
- ขึ้น สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา 

- ชม วงัยะหริ่ง ชมความงามสถาปตัยกรรมไทยมสุลิมผสมยุโรปอายุกว่า 100ปี 

- ชมจุดไฮไลทส์ุดฮิต สตรีทอารต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บราณ, อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ และป้ายใตสุ้ดสยาม 

- ชมอโุมงคปิ์ยะมิตร ถ่ายรูปสุดเกก๋บัตน้ไมพ้นัปี, ชมความงามสวนหม่ืนบุปผา, แช่เทา้บ่อน ้าพรุอ้นเบตง  

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

- ล้ิมรส เมนูช่ือดงั ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขาทอด, ผกัน ้าผดัน ้ามนัหอย และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน ้าไหล 



วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปตัตานี–ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว-วงัยะหริ่ง-ยะลา-จุดชมวิวสะพาน

ขา้มเขื่อนบางลาง-เบตง-สตรีทอารต์-อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตูไ้ปรษณียโ์บราณ 

04.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บริเวณผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ อาคาร 2 สายการบินไทยไล

ออ้นแอร ์(Thai Lion Air) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้น

เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาท ีเนื่องจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและ

ไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบินไดใ้นคณะซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบิน หากท่านตอ้งการเลอืกที่นัง่บนเที่ยวบินมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม และราคาทวัรร์วมค่าน า้หนกักระเป๋าขึ้นเครื่อง (Carry on) 7 กก. ต่อท่าน หากท่านตอ้งการโหลดกระเป๋า

สมัภาระ สามารถซื้อเพิ่มได ้โปรดติดต่อฝ่ายขายเพื่อช าระค่าบริการเพิ่มเติม) 

06.40 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยไลออ้นแอร ์(Thai Lion Air) เที่ยวบินที่ SL702 ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

08.10 น. เดินทางถงึ สนามบินหาดใหญ่ ใหท้า่นรบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดน์ าเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกทีจุ่ดนดัพบ จากนัน้น าทา่น

ออกเดินทางสู่จงัหวดัปตัตานี โดยรถตูป้รบัอากาศ*หากตอ้งการเลอืกทีน่ัง่บนรถมค่ีาบริการเพิม่เติม* (ระยะทาง 118 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง โดยประมาณ) จากนัน้น าทา่นชม ศาลเจา้แมล่ิ้มกอเหน่ียว เช่ือกนัวา่ผูม้าขอพรใหโ้ชคลาภจะไดผ้ล 

หรือแมแ้ต่การคา้ขายที่ซบเซาหรอืขาดทุนก็กลบัรุ่งเรืองขึ้นจนท าใหเ้กิดความนบัถอืศรทัธาอยา่งมาก ชาวปตัตานีจึงไดน้ า

ตน้ไมท้ี่ลิ้มกอเหนีย่วผกูคอตายมาแกะสลกัเป็นรูปบูชาและรสรา้งศาลเจา้ขึ้นสกัการะ ส าหรบัองคเ์จา้แม่ลิ้มกอเหนี่ยว ท่าน

เป็นเทพเจา้แห่งความเมตตาโชคลาภ คา้ขาย ซึ่งเป็นที่นิยมมากราบไหวข้องพรเพือ่เป็นศิริมงคลกบัชีวติ 

 

 จากนัน้น าท่านชม วงัยะหริ่ง หรือวงัเจา้เมอืงยะหริ่ง สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2428ในสมยัรชักาลที่ 5 สถาปตัยกรรมทรงคลาสสคิ

หลงันี้สรา้งขึ้นแบบสไตลย์ุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมอืง และชวา เป็นเรอืนไมก้ึ่งปูน แมจ้ะมอีายุมานานถงึ 100 กวา่ปี

ปจัจุบนัน้ียงัมคีวามสมบูรณ์และความสวยงามที่ไม่ไดเ้ลอืนหายไปตามกาลเวลาแตอ่ยา่งใด 



 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหวา่งทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบรเิวณ สะพานขา้มเขื่อนบางลาง 

บริเวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สรา้งขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมทีจ่ะตอ้งไปตามไหลเ่ขา ซึ่ง

เป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจุดทีน่กัท่องเทีย่วนิยมแวะพกัถา่ยรูปและยดืเสน้ยดืสายกอ่นจะ

เดินทางต่อ เบตง จดัเป็นอ าเภอหนึ่งที่มเีอกลกัษณ์ ความงดงาม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความเชือ่ ความศรทัธา 

