และ

เลอืกทีจ่ะพกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบั แวะพกัผ่อนที่ บ่อน ้าพุ

รอ้นเบตง บ่อน า้พรุอ้นเป็นบ่อน า้แร่รอ้นตามธรรมชาติขนาด

ใหญ่ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมขิอง

บริเวณจุดตาน า้นั้นอยู่ที่  60 – 80 องศาเซลเซียส และ

นกัท่องเที่ยวมกัจะท ากิจกรรมครอบครวั คือ น าไข่ไก่ ไข่นก

กระทา มาลวก โดยใชเ้วลาเพียง 7 นาทีเท่านั้น ไข่ก็สุก

พรอ้มรบัประทาน บริเวณโดยรอบมีการสรา้งสระน า้ขนาด

ใหญ่ส าหรับกักน ้าจากน ้าพุรอ้นเพื่อใหป้ระชาชนและ



นกัท่องเที่ยวไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ไดเ้ป็นอย่างดี  แต่ละโซนของพื้นที่ออกแบบไดอ้ย่างมาตรฐาน 

ถูกสุขลกัษณะและสระธาราบ าบดั ตลอดจนอาคารส าหรบัพกัคา้งคืนทีม่สีิง่อ  านวยความสะดวกสบายอย่างครบครนั  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ตวัเมอืงเบตง 

ค า่  บริการอาหารค า่ เมนูพเิศษ กบภเูขาทอด ปลาจนีน่ึงซีอิ้ว ผดัหม่ีเหลอืงเบตง 

ท่ีพกั  โรงแรม Modern Thai Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สาม วดัพุทธาธิวาส–รา้นของฝากเมืองเบตง–ป้ายใตสุ้ดสยาม–รา้นวุน้ด า ตน้ต ารบั (เฉากว๊ย ก.ม. 4)–เบตง– 

หาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ         (B/L/-) 

เชา้ คณะพบกนั ณ บริเวณลอ้บบี้โรงแรม เตรียมสมัภาระลงมาฝากไวบ้ริเวณลอ้บบี้  

จากนัน้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบ ต่ิมซ า ตัง้อยู่ตรงขา้มโรงแรม หรือ รา้นใกลเ้คียงโรงแรม ติ่มซ าชื่อดงัของเบตง ทานคู่

กบัน า้ชากาแฟยามเชา้ จากนัน้เดินทางไปยงั วดัพุทธาธิวาส 

วดัคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวดัเบตง ก่อตั้ง เมื่อ  เมื่อวนัที่ 1 

กนัยายน พ.ศ.2460 สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย พื้นที่ต ัง้วดั

เป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จดัแบ่งพื้นที่วดั

ออกเป็นชัน้ท ัง้หมด 5 ชัน้ ตัง้เด่นสง่าอยู่บนเนินเขามพีระธาตุ

เจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศตัง้โดดเด่นมองเห็นศิลปกรรม

แบบศรีวชิยัประยุกตส์วยงาม โดยในองคม์หาธาตุเจดียบ์รรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ กราบสกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเพื่อความเป็น

สริิมงคล จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั รา้นของฝากของท่ีระลึกเบตง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากจากทอ้งถิน่ เช่น ผลติภณัฑ์

กลุ่มแม่บา้น สินคา้ OTOP ,หมี่เหลอืงเบตง, ซีอิ้วเบตง, สม้โชกุน, เสื้อยืดสกรีน OK BETONG เป็นตน้ จากนัน้น าท่าน

ออกเดินทางไปยงับริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายภาพหมู่กบั ป้าย “ใต้

สุดสยาม” 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ รา้นวุน้ด า กม. 4 หรือ รา้นเฉากว๊ย รา้นตน้ต าหรบัอร่อยระดบัต านาน เฉากว๊ยที่ผ่านกระบวนวธีิท าแบบ

ดัง้เดมิ ตม้เคี่ยวหญา้เฉากว๊ยมากกว่า 3 ชัว่โมง ดว้ยเตาฟืน ซึง่จะท าใหม้กีลิน่หอมของหญา้เฉากว๊ย ทีม่ากไปดว้ยสรรพคุณ

ทางยา ช่วยแกร้อ้นในกระหายน า้ ขบัเสมหะ แกค้ลืน่ไส ้ช่วยลดระดบัน า้ตาลในเลอืด และหากน าตน้เฉากว๊ยมาตม้ใหเ้ดือด

แลว้น าน า้เฉากว๊ยมาดื่มเป็นประจ าจะช่วยลดอาการโรคความดนัโลหติสูง และโรคเบาหวานไดอ้กีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทาง

สู่ หาดใหญ่ พกัผ่อนบนรถ (ระยะทาง 259 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 4.30 ชัว่โมง โดยประมาณ ) 

22.30 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, กรุงเทพฯ  โดย สายการบินนกแอร ์(Nok Air) เทีย่วบนิที่ 

DD7117 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

23.45 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

*********************************************** 



อตัราค่าบรกิาร 

 

 

 

 

 

เบตง มนตเ์สน่หใ์นม่านหมอก ใตสุ้ดแดนสยาม 3 วนั 2 คืน-DD 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 

11-13 ตลุาคม 63 8,990.- 1,500.- 

24-26 ตลุาคม 63 7,990.- 1,500.- 

30 ตลุาคม -01 พฤศจิกายน 63 7,990.- 1,500.- 

31 ตลุาคม -02 พฤศจิกายน 63 7,990.- 1,500.- 

06-08 พฤศจกิายน 63 7,990.- 1,500.- 

13-15 พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

20-22 พฤศจกิายน 63 7,990.- 1,500.- 

27-29 พฤศจกิายน 63 7,990.- 1,500.- 

04-06 ธนัวาคม 63 *วนัพอ่ 8,990.- 1,500.- 

05-07 ธนัวาคม 63 *วนัพอ่ 9,990.- 1,500.- 

10-12 ธนัวาคม 63 *วนัรฐัธรรมนูญ 8,990.- 1,500.- 

18-20 ธนัวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

25-27 ธนัวาคม 63 8,990.- 1,500.- 

31 ธนัวาคม 63 – 02 มกราคม 64 * ปีใหม่ 12,990.- 2,500.- 

01-03 มกราคม 64 * ปีใหม่ 11,990.- 2,500.- 



อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารชัน้ประหยดัเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

✓ ค่าท่ีพกัระดบั 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท คุม้ครองตัง้แต่ อายุ 1-70 ปี(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทาง 

✓ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามทีส่ายการบนิระบุ กรณีตอ้งการซื้อเพิม่ 15 กก. ราคา 350 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบนิ 20 กก. ราคา 450 

บาท ต่อท่านต่อเทีย่วบนิ 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอก

รายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุม

ของบริษทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 

*********************************************** 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิ 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

✓ ส่ง ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจ า 4,000 บาท / ท่าน  

✓ ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั   

✓ บตัรประชาชนตวัจริงถอืไปในวนัเดนิทาง 

 

 



เงื่อนไขการยกเลกิ 

***เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกจิน าเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 1,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถ

บสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบริการ 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงื่อนไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทั

ฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

2. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 16-

19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 8-15 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

3. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดั

ดา้นภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้

ส่วนมากเป็นส าคญั 

4. ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการ

ได ้

5. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

6. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให ้ แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

7. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวนี้ 

8. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

9. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตุต่าง ๆ 



10. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่ก่ียวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

11. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


