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- สมัผสั เมืองแห่งมนตเ์สน่หใ์นม่านหมอก ดินแดนใตสุ้ดแห่งสยาม 

- เช็คอนิจุดไฮไลทสุ์ดฮิต สตรีทอารต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บราณ, หอนาฬิกา และ อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ 

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

- พิเศษ...อิม่อร่อยกบั เมนูช่ือดงั ไก่เบตง, กบภเูขาทอด 
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วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปัตตานี–วัดช้างไห ้(หลวงปู่ทวด) -ยะลา-เบตง-สตรีทอารต์-

อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ -วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตูไ้ปรษณียโ์บราณ     (-/L/D) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บริเวณผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ อาคาร 2 สายการบินนกแอร์ 

(Nok Air) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ  านวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร **หมายเหตุ** 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลา

เคร่ืองออก 20 นาที เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพิเศษ ท่ีนัง่อาจจะไมไ่ดน้ัง่ติดกนัและไมส่ามารถเลือก

ช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน) 

06.00 น. ออกเดินทางบินล ัดฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินนกแอร ์ (Nok Air) เท่ียวบนิท่ี DD7102 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 25 นาที ไมม่บีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

07.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดน์ าเท่ียวรอท่านอยู่ดา้นนอกท่ีจุดนดัพบ 

จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่จงัหวดัปตัตานี โดยรถตูป้รบัอากาศ (ระยะทาง 118 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ช ัว่โมง 

โดยประมาณ) จากนัน้น าท่านชม วดัชา้งไห ้หรือ วดัราษฎรบู์รณะ ตัง้อยู่ท่ีต  าบลควนโนรี อ  าเภอโคกโพธิ์ สงักดัคณะสงฆ ์

มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตามต านานกล่าวว่า พระยาแกม้ด าเจา้เมอืงไทรบุรี ตอ้งการหาชยัภมูสิ  าหรบั

สรา้งเมอืงใหมใ่หก้บันอ้งสาว จึงไดเ้สี่ยงอธิฐาน ปล่อยชา้งใหอ้อกเดินทางไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพร่พลเดินติดตามไป 



 

FT-HDYDD 01 – เบตง มนตเ์สน่หใ์นม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน-DD 

 

จนมาถึงวนัหน่ึง ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ท่ีแห่งหน่ึง แลว้รอ้งขึ้นสามครัง้ พระยาแกม้ด าจึงไดถ้ือเป็นนิมติท่ีดี จะใชบ้ริเวณนัน้สรา้ง

เมอืง แต่นอ้งสาวไมช่อบ พระยาแกม้ค าจึงใหส้รา้งวดั ณ บริเวณดงักล่าวแทน แลว้ใหช้ื่อว่า วดัชา้งไห ้แลว้นิมนตพ์ระภกิษุ

รูปหน่ึง ท่ีชาวบา้นเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน า้ทะเลจืด ซึง่เป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัิของ

ท่านก็ถูกบรรจุไวท่ี้วดัแห่งน้ี อสิระใหท่้านไหวพ้ระขอพร หรือเช่าบูชาวตัถุมงคลหลวงปู่ทวดตามอธัยาศยั  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานขา้มเข่ือนบางลาง 

บริเวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งน้ีสรา้งขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมท่ีจะตอ้งไปตามไหล่เขา ซึง่

เป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยืดเสน้ยืดสายก่อนจะ

เดินทางต่อ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง อ  าเภอเล็ก ๆ ในจงัหวดัยะลา (ระยะทาง 150 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 3 ช ัว่โมง 

โดยประมาณ) เบตง จดัเป็นอ  าเภอหน่ึงท่ีมเีอกลกัษณ ์ ความงดงาม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความเชื่อ ความศรทัธา 

และเชื้อชาติท่ีหลากหลายท่ีผสมปนเปภายใตค้วามเป็นหน่ึงเดียว จนท าใหบ้รรดาผูม้าเยือนต่างหลงใหลและแปลกใจ เบตง 

ตัง้อยู่ใตสุ้ดฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทย มเีขตแดนติดกบัประเทศมาเลเซยี โอบลอ้มดว้ยแนวเทือกเขาสนัการาคีรี ภมูิ