และเช้ือชาติทีห่ลากหลายทีผ่สมปนเปภายใตค้วามเป็นหนึ่งเดียว จนท าใหบ้รรดาผูม้าเยอืนต่างหลงใหลและแปลกใจ เบตง 

ตัง้อยู่ใตสุ้ดฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทย มเีขตแดนติดกบัประเทศมาเลเซยี โอบลอ้มดว้ยแนวเทอืกเขาสนัการาคีรี ภูมิ

ประเทศของอ าเภอเบตง ดว้ยภูมปิระเทศแบบนี้จึงท าใหเ้บตงมอีากาศที่ดี อากาศเย็น และมหีมอกปกคลุมตลอดท ัง้ปี ดงัค า

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

Betong" หมายถงึ "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" หรอืที่คนในพื้นทีจ่ะรยีกไผ่ชนิดนี้ว่า ไผต่ง ดงันัน้ตน้ไผ่ตงจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์

หนึ่งของอ าเภอเบตง น าคณะเดินชมจุดเด่นที่ไดร้บัความนิยมของตวัเมอืงเบตงไดแ้ก่ สตรทีอารท์ หรือ ถนนศลิปะ งาน

ศิลปะที่สะทอ้นเรือ่งราวและวถิชีีวติของความเป็นเบตงไดอ้ย่างดี  จุดเริ่มตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานที่งดงามดงักล่าว เกิด

จากทาง อ.เบตง จ.ยะลา ไดม้กีารจดังาน 111 ปี เล่าขานต านานเมอืงเบตง ซึ่งมจีุดประสงคเ์พื่อสรา้งหมดุหมายที่แสดงออก

ถงึวถิชีีวติของชาวเบตงและ สรา้งจุดดึงดูดนกัทอ่งเที่ยวท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  



 

 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบั วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ ในส่วนของตวัหอนาฬกิาสรา้งขึ้นดว้ยหนิอ่อน

ขาวที่มอียู่มากในจงัหวดัยะลา หอนาฬกิาเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงหรือจะเรียกวา่เป็นสะดือของเมอืงเบตงก็วา่ได ้ในเทศกาล

ต่าง ๆ ทีจ่ดัขึ้น มกัจะใชบ้รเิวณหอนาฬกิาน้ีเป็นจุดนดัหมายในการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ และใกล ้ๆ  กนันัน้ทีอ่ยู่คู่เมอืงเบตง

มาชา้นาน คอื ตูไ้ปรษณียโ์บราณ สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท้ี่ด าริแนวคิดคือ นายสงวน จริจินดา อดีต

นายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง ที่ไดร้บัเลอืกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ในปจัจุบนัน้ีตูไ้ปรษณียแ์ห่งนี้ยงัเปิดใช ้

งานได ้และนกัท่องเทีย่วมกัจะซื้อโปสการด์ เขยีนและส่งจดหมายถงึญาติคนรกั หรอืส่งถงึตวัเอง เก็บไวเ้ป็นความทรงจ า 

และอีกสิ่งหนึ่งที่จะขา้มผ่านไมพู่ดถงึไม่ได ้คือ ฝูงนกนางแอ่น ทีบ่นิอพยพหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบเีรยี และจะพบ

ฝูงนกนางแอ่นมากในช่วงเดอืนกนัยายนถงึมนีาคม ของทุกปี เรียกไดว้่าเป็นอีกสญัลกัษณ์ของเมอืงเบตง อยุ่คู่กบัเมอืงเบตง

มาชา้นาน  

 

จากนัน้น าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ อุโมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภูเขาเพื่อเช่ือมตอ่ส่วนขยายของเมอืงไปอีกฟากของตวั

เมอืง อุโมงคแ์ห่งนี้ยงัเป็นอุโมงคท์ี่ผูค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงคต์กแต่ง

ประดบัประดาดว้ยไฟหลากส ีตวัอุโมงคม์คีวามยาวถงึ 273 เมตร กวา้ง 9 เมตร ผวิจราจรคู่ กวา้ง 7เมตร ทางเทา้เดินกวา้ง



ขา้งละ 1 เมตร และมคีวามสูงถงึ 7 เมตร เปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2544 สมควรแกเ่วลาน าท่านกลบัสู่

ที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ เมนูพิเศษ...กบภูเขาทอด 

ที่พกั  Betong Merlin Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สอง ขึ้นสกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–สะพานแขวนแตปูซู–น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-อโุมงคปิ์ยะมิตร–

