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- ข้ึน สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา 
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- เช็คอินจุดไฮไลทสุ์ดฮิต สตรทีอารต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บราณ, สนามบินเบตง และป้ายใตสุ้ด

สยาม 

- ชมอุโมงคปิ์ยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กบัตน้ไมพ้นัปี, ชมความงามสวนหม่ืนบุปผา, แช่เทา้บ่อน ้าพุ

รอ้นเบตง  

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

- พิเศษ...ลิ้ มรส เมนูช่ือดงั ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขา, ผกัน ้าผดัน ้ามนัหอย และ ปลานิลสายน ้า

ไหล 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–หาดใหญ่–ปัตตานี–ศาลเจา้แม่ลิ้ มกอเหน่ียว-วัดชา้งให ้

(หลวงปู่ทวด)-ยะลา-จุดชมวิวสะพานขา้มเขื่อนบางลาง-เบตง-สตรีทอารต์-อุโมงคเ์บตง

มงคลฤทธ์ิ-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตูไ้ปรษณียโ์บราณ  

04.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4   สายการบินไทย

แอรเ์อเชีย (Thai AirAsia) เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน

รบับตัรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 20 นาที เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋

ชั้นประหยดัพิเศษ ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดนั้ง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะซ่ึงเป็นไป

ตามเง่ือนไขสายการบิน หากท่านตอ้งการเลือกท่ีนัง่บนเท่ียวบินมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม และราคาทัวรร์วมค่า

น ้าหนักกระเป๋าขึ้ นเคร่ือง (Carry on) 7 กก. ต่อท่าน หากท่านตอ้งการโหลดกระเป๋าสมัภาระ สามารถซ้ือ

เพ่ิม 15 ก.ก. ราคา 450 บาท ต่อท่านต่อเท่ียวบิน, 20 ก.ก. ราคา 480บาท ต่อท่านต่อเท่ียวบิน โปรด

ติดต่อฝ่ายขายเพ่ือช าระค่าบริการเพ่ิมเติม) 

06.00 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้าสู่ หาดใหญ ่โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (Thai AirAsia)เท่ียวบินท่ี FD4300 ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาที ไมม่ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตหิาดใหญ ่ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดน์ าเท่ียวรอท่านอยูด่า้น

นอกท่ีจุดนัดพบ จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่จงัหวดัปัตตานี โดยรถตูป้รบัอากาศ (ระยะทาง 118 ก.ม. ใช้

เวลาเดินทาง 2 ชัว่โมง โดยประมาณ) จากน้ันน าท่านชม ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว เช่ือกนัวา่ผูม้าขอพรให้

โชคลาภจะไดผ้ล หรือแมแ้ต่การคา้ขายท่ีซบเซาหรือขาดทุนก็กลบัรุ่งเรืองข้ึนจนท าใหเ้กิดความนับถือศรทัธา

อยา่งมาก ชาวปัตตานีจึงไดน้ าตน้ไมท่ี้ล้ิมกอเหน่ียวผูกคอตายมาแกะสลกัเป็นรูปบชูาและรสรา้งศาลเจา้ขึ้ น

สกัการะ ส าหรบัองคเ์จา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว ท่านเป็นเทพเจา้แห่งความเมตตาโชคลาภ คา้ขาย ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
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มากราบไหวข้องพรเพ่ือเป็นศิริมงคลกบัชีวิต

 

  จากน้ันน าท่านชม วดัชา้งให ้หรือ วดัราษฎรบ์รูณะ ตั้งอยูท่ี่ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธ์ิ สงักดัคณะสงฆ ์

มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กวา่ 300 ปี ตามต านานกล่าววา่ พระยาแกม้ด าเจา้เมืองไทรบุรี 

ตอ้งการหาชยัภูมิส าหรบัสรา้งเมืองใหมใ่หก้บัน้องสาว จึงไดเ้ส่ียงอธิฐาน ปล่อยชา้งใหอ้อกเดินทางไปในป่า 

โดยมีเจา้เมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวนัหน่ึง ชา้งไดห้ยุดอยู ่ณ ท่ีแห่งหน่ึง แลว้รอ้งขึ้ นสามครั้ง 