ประเทศของอ  าเภอเบตง ดว้ยภมูปิระเทศแบบน้ีจึงท าใหเ้บตงมอีากาศท่ีดี อากาศเย็น และมหีมอกปกคลุมตลอดทัง้ปี ดงัค า



 

FT-HDYDD 01 – เบตง มนตเ์สน่หใ์นม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน-DD 

 

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

Betong" หมายถึง "ไมไ้ผข่นาดใหญ่" หรือท่ีคนในพื้นท่ีจะรียกไผช่นิดน้ีว่า ไผต่ง ดงันัน้ตน้ไผต่งจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์

หน่ึงของอ  าเภอเบตง น าคณะเดินชมจุดเด่นท่ีไดร้บัความนิยมของตวัเมอืงเบตงไดแ้ก่ สตรีทอารท์ หรือ ถนนศิลปะ งาน

ศิลปะท่ีสะทอ้นเร่ืองราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงไดอ้ย่างดี  จุดเร่ิมตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีงดงามดงักล่าว เกิด

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

ถึงวิถีชีวิตของชาวเบตงและ สรา้งจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  

 จากนัน้น าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ อโุมงคข์นาดใหญ่ท่ีเจาะผา่นภเูขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอกีฟากของตวั

เมอืง อโุมงคแ์ห่งน้ียงัเป็นอโุมงคท่ี์ผูค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอโุมงคต์กแต่ง

ประดบัประดาดว้ยไฟหลากสี ตวัอโุมงคม์คีวามยาวถึง 273 เมตร กวา้ง 9 เมตร ผวิจราจรคู่ กวา้ง 7เมตร ทางเทา้เดินกวา้ง

ขา้งละ 1 เมตร และมคีวามสูงถึง 7 เมตร เปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ เมือ่วนัท่ี 1 มกราคม 2544  

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบั วงเวยีนหอนาฬิกาเบตง และ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ ในส่วนของตวัหอนาฬิกาสรา้งขึ้นดว้ยหินออ่น

ขาวท่ีมอียู่มากในจงัหวดัยะลา หอนาฬิกาเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงหรือจะเรียกว่าเป็นสะดือของเมอืงเบตงก็ว่าได ้ ในเทศกาล

ต่าง ๆ ท่ีจดัขึ้น มกัจะใชบ้ริเวณหอนาฬิกาน้ีเป็นจุดนดัหมายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล ้ๆ  กนันัน้ท่ีอยู่คู่เมอืงเบตง

มาชา้นาน คือ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท่ี้ด าริแนวคิดคือ นายสงวน จิรจินดา อดีต
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นายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง ท่ีไดร้บัเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ในปจัจุบนัน้ีตูไ้ปรษณียแ์ห่งน้ียงัเปิดใช ้

งานได ้และนกัท่องเท่ียวมกัจะซื้อโปสการด์ เขียนและส่งจดหมายถึงญาติคนรกั หรือส่งถึงตวัเอง เก็บไวเ้ป็นความทรงจ า 

และอกีสิ่งหน่ึงท่ีจะขา้มผา่นไมพู่ดถึงไมไ่ด ้ คือ ฝูงนกนางแอน่ ท่ีบนิอพยพหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบเีรีย และจะพบ

ฝูงนกนางแอน่มากในช่วงเดือนกนัยายนถึงมนีาคม ของทุกปี เรียกไดว้่าเป็นอกีสญัลกัษณข์องเมอืงเบตง อยุ่คู่กบัเมอืงเบตง

มาชา้นาน สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า เมนูพิเศษ ไก่สบัเบตง และ ผกัน ้าผดัน ้ามนัหอย 

ท่ีพกั  โรงแรม Modern Thai Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ีสอง ข้ึนสกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–สะพานแขวนแตปูซู–น ้าตกเฉลมิพระเกียรติ ร.9-อโุมงคปิ์ยะมิตร–

สวนหม่ืนบุปผา–บ่อน ้าพุรอ้น                (B/L/D) 

04. 00 น .