สวนหมื่นบุปผา-บ่อน ้าพรุอ้น-ศาลาประชาคมเบตง 

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

จากระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟุต จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึ้นช่ือในเรื่องของการชมพระอาทติยข์ึ้น ควบคู่ไปกบัการชม

ทะเลหมอกอนัสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มโีอกาสที่จะไดเ้ห็นววิทวิทศันเ์บื้องหนา้ที่

เป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี ทะเลหมอกที่ก่อตวัจากผนืป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถงึสามารถมองไปไกลได ้

ถงึประเทศมาเลเซยีเลยทเีดียว น าท่านขึ้นจุดชมวิว Skywalk ชมววิทวิทศันแ์บบรอบทศิทางแบบ 360 องศา ( การเที่ยวชม

ทะเลหมอก อาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นได ้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั ) 



 

เชา้ บริการอาหารเชา้ 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้สะพานแขวนแห่งนี้ใชง้านมาหลาย

สบิปี วตัถปุระสงคห์ลกัที่สรา้งขึ้นนัน้ ในอดีตชาวบา้นใชข้นถ่ายสนิคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้ยางพารา และใชส้ญัจรของ

ชาวสวนในพื้นที่ ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนัน้น าทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบื้องล่างของ 

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

ไดเ้ปลี่ยนช่ือในปีมหามงคล สาระครบรอบ 72 พรรษา ในปี 2542 ประกอบกบั อบต.อยัเยอรเ์วง ไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบกิ

เสน้ทาง ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว และไดเ้ปลีย่นช่ือเป็นน า้ตกเฉลมิพระเกียรติ ร.9 ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

 
จากนัน้น าท่านชม อโุมงคปิ์ยะมิตร ตัง้อยู่บา้นปิยะมติร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ สถานที่ทางประวตัิศาสตร ์ที่ในอดีตเป็นฐาน

เคลือ่นไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสตม์ลายา (พคม.) ฐานปฏบิตัิการแห่งนี้ เป็นฐานที่ม ัน่ทางทหารในแนวหลงัของ

พรรคคอมมวินิสตม์ลายา ว่ากนัว่าฐานที่ม ัน่แห่งนี้เป็นฐานที่ม ัน่ในแนวหลงัของสงครามระหว่าง พคม กบั รฐับาลมาเลเซยี ที่

แขง็แกร่งที่สุด เคยถูกทิ้งระเบดิถงึ 2 ครัง้ แต่ยงัคงขบัเคลือ่นกองก าลงัได ้อุโมงคปิ์ยะมติรนัน้ เป็นอุโมงคท์ี่ขุดลกึลงไปใน

ชัน้ดิน จุดที่ลกึที่สุดมคีวามลกึถงึ 6 เมตร ใชก้ าลงัคน 60 – 80 คน ใชเ้วลาขุด 3 เดือนเศษ  อุโมงคม์คีวามกวา้ง 50 – 60 

ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมทีางเขา้ออกถงึ 9 ทาง เช่ือมต่อถงึกนัหมด กระจายอยูร่อบ ๆ ภเูขา ภายในอุโมงคน์ัน้ 

สามารถจุคนไดม้ากถงึ 400 คน ภายในอุโมงคม์โีรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสญัญาณวทิยุระยะไกล หอ้งปฏบิตัิงานวางแผน 



ในส่วนของพื้นผวิดา้นบนของอุโมงคม์ตีน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทบึ ยากต่อการทีฝ่่ายตรงขา้มจะตรวจหาเจอ มอีาคารที่ใช ้

ประชุมและเป็นโรงเรยีนของพรรคฯ ลานสนัทนาการ เช่น สนามบาสเกตบอล เทเบลิเทนนิส 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั พิเศษ...เมนูจิ้มจุ่มปลานิลสายน ้าไหลช่ือดงัของเบตง 

บ่าย น าคณะเดินทางต่อไปยงั สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ตัง้อยู่ที่หมู่บา้นปิยะมิตร 2  สวนดอกไมน้ี้อยู่

ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมอืง

หนาวนานาชนิด สวนน้ีเกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า 

ว่านฮวัหยวน หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา โดยมีการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวและสรา้งอาชีพใหก้บักลุ่ม

ผูพ้ฒันาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บา้นบริเวณนี้  อดีตลว้นแลว้แต่เป็นสมาชิก พคม. ที่ประกาศตวัวางอาวุธ ในปี 

