- ขึ้ น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
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- เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตูไ้ ปรษณียโ์ บราณ, สนามบินเบตง และป้ ายใต้สุด
สยาม
- ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กบั ต้นไม้พนั ปี , ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ าพุ
ร้อนเบตง
- พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุน๊ ดา ก.ม.4) ต้นตาหรับอร่อยระดับตานาน
- พิเศษ...ลิ้ มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขา, ผักน้ าผัดน้ ามันหอย และ ปลานิลสายน้ า
ไหล
วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–หาดใหญ่–ปั ตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-วัดช้างให้
(หลวงปู่ ทวด)-ยะลา-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-เบตง-สตรีทอาร์ต-อุโมงค์เบตง
มงคลฤทธิ-์ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตูไ้ ปรษณียโ์ บราณ

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 สายการบิน ไทย
แอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
รับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขนเครื
ึ้
่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินของคณะเป็ นตัว๋
ชั้นประหยัดพิเศษ ที่นัง่ อาจจะไม่ได้นัง่ ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นัง่ บนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็ นไป
ตามเงื่อนไขสายการบิน หากท่านต้องการเลือกที่นัง่ บนเที่ยวบินมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติม และราคาทัวร์รวมค่า
น้ าหนักกระเป๋าขึ้ นเครื่อง (Carry on) 7 กก. ต่อท่าน หากท่านต้องการโหลดกระเป๋าสัมภาระ สามารถซื้ อ
เพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 450 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 480บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน โปรด
ติดต่อฝ่ ายขายเพื่อชาระค่าบริการเพิ่มเติม)
ออกเดินทางบินลัดฟ้ าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)เที่ยวบินที่ FD4300 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 35 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นาเที่ยวรอท่านอยูด่ า้ น
นอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่จงั หวัดปั ตตานี โดยรถตูป้ รับอากาศ (ระยะทาง 118 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง โดยประมาณ) จากนั้นนาท่านชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เชื่อกันว่าผูม้ าขอพรให้
โชคลาภจะได้ผล หรือแม้แต่การค้าขายที่ซบเซาหรือขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้ นจนทาให้เกิดความนับถือศรัทธา
อย่างมาก ชาวปั ตตานี จึงได้นาต้นไม้ที่ลิ้มกอเหนี่ ยวผูกคอตายมาแกะสลักเป็ นรูปบูชาและรสร้างศาลเจ้าขึ้ น
สักการะ สาหรับองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว ท่านเป็ นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภ ค้าขาย ซึ่งเป็ นที่นิยม

06.00 น.
07.35 น.
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มากราบไหว้ของพรเพื่อเป็ นศิริมงคลกับชีวิต