พระยาแกม้ด าจึงไดถื้อเป็นนิมิตท่ีดี จะใชบ้ริเวณน้ันสรา้งเมือง แต่นอ้งสาวไมช่อบ พระยาแกม้ค าจึงใหส้รา้ง

วดั ณ บริเวณดงักล่าวแทน แลว้ใหช่ื้อวา่ วดัชา้งไห ้แลว้นิมนตพ์ระภิกษุรูปหน่ึง ท่ีชาวบา้นเรียกวา่ สมเด็จ

พะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน ้าทะเลจืด ซ่ึงเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐิัของท่านก็ถูกบรรจุไวท่ี้

วดัแห่งน้ี อิสระใหท่้านไหวพ้ระขอพร หรือเช่าบชูาวตัถุมงคลหลวงปู่ ทวดตามอธัยาศยั  
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหวา่งทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพาน

ขา้มเข่ือนบางลาง บริเวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งน้ีสรา้งขึ้ นมาเพ่ือล่นระยะทางในการเดินทาง 

จากเดิมท่ีจะตอ้งไปตามไหล่เขา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจุดท่ี

นักท่องเท่ียวนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยืดเสน้ยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ เบตง จดัเป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมี

เอกลกัษณ ์ความงดงาม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความเช่ือ ความศรทัธา และเช้ือชาติท่ี

หลากหลายท่ีผสมปนเปภายใตค้วามเป็นหน่ึงเดียว จนท าใหบ้รรดาผูม้าเยือนต่างหลงใหลและแปลกใจ เบ

ตง ตั้งอยูใ่ตสุ้ดฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกบัประเทศมาเลเซีย โอบลอ้มดว้ยแนวเทือกเขาสนั

การาคีรี ภูมิประเทศของอ าเภอเบตง ดว้ยภูมิประเทศแบบน้ีจึงท าใหเ้บตงมีอากาศท่ีดี อากาศเย็น และมี

หมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ดงัค าขวญัประจ าอ าเภอท่ีวา่ “เมืองในหมอก ดอกไมง้าม ใตสุ้ดสยาม เมืองงาม

ชายแดน” ค าวา่ เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" หมายถึง "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" หรือท่ีคนในพ้ืนท่ี

จะรียกไผ่ชนิดน้ีวา่ ไผ่ตง ดงัน้ันตน้ไผ่ตงจึงกลายเป็นสญัลกัษณห์น่ึงของอ าเภอเบตง น าคณะเดินชมจุดเด่น

ท่ีไดร้บัความนิยมของตวัเมืองเบตงไดแ้ก่ สตรีทอารท์ หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะท่ีสะทอ้นเร่ืองราวและวิถี

ชีวิตของความเป็นเบตงไดอ้ยา่งดี  จุดเร่ิมตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีงดงามดงักล่าว เกิดจากทาง อ.
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เบตง จ.ยะลา ไดม้ีการจดังาน 111 ปี เล่าขานต านานเมืองเบตง ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พ่ือสรา้งหมุดหมายท่ี

แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวเบตงและ สรา้งจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

 จากน้ันน าท่านชม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ อุโมงคข์นาดใหญ่ท่ีเจาะผ่านภูเขาเพ่ือเช่ือมต่อส่วนขยายของ

เมืองไปอีกฟากของตวัเมือง อุโมงคแ์ห่งน้ียงัเป็นอุโมงคท่ี์ผูค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของ

ประเทศไทย ภายในอุโมงคต์กแต่งประดบัประดาดว้ยไฟหลากสี ตวัอุโมงคม์ีความยาวถึง 273 เมตร กวา้ง 
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9 เมตร ผิวจราจรคู่ กวา้ง 7เมตร ทางเทา้เดินกวา้งขา้งละ 1 เมตร และมีความสูงถึง 7 เมตร เปิดใชอ้ยา่ง

เป็นทางการ เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2544 จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู ้