2532 เป็นผูพ้ฒันาชาติไทย และเลอืกที่จะพกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบั แวะพกัผ่อนที่ บ่อน ้าพรุอ้นเบตง บ่อน า้พรุอ้นเป็นบ่อน า้แร่รอ้นตามธรรมชาตขินาดใหญ่

ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ  มากมาย โดยอุณหภูมิของบริเวณจุดตาน า้นัน้อยู่ที่  60 – 80 องศาเซลเซียส และนกัท่องเที่ยว

มกัจะท ากิจกรรมครอบครวั คือ น าไข่ไก่ ไข่นกกระทา มาลวก โดยใชเ้วลาเพียง 7 นาทีเท่านัน้ ไข่ก็สุกพรอ้มรบัประทาน 

บริเวณโดยรอบมกีารสรา้งสระน า้ขนาดใหญ่ส าหรบักกัน า้จากน า้พรุอ้นเพื่อใหป้ระชาชนและนกัท่องเที่ยวไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้



เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ไดเ้ป็นอย่างดี แต่ละโซนของพื้นที่ออกแบบไดอ้ย่างมาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะและสระธาราบ าบดั 

ตลอดจนอาคารส าหรบัพกัคา้งคืนที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายอย่างครบครนั สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่

ตวัเมอืงเบตง 

 
จากนัน้น าท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬกิาโบราณและตูไ้ปรษณียย์กัษท์ี่ไดจ้  าลองแบบมาจาก

ของเดิมที่อยู่ในตวัเมอืงเบตง 

ค า่  บริการอาหารค า่ เมนูพิเศษ ไก่เบตง, เคาหยก และ ผกัน ้าผดัน ้ามนัหอย 

 

ที่พกั  Betong Merlin Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สาม วดัพทุธาธิวาส–รา้นของฝากเมืองเบตง–ป้ายใตสุ้ดสยาม–รา้นวุน้ด า ตน้ต ารบั (เฉากว๊ย ก.ม. 4)-สนามบินเบ

ตง–จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง-เบตง–วดัชา้งให-้หาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ  

เชา้ คณะพบกนั ณ บริเวณลอ้บบี้โรงแรม เตรียมสมัภาระลงมาฝากไวบ้ริเวณลอ้บบี้ จากนัน้ไป รบัประทานอาหารเชา้ แบบ ติ่ม

ซ า ตัง้อยู่ตรงขา้มโรงแรม หรือ รา้นใกลเ้คียงโรงแรม ติ่มซ าช่ือดงัของเบตง ทานคู่กบัน า้ชากาแฟยามเชา้ 

 จากนัน้เดินทางไปยงั วดัพทุธาธิวาส วดัคู่เมอืงเบตง เดิมช่ือวดัเบตง ก่อตัง้เมื่อ เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ.2460 สงักดัคณะ

สงฆม์หานิกาย พื้นที่ต ัง้วดัเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทศิเหนือ จดัแบ่งพื้นที่วดัออกเป็นชัน้ท ัง้หมด 5 ชัน้ ต ัง้เด่นสง่า



อยู่บนเนินเขามพีระธาตุเจดียพ์ระพทุธธรรมประกาศตัง้โดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวชิยัประยุกตโ์ดยในองค์มหาธาตุ

เจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุกราบสกัการะสิ่งศกัด์ิสทิธิ์เพื่อความเป็นสริิมงคล  

 

จากนัน้น าท่านสู่ รา้นวุน้ด า กม. 4 หรือ รา้นเฉากว๊ย รา้นตน้ต าหรบัอรอ่ยระดบัต านาน เฉากว๊ยที่ผา่นกระบวนวธิีท าแบบ

ดัง้เดิม ตม้เคี่ยวหญา้เฉากว๊ยมากกวา่ 3 ชัว่โมง ดว้ยเตาฟืน ซึ่งจะท าใหม้กีลิน่หอมของหญา้เฉากว๊ย ที่มากไปดว้ยสรรพคุณ

ทางยา ช่วยแกร้อ้นในกระหายน า้ ขบัเสมหะ แกค้ลืน่ไส ้ ช่วยลดระดบัน า้ตาลในเลอืด และหากน าตน้เฉากว๊ยมาตม้ใหเ้ดอืด

แลว้น าน า้เฉากว๊ยมาดื่มเป็นประจ าจะช่วยลดอาการโรคความดนัโลหติสูง และโรคเบาหวานไดอ้กีดว้ยใหท้า่นไดอ้ิสระซื้อเป็น

ของฝาก จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงั รา้นของฝากของที่ระลึกเบตง ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากจากทอ้งถิ่น เช่น ผลติภณัฑ์