จากนั้นนาท่านชม วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บรู ณะ ตั้งอยูท่ ี่ตาบลควนโนรี อาเภอโคกโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ์
มหานิ กาย เป็ นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามตานานกล่าวว่า พระยาแก้มดาเจ้าเมืองไทรบุรี
ต้องการหาชัยภูมิสาหรับสร้างเมืองใหม่ให้กบั น้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่ า
โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ ง แล้วร้องขึ้ นสามครั้ง
พระยาแก้มดาจึงได้ถือเป็ นนิ มิตที่ดี จะใช้บริเวณนั้นสร้างเมือง แต่นอ้ งสาวไม่ชอบ พระยาแก้มคาจึงให้สร้าง
วัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้างไห้ แล้วนิ มนต์พระภิกษุ รูปหนึ่ ง ที่ชาวบ้านเรียกว่า สมเด็จ
พะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ าทะเลจืด ซึ่งเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่
วัดแห่งนี้ อิสระให้ท่านไหว้พระขอพร หรือเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ ทวดตามอัธยาศัย
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อไปยัง อาเภอเบตง ระหว่างทางนาท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพาน
ข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้ สร้างขึ้ นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง
จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็ นจุดที่
นักท่องเที่ยวนิ ยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ เบตง จัดเป็ นอาเภอหนึ่ งที่มี
เอกลักษณ์ ความงดงาม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา และเชื้ อชาติที่
หลากหลายที่ผสมปนเปภายใต้ความเป็ นหนึ่ งเดียว จนทาให้บรรดาผูม้ าเยือนต่างหลงใหลและแปลกใจ เบ
ตง ตั้งอยูใ่ ต้สุดฝั ่งตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสัน
การาคีรี ภูมิประเทศของอาเภอเบตง ด้วยภูมิประเทศแบบนี้ จึงทาให้เบตงมีอากาศที่ดี อากาศเย็น และมี
หมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ดังคาขวัญประจาอาเภอที่วา่ “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงาม
ชายแดน” คาว่า เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" หมายถึง "ไม้ไผ่ขนาดใหญ่" หรือที่คนในพื้ นที่
จะรียกไผ่ชนิ ดนี้ ว่า ไผ่ตง ดังนั้นต้นไผ่ตงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์หนึ่ งของอาเภอเบตง นาคณะเดินชมจุดเด่น
ที่ได้รบั ความนิ ยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและวิถี
ชีวิตของความเป็ นเบตงได้อย่างดี จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานที่งดงามดังกล่าว เกิดจากทาง อ.
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เบตง จ.ยะลา ได้มีการจัดงาน 111 ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างหมุดหมายที่
แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวเบตงและ สร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จากนั้นนาท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของ
เมืองไปอีกฟากของตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี้ ยังเป็ นอุโมงค์ที่ผูค้ นสามารถใช้สญ
ั จรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของ
ประเทศไทย ภายในอุโมงค์ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสี ตัวอุโมงค์มีความยาวถึง 273 เมตร กว้าง
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9 เมตร ผิวจราจรคู่ กว้าง 7เมตร ทางเท้าเดินกว้างข้างละ 1 เมตร และมีความสูงถึง 7 เมตร เปิ ดใช้อย่าง
เป็ นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู ้
ไปรษณียโ์ บราณ ในส่วนของตัวหอนาฬิกาสร้างขึ้ นด้วยหินอ่อนขาวที่มีอยูม่ ากในจังหวัดยะลา หอนาฬิกา
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่าเป็ นสะดือของเมืองเบตงก็วา่ ได้ ในเทศกาลต่าง ๆ ที่จดั ขึ้ น มักจะใช้
บริเวณหอนาฬิกานี้ เป็ นจุดนัดหมายในการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ กันนั้นที่อยูค่ ู่เมืองเบตงมาช้า
นาน คือ ตูไ้ ปรษณียโ์ บราณ สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท้ ี่ดาริแนวคิดคือ นายสงวน

จิรจินดา อดีตนายไปรษณียโ์ ทรเลขเบตง ที่ได้รบั เลือกเป็ นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ในปั จจุบนั
นี้ ตูไ้ ปรษณียแ์ ห่งนี้ ยังเปิ ดใช้งานได้ และนักท่องเที่ยวมักจะซื้ อโปสการ์ด เขียนและส่งจดหมายถึงญาติคนรัก
หรือส่งถึงตัวเอง เก็บไว้เป็ นความทรงจา และอีกสิ่ง
หนึ่ งที่จะข้ามผ่านไม่พดู ถึงไม่ได้ คือ ฝูงนกนางแอ่น ที่
บินอพยพหนี ความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรีย และ
จะพบฝูงนกนางแอ่นมากในช่วงเดือนกันยายนถึง
มีนาคม ของทุกปี เรียกได้ว่าเป็ นอีกสัญลักษณ์ของ
เมืองเบตง อยูค่ ่กู บั เมืองเบตงมาช้านาน สมควรแก่
เวลานาท่านกลับสู่ที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
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คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ เมนูพิเศษ ไก่เบตง,เคาหยก และ ผักน้ าผัดน้ ามันหอย
โรงแรม Modern Thai Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สอง

เมืองเบตง–ขึ้ นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู–น้ าตกเฉลิม
พระเกียรติ ร.9-อุโมงค์ปิยะมิตร–สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ าพุรอ้ น-ศาลาประชาคมเบตง

04.00 น.