 น าท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ตัง้อยู่ใน ต าบลอยัเยอรเ์วง ห่างจากตวัเมอืงเบตง 30 กิโลเมตร 

มคีวามสูงจากระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึ้นชื่อในเร่ืองของการชมพระอาทิตยข์ึ้ น ควบคู่ไป

กบัการชมทะเลหมอกอนัสวยงาม จุดเด่น คือ ไมว่่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มโีอกาสท่ีจะไดเ้ห็นวิวทิวทัศน์

เบื้องหนา้ท่ีเป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี ทะเลหมอกท่ีก่อตวัจากผนืป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมอง
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ไปไกลไดถ้ึงประเทศมาเลเซยีเลยทีเ ดียว น าท่านขึ้น จุดชมววิ Skywalk ชมวิวทิวทศันแ์บบรอบทิศทางแบบ 360 องศา ( 

การเท่ียวชมทะเลหมอก อาจมกีารสลบัสบัเปลี่ยนได ้ ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส  าคญั )) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางต่อไปย ัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้ สะพานแขวนแห่งน้ีใชง้านมาหลาย

สิบปี วตัถุประสงคห์ลกัท่ีสรา้งขึ้นนัน้ ในอดีตชาวบา้นใชข้นถ่ายสินคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้ยางพารา และใชส้ญัจรของ

ชาวสวนในพื้นท่ี ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนัน้น าทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบื้องล่า งของ  

น ้าตกเฉลมิพระเกียรติ ร.9 ท่ีไหลมาจากตน้น า้บนยอดเขา เดิมที น า้ตกแห่งน้ีมชีื่อเรียกของคนทอ้งถิ่นว่า น า้ตกวงัเวง และ

ไดเ้ปลี่ยนชื่อในปีมหามงคล สาระครบรอบ 72 พรรษา ในปี 2542 ประกอบกบั อบต.อยัเยอรเ์วง ไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบิก

เสน้ทาง ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว และไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นน า้ตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 
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บ่าย จากนัน้น าท่านชม อโุมงคปิ์ยะมิตร ตัง้อยู่บา้นปิยะมติร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ สถานท่ีทางประวติัศาสตร ์ ท่ีในอดีตเป็นฐาน

เคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสตม์ลายา (พคม.) ฐานปฏบิติัการแห่งน้ี เป็นฐานท่ีม ัน่ทางทหารในแนวหลงัของ

พรรคคอมมวินิสตม์ลายา ว่ากนัว่าฐานท่ีม ัน่แห่งน้ีเป็นฐานท่ีม ัน่ในแนวหลงัของสงครามระหว่าง พคม กบั รฐับาลมาเลเซยี ท่ี

แข็งแกร่งท่ีสุด เคยถูกท้ิงระเบดิถึง 2 ครัง้ แต่ยงัคงขบัเคลื่อนกองก  าลงัได ้ อโุมงคปิ์ยะมติรนัน้ เป็นอโุมงคท่ี์ขุดลึกลงไปใน

ชัน้ดิน จุดท่ีลึกท่ีสุดมคีวามลึกถึง 6 เมตร ใชก้  าลงัคน 60 – 80 คน ใชเ้วลาขุด 3 เดือนเศษ  อโุมงคม์คีวามกวา้ง 50 – 60 

ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมทีางเขา้ออกถึง 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกนัหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภเูขา ภายในอโุมงคน์ัน้ 

สามารถจุคนไดม้ากถึง 400 คน ภายในอโุมงคม์โีรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสญัญาณวิทยุระยะไกล หอ้งปฏบิติังานวางแผน 

ในส่วนของพื้นผวิดา้นบนของอโุมงคม์ีตน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการท่ีฝ่ายตรงขา้มจะตรวจหาเจอ มอีาคารท่ีใช ้

ประชุมและเป็นโรงเรียนของพรรคฯ ลานสนัทนาการ เช่น สนามบาสเกตบอล เทเบลิเทนนิส 
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  สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางต่อไปยงั สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ตัง้อยู่ท่ีหมูบ่า้นปิยะมติร 2  สวน

ดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภเูขา สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกบัการปลูกไม ้

ดอกเมอืงหนาวนานาชนิด สวนน้ีเกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวน

แห่งน้ีว่า ว่านฮวัหยวน หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมืน่บุปผา โดยมกีารพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวและสรา้งอาชีพใหก้ ับ

กลุ่มผูพ้ฒันาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมูบ่า้นบริเวณน้ี อดีตลว้นแลว้แต่เป็นสมาชิก พคม. ท่ีประกาศตวัวางอาวุธ ในปี 