ไปรษณียโ์บราณ ในส่วนของตวัหอนาฬิกาสรา้งข้ึนดว้ยหินอ่อนขาวท่ีมีอยูม่ากในจงัหวดัยะลา หอนาฬิกา

เป็นสญัลกัษณข์องเมืองหรือจะเรียกวา่เป็นสะดือของเมืองเบตงก็วา่ได ้ในเทศกาลต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน มกัจะใช้

บริเวณหอนาฬิกาน้ีเป็นจุดนัดหมายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ  กนัน้ันท่ีอยูคู่่เมืองเบตงมาชา้

นาน คือ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท่ี้ด าริแนวคิดคือ นายสงวน 

จิรจินดา อดีตนายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง ท่ีไดร้บัเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ในปัจจุบนั

น้ีตูไ้ปรษณียแ์ห่งน้ียงัเปิดใชง้านได ้และนักท่องเท่ียวมกัจะซ้ือโปสการด์ เขียนและส่งจดหมายถึงญาติคนรกั 

หรือส่งถึงตวัเอง เก็บไวเ้ป็นความทรงจ า และอีกส่ิง

หน่ึงท่ีจะขา้มผ่านไมพ่ดูถึงไมไ่ด ้คือ ฝงูนกนางแอ่น ท่ี

บินอพยพหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรีย และ

จะพบฝงูนกนางแอ่นมากในช่วงเดือนกนัยายนถึง

มีนาคม ของทุกปี เรียกไดว้่าเป็นอีกสญัลกัษณข์อง

เมืองเบตง อยูคู่่กบัเมืองเบตงมาชา้นาน สมควรแก่

เวลาน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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ค า่ บริการอาหารค า่ เมนูพิเศษ ไก่เบตง,เคาหยก และ ผกัน ้าผดัน ้ามนัหอย 

ที่พกั   โรงแรม Modern Thai Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สอง เมืองเบตง–ข้ึนสกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–สะพานแขวนแตปูซู–น ้าตกเฉลิม

พระเกียรต ิร.9-อุโมงคปิ์ยะมิตร–สวนหม่ืนบุปผา-บ่อน ้าพุรอ้น-ศาลาประชาคมเบตง 

04.00 น. น าท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ตั้งอยู่ใน ต าบลอยัเยอรเ์วง ห่างจากตวัเมืองเบตง 30 

กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึ้ นช่ือในเร่ืองของการ

ชมพระอาทิตย์ขึ้ น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือ

ช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์เบ้ืองหน้าท่ีเป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี ทะเลหมอกท่ีก่อตวั

จากผืนป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลไดถึ้งประเทศมาเลเซียเลย

ทีเดียว น าท่านขึ้ น จุดชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทศัน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา ( การเท่ียวชมทะเล

หมอก อาจมีการสลบัสบัเปล่ียนได ้ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั ) 

  

เชา้ บริการอาหารเชา้ 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้สะพานแขวนแห่งน้ี

ใชง้านมาหลายสิบปี วตัถุประสงคห์ลกัท่ีสรา้งขึ้ นน้ัน ในอดีตชาวบา้นใชข้นถ่ายสินคา้ทางการเกษตร เช่น 

ผลไม ้ยางพารา และใชส้ัญจรของชาวสวนในพ้ืนท่ี ตัวสะพานมีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร 
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จากน้ันน าทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบ้ืองล่างของ น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ท่ีไหลมาจากตน้น ้า

บนยอดเขา เดิมที น ้าตกแห่งน้ีมีช่ือเรียกของคนทอ้งถ่ินว่า น ้าตกวงัเวง และไดเ้ปล่ียนช่ือในปีมหามงคล 

สาระครบรอบ 72 พรรษา ในปี 2542 ประกอบกบั อบต.อยัเยอรเ์วง ไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบิกเสน้ทาง ให้

เป็นแหล่งท่องเท่ียว และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นน ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่น้ันเป็นตน้มา 

 

จากน้ันน าท่านชม อุโมงคปิ์ยะมิตร ตั้งอยูบ่า้นปิยะมิตร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ สถานท่ีทางประวติัศาสตร ์