นาท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ใน ตาบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30
กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้ นชื่อในเรื่องของการ
ชมพระอาทิ ตย์ขึ้น ควบคู่ไ ปกับการชมทะเลหมอกอัน สวยงาม จุ ดเด่ น คื อ ไม่ว่าคุ ณจะมาฤดูไหน หรื อ
ช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้ องหน้าที่เป็ นทะเลหมอกตลอดทั้งปี ทะเลหมอกที่ก่อตัว
จากผื นป่ า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึ งสามารถมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซี ย เลย
ทีเดียว นาท่านขึ้ น จุดชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์ แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา ( การเที่ยวชมทะเล
หมอก อาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ )

เช้า

บริการอาหารเช้า
สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้
ใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุ ประสงค์หลักที่สร้างขึ้ นนั้น ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น
ผลไม้ ยางพารา และใช้สัญจรของชาวสวนในพื้ นที่ ตัวสะพานมีความกว้าง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร
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จากนั้นนาทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบื้ องล่างของ น้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ไหลมาจากต้นน้ า
บนยอดเขา เดิ มที น้ าตกแห่งนี้ มีชื่อเรียกของคนท้องถิ่นว่า น้ าตกวังเวง และได้เปลี่ยนชื่อในปี มหามงคล
สาระครบรอบ 72 พรรษา ในปี 2542 ประกอบกับ อบต.อัยเยอร์เวง ได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง ให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลี่ยนชื่อเป็ นน้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่น้ันเป็ นต้นมา

จากนั้นนาท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยูบ่ า้ นปิ ยะมิตร 1 ตาบลตะเนาะแมเราะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์
ที่ในอดีตเป็ นฐานเคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิ สต์มลายา (พคม.) ฐานปฏิบตั ิการแห่งนี้ เป็ น
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ฐานที่มนั ่ ทางทหารในแนวหลังของพรรคคอมมิวนิ สต์มลายา ว่ากันว่าฐานที่มนั ่ แห่งนี้ เป็ นฐานที่มนั ่ ในแนว
หลังของสงครามระหว่าง พคม กับ รัฐบาลมาเลเซีย ที่แข็งแกร่งที่สุด เคยถูกทิ้ งระเบิดถึง 2 ครั้ง แต่ยงั คง
ขับเคลื่อนกองกาลังได้ อุโมงค์ปิยะมิตรนั้น เป็ นอุโมงค์ที่ขุดลึกลงไปในชั้นดิน จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกถึง 6
เมตร ใช้กาลังคน 60 – 80 คน ใช้เวลาขุด 3 เดือนเศษ อุโมงค์มีความกว้าง 50 – 60 ฟุต ยาวประมาณ
1 กิโลเมตร และมีทางเข้าออกถึง 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกันหมด กระจายอยูร่ อบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงค์น้ัน
สามารถจุคนได้มากถึง 400 คน ภายในอุโมงค์มีโรงพยาบาลสนาม ห้องส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล ห้อง
ปฏิบตั ิงานวางแผน ในส่วนของพื้ นผิวด้านบนของอุโมงค์มีตน้ ไม้ใหญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการที่ฝ่ายตรง
ข้ามจะตรวจหาเจอ มีอาคารที่ใช้ประชุมและเป็ นโรงเรียนของพรรคฯ ลานสันทนาการ เช่น สนาม
บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิ ส
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน พิเศษ...เมนู ปลารสเลิศ จากปลานิลสายน้ าไหลชื่อดังของเบตง