กลุ่มแม่บา้น สนิคา้ OTOP ,รงันก, หมีเ่หลอืงเบตง, ซอีิ้วเบตง, สม้โชกุน, เสื้อยดืสกรีน OK BETONG เป็นตน้  

จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยงับริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรทีเ่ช่ือมระหว่างสองประเทศ ถ่ายภาพหมู่

กบั ป้ายใตสุ้ดสยาม จากนัน้น าทา่น แวะชมและถา่ยรูปดา้นนอกอาคาร สนามบินเบตง ชมสถาปตัยกรรมที่ตกแต่งดว้ยไมไ้ผ ่

สะทอ้นเอกลกัษณ์ทอ้งถิ่น ซึ่งค าวา่ "เบตง" หรือ “บอืตง” เป็นภาษาถิ่นมลายู แปลว่า "ไมไ้ผ่" กลายเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่

ของอ าเภอเบตง 

 



กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนัน้น าท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ใหท้่านอิสระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง ก่อนเดินทางกลบั 

  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พกัผ่อนบนรถ (ระยะทาง 259 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 4.30 ชัว่โมง โดยประมาณ ) จากนัน้

น าท่านชม วดัชา้งให ้หรือ วดัราษฎรบ์ูรณะ ตัง้อยู่ที่ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธิ์ สงักดัคณะสงฆ ์มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่

สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตามต านานกล่าวว่า พระยาแกม้ด าเจา้เมืองไทรบุรี ตอ้งการหาชยัภูมิส าหรบัสรา้งเมอืงใหม่ใหก้บั

นอ้งสาว จึงไดเ้สี่ยงอธิฐาน ปล่อยชา้งใหอ้อกเดินทางไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถงึวนัหน่ึง ชา้ง

ไดห้ยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง แลว้รอ้งขึ้นสามครัง้ พระยาแกม้ด าจึงไดถ้อืเป็นนิมติที่ดี จะใชบ้ริเวณนัน้สรา้งเมอืง แต่นอ้งสาวไม่

ชอบ พระยาแกม้ค าจึงใหส้รา้งวดั ณ บริเวณดงักล่าวแทน แลว้ใหช่ื้อว่า วดัชา้งไห ้แลว้นิมนตพ์ระภิกษุ รูปหนึ่ง ที่ชาวบา้น

เรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยยีบน า้ทะเลจืด ซึ่งเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัิของท่านก็ถูกบรรจุไวท้ี่

วดัแห่งนี้ อิสระใหท้่านไหวพ้ระขอพร หรือเช่าบูชาวตัถมุงคลหลวงปู่ทวดตามอธัยาศยั 

 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบนิหาดใหญ่ 

22.10 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้ากลบัสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลออ้นแอร ์(Thai Lion Air) 

เที่ยวบนิที่ SL725 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 



23.45 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 

เบตง เมืองงามในม่านหมอก ใตสุ้ดสยาม-SL 3 วนั 2 คืน 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเดี่ยวเพ่ิมท่านละ 