ท่ีในอดีตเป็นฐานเคล่ือนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสตม์ลายา (พคม.) ฐานปฏิบติัการแห่งน้ี เป็น
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ฐานท่ีมัน่ทางทหารในแนวหลงัของพรรคคอมมิวนิสตม์ลายา วา่กนัวา่ฐานท่ีมัน่แห่งน้ีเป็นฐานท่ีมัน่ในแนว

หลงัของสงครามระหวา่ง พคม กบั รฐับาลมาเลเซีย ท่ีแข็งแกร่งท่ีสุด เคยถูกท้ิงระเบิดถึง 2 ครั้ง แต่ยงัคง

ขบัเคล่ือนกองก าลงัได ้อุโมงคปิ์ยะมิตรน้ัน เป็นอุโมงคท่ี์ขุดลึกลงไปในชั้นดิน จุดท่ีลึกท่ีสุดมีความลึกถึง 6 

เมตร ใชก้ าลงัคน 60 – 80 คน ใชเ้วลาขุด 3 เดือนเศษ  อุโมงคม์ีความกวา้ง 50 – 60 ฟุต ยาวประมาณ 

1 กิโลเมตร และมีทางเขา้ออกถึง 9 ทาง เช่ือมต่อถึงกนัหมด กระจายอยูร่อบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงคน้ั์น 

สามารถจุคนไดม้ากถึง 400 คน ภายในอุโมงคม์ีโรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสญัญาณวิทยุระยะไกล หอ้ง

ปฏิบติังานวางแผน ในส่วนของพ้ืนผิวดา้นบนของอุโมงคม์ีตน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการท่ีฝ่ายตรง

ขา้มจะตรวจหาเจอ มีอาคารท่ีใชป้ระชุมและเป็นโรงเรียนของพรรคฯ ลานสนัทนาการ เช่น สนาม

บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั พิเศษ...เมนูปลารสเลิศ จากปลานิลสายน ้าไหลช่ือดงัของเบตง 

บ่าย น าคณะเดินทางต่อไปยงั สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ตั้งอยู่ท่ีหมู่บา้นปิยะมิตร 2  สวน

ดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี 

เหมาะสมกับการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด สวนน้ีเกิดขึ้ นจากโครงการตามพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งน้ีว่า ว่านฮวัหยวน หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุป

ผา โดยมีการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวและสรา้งอาชีพใหก้บักลุ่มผูพ้ฒันาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและ

หมู่บา้นบริเวณน้ี อดีตลว้นแลว้แต่เป็นสมาชิก พคม. ท่ีประกาศตวัวางอาวุธ ในปี 2532 เป็นผูพ้ฒันาชาติ

ไทย และเลือกท่ีจะพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยต่อไป 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบั แวะพกัผ่อนท่ี บ่อน ้าพุรอ้นเบตง บ่อน ้าพุรอ้นเป็นบ่อน ้าแร่รอ้นตาม

ธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของบริเวณจุดตาน ้าน้ันอยู่ท่ี 60 – 
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80 องศาเซลเซียส และนักท่องเท่ียวมกัจะท ากิจกรรมครอบครวั คือ น าไข่ไก่ ไข่นกกระทา มาลวก โดยใช้

เวลาเพียง 7 นาทีเท่าน้ัน ไข่ก็สุกพรอ้มรบัประทาน บริเวณโดยรอบมีการสรา้งสระน ้าขนาดใหญ่ส าหรบักกั

น ้าจากน ้าพุรอ้นเพ่ือใหป้ระชาชนและนักท่องเท่ียวไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยลา้ไดเ้ป็น

อย่างดี แต่ละโซนของพ้ืนท่ีออกแบบไดอ้ย่างมาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะและสระธาราบ าบดั ตลอดจนอาคาร

ส าหรบัพกัคา้งคืนท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกสบายอย่างครบครนั สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่

ตวัเมืองเบตง 

 

จากน้ันน าท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬิกาโบราณและตูไ้ปรษณียย์กัษ์ท่ีได้