บ่าย

นาคณะเดินทางต่อไปยัง สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บา้ นปิ ยะมิตร 2 สวน
ดอกไม้นี้ อยู่ท่ า มกลางภู เ ขา สู ง จากระดับ ทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี อ ากาศเย็ น สบายตลอดปี
เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิ ด สวนนี้ เกิดขึ้ นจากโครงการตามพระราชดาริ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ ว่า ว่านฮัวหยวน หรือ แปลเป็ นไทยว่า สวนหมื่นบุป
ผา โดยมีการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างอาชีพให้กบั กลุ่มผูพ้ ฒ
ั นาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและ
หมู่บา้ นบริเวณนี้ อดีตล้วนแล้วแต่เป็ นสมาชิก พคม. ที่ประกาศตัววางอาวุธ ในปี 2532 เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาชาติ

ไทย และเลือกที่จะพักอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยต่อไป
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับ แวะพักผ่อนที่ บ่อน้ าพุรอ้ นเบตง บ่อน้ าพุรอ้ นเป็ นบ่อน้ าแร่รอ้ นตาม
ธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของบริเวณจุดตาน้ านั้นอยู่ที่ 60 –
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80 องศาเซลเซียส และนักท่องเที่ยวมักจะทากิจกรรมครอบครัว คือ นาไข่ไก่ ไข่นกกระทา มาลวก โดยใช้
เวลาเพียง 7 นาทีเท่านั้น ไข่ก็สุกพร้อมรับประทาน บริเวณโดยรอบมีการสร้างสระน้ าขนาดใหญ่สาหรับกัก
น้ าจากน้ าพุรอ้ นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้เป็ น
อย่างดี แต่ละโซนของพื้ นที่ออกแบบได้อย่างมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและสระธาราบาบัด ตลอดจนอาคาร
สาหรับพักค้างคืนที่มีสิ่งอานวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่
ตัวเมืองเบตง

คา่
ที่พกั

วันที่สาม

จากนั้นนาท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬิกาโบราณและตูไ้ ปรษณียย์ กั ษ์ที่ได้
จาลองแบบมาจากของเดิมที่อยูใ่ นตัวเมืองเบตง
บริการอาหารคา่ เมนูพิเศษ...กบภูเขาทอด
โรงแรม Modern Thai Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วัดพุทธาธิวาส–ร้านของฝากเมืองเบตง–ถ่ายรู ปหมู่ ป้ ายใต้สุดสยาม – ร้านวุ น้ ดา ต้น
ตารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4) สนามบินเบตง–จุดเช็ คอินป้ ายโอเคเบตง-เบตง–ตลาดบาง
พังกา-หาดใหญ่-สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ
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เช้า