05-07 มกราคม 2564 7,490.- 1,500.- 

07-09 มกราคม 2564 7,490.- 1,500.- 

08-10 มกราคม 2564 8,990.- 1,500.- 

09-11 มกราคม 2564 7,990.- 1,500.- 

10-12 มกราคม 2564 7,490.- 1,500.- 

12-14 มกราคม 2564 6,990.- 1,500.- 

14-16 มกราคม 2564 7,490.- 1,500.- 

15-17 มกราคม 2564 8,990.- 1,500.- 

16-18 มกราคม 2564 7,990.- 1,500.- 

17-19 มกราคม 2564 7,490.- 1,500.- 

19-21 มกราคม 2564 7,490.- 1,500.- 

21-23 มกราคม 2564 7,490.- 1,500.- 

22-24 มกราคม 2564 8,990.- 1,500.- 

23-25 มกราคม 2564 8,990.- 1,500.- 

24-26 มกราคม 2564 7,490.- 1,500.- 

26-28 มกราคม 2564 7,490.- 1,500.- 



28-30 มกราคม 2564 7,490.- 1,500.- 

29-31 มกราคม 2564 8,990.- 1,500.- 

30 มกราคม - 01 กุมภาพนัธ ์2564 7,990.- 1,500.- 

31 มกราคม - 02 กุมภาพนัธ ์2564 7,490.- 1,500.- 

02-04 กุมภาพนัธ ์2564 7,490.- 1,500.- 

04-06 กุมภาพนัธ ์2564 7,490.- 1,500.- 

05-07 กุมภาพนัธ ์2564 8,990.- 1,500.- 

06-08 กุมภาพนัธ ์2564 7,990.- 1,500.- 

07-09 กุมภาพนัธ ์2564 7,490.- 1,500.- 

09-11 กุมภาพนัธ ์2564 6,990.- 1,500.- 

11-13 กุมภาพนัธ ์2564 7,490.- 1,500.- 

13-15 กุมภาพนัธ ์2564 7,990.- 1,500.- 

14-16 กุมภาพนัธ ์2564 7,490.- 1,500.- 

16-18 กุมภาพนัธ ์2564 7,490.- 1,500.- 

18-20 กุมภาพนัธ ์2564 7,490.- 1,500.- 

19-21 กุมภาพนัธ ์2564 8,990.- 1,500.- 

20-22 กุมภาพนัธ ์2564 7,990.- 1,500.- 

21-23 กุมภาพนัธ ์2564 7,490.- 1,500.- 

23-25 กุมภาพนัธ ์2564 7,490.- 1,500.- 

25-27 กุมภาพนัธ ์2564 8,990.- 1,500.- 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษเดินทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัที่ระบุในรายการ 

✓ ค่าน า้หนกัส าภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรมัตอ่ทา่น ตอ่เที่ยวบนิ 

✓ ค่ารถน าเที่ยวตามรายการทีร่ะบ ุ

✓ ค่าที่พกัระดบั 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัชีวติกรณีอุบตัเิหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อุบตัิเหตุในวงเงนิไม่เกิน ทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญเสน้ทาง 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าอาหารบนเครือ่งบนิ, ค่าเลอืกที่นัง่บนเครือ่งบนิ  

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามที่สายการบนิระบุ กรณีตอ้งการซื้อเพิม่ 10 ก.ก. ราคา 270 บาท ต่อทา่นต่อเที่ยวบนิ, 15 ก.ก. ราคา 375 

บาท ตอ่ท่านต่อเที่ยวบนิ, 20 ก.ก. ราคา 405 บาท ตอ่ทา่นต่อเทีย่วบนิ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครือ่งดื่มส ัง่พเิศษนอก

รายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่เมอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุม

ของบริษทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

27 กุมภาพนัธ ์– 01 มีนาคม 2564 8,990.- 1,500.- 

28 กุมภาพนัธ ์– 02 มีนาคม 2564 8,490.- 1,500.- 



 ค่าเลอืกที่นัง่บนรถน าเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลิก 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

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

✓ ส่วนที่เหลอืช าระก่อนวนัเดินทาง 14 วนั   

✓ บตัรประชาชนตวัจริงถอืไปในวนัเดินทาง 

เงื่อนไขการยกเลิก 

***เงื่อนไขการยกเลิกทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัิธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดินทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ 2,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถึง 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถ

บสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมที่พกั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ และ ค่าบริการ จ านวน 3,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 



รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงื่อนไขในการใหบ้ริการก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่ง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของบริษทั

ฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากทา่นไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบุมาท ัง้หมดนี้แลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดินทางข ัน้ต า่ 18 ทา่นรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดินทาง ในกรณีที่มผีูเ้ดินทาง 13-

17 ทา่น ตอ้งเพิ่มเงนิทา่นละ 500 บาท, กรณีที่มผีูเ้ดินทาง 8-12 ท่านตอ้งเพิ่มเงนิท่านละ 1,000 บาท 

3. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษ ทางบริษทัจะท าการออกบตัรโดยสารทนัทเีมื่อคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 10 ท่าน 

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดนิทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่สาย

การบินก าหนด 

4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เที่ยวบนิ,สายการบนิและที่นัง่บนรถน าเที่ยวตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ, จ านวนที่นัง่ของชัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดินทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. ในระหว่างการทอ่งเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าทา่นสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบรกิารได ้

6. ค่าบริการที่ทา่นช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ทา่นจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แตจ่ะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

8. เดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดินทางทอ่งเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ 

9. ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาตา่ง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุตา่ง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ตอ่การไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดินทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาติ ภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดินทางไป 

12. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตุในรายการ

ท่องเที่ยว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

13. ในกรณีผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ีลแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร ์ทางบริษทัของสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง (ถา้ม)ี  



14. กรณีที่ผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบั

เจา้หนา้ที่ก่อนทุกคร ัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึ้นใดๆท ัง้สิ้น   

 