จ าลองแบบมาจากของเดิมท่ีอยูใ่นตวัเมืองเบตง 

ค า่  บริการอาหารค า่ เมนูพิเศษ...กบภูเขาทอด 

ที่พกั  โรงแรม Modern Thai Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สาม วัดพุทธาธิวาส–รา้นของฝากเมืองเบตง–ถ่ายรูปหมู่ ป้ายใตสุ้ดสยาม – รา้นวุน้ด า ตน้

ต  ารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4) สนามบินเบตง–จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-เบตง–ตลาดบาง

พงักา-หาดใหญ่-สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ  
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เชา้ คณะพบกัน ณ บริเวณล้อบบ้ีโรงแรม เตรียม

สัมภาระลงมาฝากไวบ้ริเวณล้อบบ้ี จากน้ันไป 

รับประทานอาหารเชา้ แบบ ติ่มซ า ตั้งอยู่ตรง

ขา้มโรงแรม หรือ รา้นใกลเ้คียงโรงแรม ต่ิมซ าช่ือ

ดงัของเบตง ทานคู่กบัน ้าชากาแฟยามเชา้ 

 จากน้ันเดินทางไปยงั วดัพุทธาธิวาส วดัคู่เมืองเบ

ตง เดิมช่ือวดัเบตง ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 

พ.ศ.2460 สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย พ้ืนท่ีตั้งวดั

เป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จดัแบ่ง

พ้ืนท่ีวดัออกเป็นชั้นทั้งหมด 5 ชั้น ตั้งเด่นสง่าอยู่

บนเนินเขามีพระธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ

ตั้ ง โดดเ ด่นมองเ ห็นศิลปกรรมแบบศรีวิ ชัย

ประยุกต์โดยในองค์มหาธาตุเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุกราบสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือความเป็นสิริ

มงคล  
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จากน้ันน าท่านสู่ รา้นวุน้ด า กม. 4 หรือ รา้นเฉากว๊ย รา้นตน้ต าหรบัอร่อยระดบัต านาน เฉากว๊ยท่ีผ่าน

กระบวนวิธีท าแบบดั้งเดิม ตม้เค่ียวหญา้เฉากว๊ยมากกวา่ 3 ชัว่โมง ดว้ยเตาฟืน ซ่ึงจะท าใหม้ีกล่ินหอมของ

หญา้เฉากว๊ย ท่ีมากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ช่วยแกร้อ้นในกระหายน ้า ขบัเสมหะ แกค้ล่ืนไส ้ ช่วยลดระดบั

น ้าตาลในเลือด และหากน าตน้เฉากว๊ยมาตม้ใหเ้ดือดแลว้น าน ้าเฉากว๊ยมาด่ืมเป็นประจ าจะช่วยลดอาการ

โรคความดนัโลหิตสูง และโรคเบาหวานไดอี้กดว้ยใหท่้านไดอิ้สระซ้ือเป็นของฝาก จากน้ันน าท่านเดินทางไป

ยงั รา้นของฝากของที่ระลึกเบตง ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากจากทอ้งถ่ิน เช่น ผลิตภณัฑก์ลุ่มแม่บา้น สินคา้ 

OTOP ,รงันก, หมีเ่หลืองเบตง, ซีอ้ิวเบตง, สม้โชกุน, เส้ือยืดสกรีน OK BETONG เป็นตน้  

จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงับริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรท่ีเช่ือมระหวา่งสอง

ประเทศ ถ่ายภาพหมูก่บั ป้ายใตสุ้ดสยาม จากน้ันน าท่าน แวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคาร สนามบินเบ

ตง ชมสถาปัตยกรรมท่ีตกแต่งดว้ยไมไ้ผ่ สะทอ้นเอกลกัษณท์อ้งถ่ิน ซ่ึงค าว่า "เบตง" หรือ “บือตง” เป็นภาษา

ถ่ินมลายู แปลวา่ "ไมไ้ผ่" กลายเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหมข่องอ าเภอเบตง 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย จากน้ันน าท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ใหท่้านอิสระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง ก่อนเดินทางกลบั  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พักผ่อนบนรถ (ระยะทาง 259 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 4.30 ชัว่โมง 