คณะพบกั น ณ บริ เ วณล้อ บบี้ โรงแรม เตรี ย ม
สัม ภาระลงมาฝากไว้บ ริ เ วณล้อ บบี้ จากนั้ น ไป
รับประทานอาหารเช้า แบบ ติ่มซา ตั้งอยู่ตรง
ข้ามโรงแรม หรือ ร้านใกล้เคียงโรงแรม ติ่มซาชื่อ
ดังของเบตง ทานคู่กบั น้ าชากาแฟยามเช้า
จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบ
ตง เดิมชื่อวัดเบตง ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ.2460 สังกัดคณะสงฆ์มหานิ กาย พื้ นที่ต้งั วัด
เป็ นเนิ นเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนื อ จัดแบ่ง
พื้ นที่วดั ออกเป็ นชั้นทั้งหมด 5 ชั้น ตั้งเด่นสง่าอยู่
บนเนิ นเขามีพระธาตุเจดียพ์ ระพุทธธรรมประกาศ
ตั้ ง โดดเด่ น มองเห็ น ศิ ลปกรรมแบบศรี วิ ชั ย
ประยุ กต์โดยในองค์มหาธาตุ เจดี ยบ์ รรจุพระบรมสารีริกธาตุ กราบสักการะสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ เพื่ อความเป็ นสิริ
มงคล
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จากนั้นนาท่านสู่ ร้านวุน้ ดา กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตาหรับอร่อยระดับตานาน เฉาก๊วยที่ผ่าน
กระบวนวิธีทาแบบดั้งเดิม ต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยมากกว่า 3 ชัว่ โมง ด้วยเตาฟื น ซึ่งจะทาให้มีกลิ่นหอมของ
หญ้าเฉาก๊วย ที่มากไปด้วยสรรพคุณทางยา ช่วยแก้รอ้ นในกระหายน้ า ขับเสมหะ แก้คลื่นไส้ ช่วยลดระดับ
น้ าตาลในเลือด และหากนาต้นเฉาก๊วยมาต้มให้เดือดแล้วนาน้ าเฉาก๊วยมาดื่มเป็ นประจาจะช่วยลดอาการ
โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานได้อีกด้วยให้ท่านได้อิสระซื้ อเป็ นของฝาก จากนั้นนาท่านเดินทางไป
ยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากจากท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บา้ น สินค้า
OTOP ,รังนก, หมีเ่ หลืองเบตง, ซีอิ้วเบตง, ส้มโชกุน, เสื้ อยืดสกรีน OK BETONG เป็ นต้น
จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยังบริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสอง
ประเทศ ถ่ายภาพหมูก่ บั ป้ ายใต้สุดสยาม จากนั้นนาท่าน แวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบินเบ
ตง ชมสถาปั ตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น ซึ่งคาว่า "เบตง" หรือ “บือตง” เป็ นภาษา
ถิ่นมลายู แปลว่า "ไม้ไผ่" กลายเป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอาเภอเบตง
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั้นนาท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ ายโอเคเบตง ก่อนเดินทางกลับ
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ หาดใหญ่ พักผ่ อนบนรถ (ระยะทาง 259 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทาง 4.30 ชัว่ โมง
โดยประมาณ ) หากมีเวลานาท่านแวะซื้ อของฝาก อาหารทะเลแปรรูป, สินค้าพื้ นเมือง ที่ ตลาดบางพังกา
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
ออกเดิ น ทางบิ น ลัด ฟ้ า กลับ สู่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ โดย สายการบิ น ไทยแอร์เ อเชี ย (Thai AirAsia)
เที่ยวบินที่ FD4303 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 35 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

21.55 น.
23.30 น.

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

FT-HDYFD05-เบตง เจาะลึก เมืองใต้สดุ สยาม 3 วัน 2 คืน-AirAsia

Page 13 of 20

อัตราค่าบริการ
เบตง เจาะลึก เมืองใต้สุดสยาม 3 วัน 2 คืน-FD *ขึ้ นเครื่องทีส่ ุวรรณภูมิ*
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

22-24 พฤศจิกายน 63

6,990.-

1,500.-

24-26 พฤศจิกายน 63

6,990.-

1,500.-

29 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-

01-03 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-

02-04 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-

03-05 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-

04-06 ธันวาคม 63

7,990.-

1,500.-

05-07 ธันวาคม 63

7,990.-

1,500.-

08-10 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-

09-11 ธันวาคม 63

7,990.-

1,500.-

11-13 ธันวาคม 63

8,990.-

1,500.-

12-14 ธันวาคม 63

7,990.-

1,500.-

13-15 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-

14-16 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-

15-17 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-
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16-18 ธันวาคม 63

7,990.-

1,500.-

17-19 ธันวาคม 63

7,990.-

1,500.-

18-20 ธันวาคม 63

7,990.-

1,500.-

19-21 ธันวาคม 63

7,990.-

1,500.-

20-22 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-

21-23 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-

22-24 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-

23-25 ธันวาคม 63

7,990.-

1,500.-

24-26 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-

25-27 ธันวาคม 63

7,990.-

2,000.-

26-28 ธันวาคม 63

7,990.-

2,000.-

27-29 ธันวาคม 63

7,990.-

2,000.-

29-31 ธันวาคม 63

7,990.-

2,000.-

30 ธันวาคม 63-01 มกราคม 64

10,990.-

2,000.-

31 ธันวาคม 63-02 มกราคม 64

11,990.-

2,000.-

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

มกราคม 2564
กาหนดการเดินทาง
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07-09 มกราคม 2564