2532 เป็นผูพ้ฒันาชาติไทย และเลือกท่ีจะพกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

 



 

FT-HDYDD 01 – เบตง มนตเ์สน่หใ์นม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน-DD 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบั แวะพกัผอ่นท่ี บ่อน ้าพุรอ้นเบตง บอ่น า้พุรอ้นเป็นบอ่น า้แร่รอ้นตามธรรมชาติขนาดใหญ่

ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอณุหภมูขิองบริเวณจุดตาน า้นั้นอยู่ท่ี 60 – 80 องศาเซลเซยีส และนกัท่องเท่ียว

มกัจะท ากิจกรรมครอบครวั คือ น าไข่ไก่ ไข่นกกระทา มาลวก โดยใชเ้วลาเพียง 7 นาทีเท่านัน้ ไข่ก็สุกพรอ้มรบัประทาน 

บริเวณโดยรอบมกีารสรา้งสระน า้ขนาดใหญ่ส  าหรับกกัน า้จากน า้พุรอ้นเพื่อใหป้ระชาชนและนกัท่องเท่ียวไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้

เพื่อผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ไดเ้ป็นอย่างดี แต่ละโซนของพื้นท่ีออกแบบไดอ้ย่างมาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะและสระธาราบ  าบดั 

ตลอดจนอาคารส  าหรบัพกัคา้งคืนท่ีมสีิ่งอ  านวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมอืงเบตง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า เมนูพิเศษ กบภเูขาทอด ปลาจีนน่ึงซีอิ้ว ผดัหม่ีเหลอืงเบตง 

ท่ีพกั  โรงแรม Modern Thai Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ีสาม วดัพุทธาธิวาส–ร้านของฝากเมืองเบตง– ป้ายใต้สุดสยาม–ร้านวุ้นด า ตน้ต ารบั (เฉากว๊ย ก.ม. 4)–เบตง– 

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

เชา้ คณะพบกนั ณ บริเวณลอ้บบี้โรงแรม เตรียมสมัภาระลงมาฝากไวบ้ริเวณลอ้บบี้  
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จากนั้น รับประทานอาหารเช้า แบบ ต่ิมซ า  ตั้งอยู่ตรงขา้มโรงแรม 

หรือ รา้นใกลเ้คียงโรงแรม ต่ิมซ  าชื่อดงัของเบตง ทานคู่กบัน า้ชากาแฟ

ยามเชา้ จากนัน้เดินทางไปยงั วดัพุทธาธิวาส วดัคู่เมอืงเบตง เดิมชื่อ

วดัเบตง ก่อตัง้เมือ่ เมือ่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2460 สงักดัคณะสงฆ์

มหานิกาย พื้ นท่ีตั้งว ัดเ ป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ 

จดัแบง่พื้นท่ีวดัออกเป็นชัน้ทัง้หมด 5 ช ัน้ ตัง้เด่นสง่าอยู่บนเนินเข ามี

พระธาตุเจดีย ์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปก รรม

แบบศรีวิชยัประยุกตส์วยงาม โดยในองคม์หาธาตุเจดียบ์รรจุพระบรม

สารีริกธาตุ กราบสกัการะสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  
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จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั รา้นของฝากของท่ีระลกึเบตง ใหท่้านไดเ้ลือกซื้อของฝากจากทอ้งถิ่น เช่น ผลิตภณัฑก์ลุ่ม

แมบ่า้น สินคา้ OTOP ,หมีเ่หลืองเบตง, ซอีิ้วเบตง, สม้โชกุน, เสื้อยืดสกรีน OK BETONG เป็นตน้ จากนัน้น าท่านออก

เดินทางไปยงับริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผา่นแดนถาวรท่ีเชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายภาพหมูก่บั ป้าย “ใตสุ้ด

สยาม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ รา้นวุน้ด า กม. 4 หรือ รา้นเฉาก๊วย รา้นตน้ต าหรับอร่อยระดบัต านาน เฉาก๊วยท่ีผา่นกระบวนวิธีท  า แบบ

ดัง้เดิม ตม้เค่ียวหญา้เฉาก๊วยมากกว่า 3 ช ัว่โมง ดว้ยเตาฟืน ซึง่จะท าใหม้กีลิ่นหอมของหญา้เฉาก๊วย ท่ีมากไปดว้ยสรรพคุณ