โดยประมาณ ) หากมีเวลาน าท่านแวะซ้ือของฝาก อาหารทะเลแปรรูป, สินคา้พ้ืนเมือง ท่ี ตลาดบางพงักา 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ ่

21.55 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (Thai AirAsia) 

เท่ียวบินท่ี FD4303 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาที ไมม่ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

23.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

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

เบตง เจาะลึก เมืองใตสุ้ดสยาม 3 วนั 2 คืน-FD *ข้ึนเคร่ืองท่ีสุวรรณภมิู* 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเดี่ยวเพิ่มท่านละ 

22-24 พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

24-26 พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

29 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

01-03 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

02-04 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

03-05 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

04-06 ธนัวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

05-07 ธนัวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

08-10 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

09-11 ธนัวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

11-13 ธนัวาคม 63 8,990.- 1,500.- 

12-14 ธนัวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

13-15 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

14-16 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

15-17 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 
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16-18 ธนัวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

17-19 ธนัวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

18-20 ธนัวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

19-21 ธนัวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

20-22 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

21-23 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

22-24 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

23-25 ธนัวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

24-26 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

25-27 ธนัวาคม 63 7,990.- 2,000.- 

26-28 ธนัวาคม 63 7,990.- 2,000.- 

27-29 ธนัวาคม 63 7,990.- 2,000.- 

29-31 ธนัวาคม 63 7,990.- 2,000.- 

30 ธนัวาคม 63-01 มกราคม 64 10,990.- 2,000.- 

31 ธนัวาคม 63-02 มกราคม 64 11,990.- 2,000.- 

มกราคม 2564 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเดี่ยวเพิ่มท่านละ 
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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.- 



 

FT-HDYFD05-เบตง เจาะลกึ เมอืงใตส้ดุสยาม 3 วนั 2 คืน-AirAsia                                                                                           Page 17 of 20 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัพิเศษเดินทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าน ้าหนักส าภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมัต่อท่าน ต่อเท่ียวบิน 

✓ ค่ารถน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

✓ ค่าท่ีพกัระดบั 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้ง

เด่ียว) 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลบัมื้ อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทาง 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามท่ีสายการบินระบุ กรณีตอ้งการซ้ือเพ่ิม 15 กก. ราคา 450 บาท ต่อท่านต่อเท่ียวบิน, 

20 กก. ราคา 480บาท ต่อท่านต่อเท่ียวบินราคาน้ีส าหรบัการแจง้ความประสงคก์่อนการออกบตัรโดยสารเท่าน้ัน 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

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 กุมภาพนัธ ์2564 7,990.- 1,500.- 

31 มกราคม-02 กุมภาพนัธ ์2564 7,990.- 1,500.- 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

สัง่พิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 350 บาท /ทริป/ลกูทวัร ์1 ท่าน 

 

บริการเสริม เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 
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✓ ส่ง ส ำเนำบตัรประชำชน พรอ้ม มดัจ ำ 4,000 บำท / ท่ำน  

✓ ส่วนทีเ่หลอืช ำระก่อนวนัเดนิทำง 14 วนั   

✓ บตัรประชำชนตวัจรงิถอืไปในวนัเดนิทำง 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงก่อน 30 วนั คืนเงนิค่ำทวัร ์โดยหกัค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำมดัจ ำต ัว๋เครื่องบนิ 2,000 บำท 

 แจง้ยกเลกิก่อนกำรเดินทำงมำกกว่ำ 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คืนเงนิค่ำทวัร ์50% โดยหกัค่ำใชจ่้ำยที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ำมดัจ ำรถ

บสั , รถตู ้,ค่ำมดัจ ำโรงแรมทีพ่กั, ค่ำมดัจ ำรำ้นอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนที ่และ ค่ำบรกิำร จ ำนวน 3,000 บำท 

 แจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ขอสงวนสทิธใินกำรไมค่ืนเงนิเตม็จ ำนวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำและเงือ่นไขต่ำง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทั

ฯ เท่ำนัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หำกท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำบริกำรมำแลว้ ถอืว่ำท่ำน

ไดย้อมรบัและรบัทรำบเงือ่นไขกำรใหบ้ริกำรขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบมุำท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสำมำรถออกเดนิทำงไดต้อ้งมจี  ำนวนผูเ้ดนิทำงข ัน้ต ำ่ 18 ท่ำนรวมในคณะตำมที่ก  ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ หำกมจี ำนวนผู ้

เดนิทำงรวมแลว้นอ้ยกว่ำทีก่  ำหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก ำหนดกำรเดนิทำง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทำง 13-

17 ท่ำน ตอ้งเพิม่เงนิท่ำนละ 500 บำท, กรณีทีม่ผูีเ้ดินทำง 8-12 ท่ำนตอ้งเพิม่เงนิท่ำนละ 1,000 บำท 

3. เน่ืองจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่บตัรโดยสำรช ัน้ประหยดัพเิศษ ทางบรษิทัจะท าการออกบตัรโดยสารทนัทเีม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 10 ท่าน 

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที่สาย

การบนิก าหนด 

4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำรทวัร,์เทีย่วบนิ,สำยกำรบนิและทีน่ ัง่บนรถน ำเทีย่วตำมควำม

เหมำะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ขอ้จ ำกดัดำ้นภมูอิำกำศ, จ ำนวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสำยกำรบนิ และเวลำ ณ วนัที่

เดนิทำงจรงิ ท ัง้น้ีทำงบรษิทัฯ จะยดึถอืและค ำนึงถงึควำมปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคำ้ส่วนมำกเป็นส ำคญั 

5. ในระหว่ำงกำรท่องเทีย่วน้ี หำกท่ำนไมใ่ชบ้ริกำรใดๆไมว่่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วน ถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ์ไมส่ำมำรถเรียกรอ้งขอคืนค่ำบริกำรได ้
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6. ค่ำบริกำรทีท่่ำนช ำระกบัทำงบริษทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบรษิทัฯ ไดช้ ำระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมำขำด

เช่นกนั ดงันัน้หำกท่ำนมเีหตอุนัใดที่ท  ำใหท่้ำนไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตำมรำยกำรทีร่ะบไุว ้ท่ำนจะขอคืนค่ำบริกำรไมไ่ด  ้

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตวัแทน หรอื หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกสำยกำรบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำร บรษิทัฯ จะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถทีจ่ะจดับริกำรทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  ำหรบั

ค่ำบริกำรนัน้ ๆ 

8. เดนิทำงตอ้งใชว้จิำรณญำณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อกำรตดัสนิใจในกำรเลอืกซื้อสนิคำ้ต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรเดนิทำงท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่ำนเอง บริษทัฯ จะไม่สำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ หำกเกดิควำมไม่พงึพอใจในสนิคำ้ทีผู่เ้ดนิทำงไดซ้ื้อระหว่ำงกำรเดนิทำงท่องเที่ยวน้ี 

9. ผูเ้ดนิทำงตอ้งรบัผดิชอบต่อกำรจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีำต่ำง ๆ อย่ำงระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ำมำรถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หำกเกดิกำรสูญหำยของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีำต่ำง ๆ ระหว่ำงกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว อนัมสีำเหตมุำจำกผูเ้ดินทำง 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิหรอืควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ ภยัธรรมชำต ิ กำร

นดัหยุดงำน กำรจลำจล กำรปฏวิตั ิรฐัประหำร ทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบรษิทัฯ หรอื ค่ำใชจ่้ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทำงตรง หรอื

ทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย กำรสูญหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื จำกอบุตัเิหตุต่ำง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อกำรไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวงั และควำมไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทำง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภำพธรรมชำต ิภมูอิำกำศ ฤดูกำล ทศันียภำพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชำชนในประเทศที่เดนิทำงไป 

12. ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หำกผูเ้ดนิทำงประสบเหตสุภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจำกอบุตัเิหตุในรำยกำร

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคำ้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 