6,990.-

1,500.-

09-11 มกราคม 2564

7,990.-

1,500.-

10-12 มกราคม 2564

6,990.-

1,500.-

11-13 มกราคม 2564

7,990.-

1,500.-

12-14 มกราคม 2564

6,990.-

1,500.-

13-15 มกราคม 2564

7,990.-

1,500.-

14-16 มกราคม 2564

6,990.-

1,500.-

15-17 มกราคม 2564

7,990.-

1,500.-

16-18 มกราคม 2564

7,990.-

1,500.-

17-19 มกราคม 2564

6,990.-

1,500.-

18-20 มกราคม 2564

6,990.-

1,500.-

19-21 มกราคม 2564

6,990.-

1,500.-

20-22 มกราคม 2564

7,990.-

1,500.-

21-23 มกราคม 2564

6,990.-

1,500.-

22-24 มกราคม 2564

7,990.-

1,500.-

23-25 มกราคม 2564

7,990.-

1,500.-

24-26 มกราคม 2564

6,990.-

1,500.-
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25-27 มกราคม 2564

6,990.-

1,500.-

26-28 มกราคม 2564

6,990.-

1,500.-

27-29 มกราคม 2564

7,990.-

1,500.-

28-30 มกราคม 2564

6,990.-

1,500.-

29-31 มกราคม 2564

7,990.-

1,500.-

30 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2564

7,990.-

1,500.-

31 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2564

7,990.-

1,500.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
ค่าน้ าหนักสาภาระถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
ค่ารถนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าที่พกั ระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้อง
เดี่ยว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้ อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันชีวิตกรณีอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลกรณีอุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทาง

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามที่สายการบินระบุ กรณีตอ้ งการซื้ อเพิ่ม 15 กก. ราคา 450 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน,
20 กก. ราคา 480บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบินราคานี้ สาหรับการแจ้งความประสงค์ก่อนการออกบัตรโดยสารเท่านั้น
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
สัง่ พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

บริการเสริม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง

เงื่อนไขการสารองที่นงั ่ และการยกเลิก
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
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✓ ส่ง สำเนำบัตรประชำชน พร้อม มัดจำ 4,000 บำท / ท่ำน
✓ ส่วนทีเ่ หลือชำระก่อนวันเดินทำง 14 วัน
✓ บัตรประชำชนตัวจริงถือไปในวันเดินทำง
เงือ่ นไขการยกเลิก
***เงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์***
 แจ้งยกเลิกกำรเดินทำงก่อน 30 วัน คืนเงินค่ำทัวร์ โดยหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ำมัดจำตัวเครื
๋ ่องบิน 2,000 บำท
 แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำงมำกกว่ำ 15 วันแต่ไม่ถงึ 30 วัน คืนเงินค่ำทัวร์ 50% โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ำมัดจำรถ
บัส , รถตู ้ ,ค่ำมัดจำโรงแรมทีพ่ กั , ค่ำมัดจำร้ำนอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ และ ค่ำบริกำร จำนวน 3,000 บำท
 แจ้งยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ขอสงวนสิทธิในกำรไม่คืนเงินเต็มจำนวน
**ในกรณี จองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินโดยไม่มีเงือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิ้น**