ทางยา ช่วยแกร้อ้นในกระหายน า้ ขบัเสมหะ แกค้ลื่นไส ้ช่วยลดระดบัน า้ตาลในเลือด และหากน าตน้เฉาก๊วยมาตม้ ใหเ้ ดื อด

แลว้น าน า้เฉาก๊วยมาด่ืมเป็นประจ าจะช่วยลดอาการโรคความดนัโลหิตสูง และโรคเบาหวานไดอ้กีดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทาง

สู่ หาดใหญ่ พกัผอ่นบนรถ (ระยะทาง 259 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 4.30 ช ัว่โมง โดยประมาณ ) 

22.30 น. ออกเดินทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, กรุงเทพฯ  โดย สายการบินนกแอร ์(Nok Air) เท่ียวบนิท่ี 

DD7117 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที ไมม่บีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

23.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

*********************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

 

 

 

เบตง มนตเ์สน่หใ์นม่านหมอก ใตสุ้ดแดนสยาม 3 วนั 2 คืน-DD 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 

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

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

06-08 พฤศจิกายน 63 7,990.- 1,500.- 

13-15 พฤศจิกายน 63 6,990.- 1,500.- 

20-22 พฤศจิกายน 63 7,990.- 1,500.- 

27-29 พฤศจิกายน 63 7,990.- 1,500.- 

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

05-07 ธนัวาคม 63 *วนัพ่อ 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.- 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารชัน้ประหยดัเดินทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่ารถน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

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

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุติัเหตุในวงเงินไมเ่กิน ท่านละ 500,000 บาท คุม้ครองตัง้แต่ อายุ 1-70 ปี(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญเสน้ทาง 

✓ ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามท่ีสายการบินระบุ กรณีตอ้งการซื้อเพิ่ม 15 กก. ราคา 350 บาท ต่อท่านต่อเท่ียวบนิ 20 กก. ราคา 450 

บาท ต่อท่านต่อเท่ียวบนิ 

 ภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีส ัง่เพิ่มเอง, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส ัง่พิเศษนอก

รายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไมใ่ห ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุม

ของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทวัร ์ 1 ท่าน 

 

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

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิก 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

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

✓ ส่วนท่ีเหลือช  าระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั   
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✓ บตัรประชาชนตวัจริงถือไปในวนัเดินทาง 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

***เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์*** 

 แจง้ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั คืนเงินค่าทวัร ์ โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ 1,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไมถ่ึง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร ์ 50% โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถ

บสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมท่ีพกั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี และ ค่าบริการ 

 แจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธิในการไมคื่นเงินเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเข้าใจเงื่ อนไขในการใหบ้ริการก่อนตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทั

ฯ เท่านัน้ อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้ือเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

2. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ  านวนผูเ้ดินทางข ัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามท่ีก  าหนดไวเ้ท่านั้น หากมจี  านวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าท่ีก  าหนดไว ้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรบัเปลี่ยนก  าหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมผูีเ้ดินทาง 16-

19 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท, กรณีท่ีมผูีเ้ดินทาง 8-15 ท่านตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 

3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชัน้ประหย ัดพิเศษ ทางบริษทัจะท าการออกบตัรโดยสารทนัทีเมื่อคณะมจี  านวนขัน้ต า่ 10 ท่าน 

ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ดินทาง และก  าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการ

บนิก  าหนด 

4. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ ขอ้จ  ากดั

ดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนสู์งสุดของลูกคา้

ส่วนมากเป็นส  าคญั 

5. ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใด ๆ ไมว่่าทัง้หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไมส่ามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการ

ได ้

6. ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช  าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้  าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไมไ่ดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได  ้
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7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อืน่ทดแทนให ้ แต่จะไมคื่นเงินใหส้  าหรับ

ค่าบริการนัน้ ๆ 

8. เดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซื้อสินคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตัว

ท่านเอง บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไมพ่ึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี  

9. ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์ินส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง  

10. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไมร่บัผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิติั รฐัประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุติัเหตุต่าง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่ึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาติ ภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

12. ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ ไมไ่ดเ้กิดจากอบุติัเหตุในรายการ

ท่องเท่ียว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์  

 