รบกวนอ่านทาความเข้าใจเงือ่ นไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำและเงือ่ นไขต่ำง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทัง้ นี้ให้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั
ฯ เท่ำนัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุติส้นิ สุดสมบูรณ์ หำกท่ำนได้ชำระเงินค่ำบริกำรมำแล้ว ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรับและรับทรำบเงือ่ นไขกำรให้บริกำรข้ออื่นๆที่ได้ระบุมำทัง้ หมดนี้แล้ว
2. โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสำมำรถออกเดินทำงได้ตอ้ งมีจำนวนผูเ้ ดินทำงขัน้ ตำ่ 18 ท่ำนรวมในคณะตำมที่กำหนดไว้เท่ำนัน้ หำกมีจำนวนผู ้
เดินทำงรวมแล้วน้อยกว่ำทีก่ ำหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกำหนดกำรเดินทำง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทำง 1317 ท่ำน ต้องเพิม่ เงินท่ำนละ 500 บำท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทำง 8-12 ท่ำนต้องเพิม่ เงินท่ำนละ 1,000 บำท
3. เนื่องจำกเป็ นรำคำโปรโมชัน่ บัตรโดยสำรชัน้ ประหยัดพิเศษ ทางบริษทั จะทาการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจานวนขัน้ ตา่ 10 ท่าน
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ ดินทาง และกาหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมตามที่สาย
การบินกาหนด
4. บริษทั ฯและตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรำยกำรทัวร์,เทีย่ วบิน,สำยกำรบินและทีน่ งั ่ บนรถนำเทีย่ วตำมควำม
เหมำะสมให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ขอ้ จำกัดด้ำนภูมอิ ำกำศ, จำนวนทีน่ งั ่ ของชัน้ ประหยัดพิเศษของสำยกำรบิน และเวลำ ณ วันที่
เดินทำงจริง ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะยึดถือและคำนึงถึงควำมปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำส่วนมำกเป็ นสำคัญ
5. ในระหว่ำงกำรท่องเทีย่ วนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใดๆไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ไม่สำมำรถเรียกร้องขอคืนค่ำบริกำรได้
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6. ค่ำบริกำรทีท่ ่ำนชำระกับทำงบริษทั ฯ เป็ นกำรชำระแบบเหมำขำด และทำงบริษทั ฯ ได้ชำระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมำขำด
เช่นกัน ดังนัน้ หำกท่ำนมีเหตุอนั ใดที่ทำให้ท่ำนไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตำมรำยกำรทีร่ ะบุไว้ ท่ำนจะขอคืนค่ำบริกำรไม่ได้
7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลีย่ นแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงำนที่ให้บริกำร บริษทั ฯ จะดำเนินโดยสุดควำมสำมำรถทีจ่ ะจัดบริกำรทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับ
ค่ำบริกำรนัน้ ๆ
8. เดินทำงต้องใช้วจิ ำรณญำณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกซื้อสินค้ำต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่ำนเอง บริษทั ฯ จะไม่สำมำรถรับผิดชอบใด ๆ หำกเกิดควำมไม่พงึ พอใจในสินค้ำทีผ่ ูเ้ ดินทำงได้ซ้อื ระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้
9. ผูเ้ ดินทำงต้องรับผิดชอบต่อกำรจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่ำต่ำง ๆ อย่ำงระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สำมำรถรับผิดชอบ
ใด ๆ หำกเกิดกำรสูญหำยของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่ำต่ำง ๆ ระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเทีย่ ว อันมีสำเหตุมำจำกผูเ้ ดินทำง
10. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ทเ่ี กิดจำกกำรยกเลิกหรือควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ กำร
นัดหยุดงำน กำรจลำจล กำรปฏิวตั ิ รัฐประหำร ทีอ่ ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ฯ หรือ ค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทำงตรง หรือ
ทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำ หรือ จำกอุบตั เิ หตุต่ำง ๆ
11. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อกำรไม่เป็ นไปตำมควำมคำดหวัง และควำมไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทำง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภำพธรรมชำติ ภูมอิ ำกำศ ฤดูกำล ทัศนียภำพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชำชนในประเทศที่เดินทำงไป
12. ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หำกผูเ้ ดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจำตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจำกอุบตั เิ หตุในรำยกำร
ท่องเทีย่ ว (ซึง่ ลูกค้ำจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
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