- เช็คอินจุดไฮไลท์สดุ ฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตูไ้ ปรษณี ยโ์ บราณ และ สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
- ชมร้านเฉาก๊วยเบตง(วุน๊ ดา ก.ม.4) ต้นตาหรับอร่อยระดับตานาน
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- พิเศษ...ลิ้มรส เมนู ช่ือดังของเบตง ไก่เบตง, เคาหยก, ผักน้ าผัดน้ ามันหอย และ ปลานิ ลสายน้ าไหล
วันแรก

สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปั ตตานี –วัดช้างไห้ (หลวงปู่ ทวด)-ยะลา-เบตง-สตรีท
อาร์ต-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตูไ้ ปรษณียโ์ บราณ
(-/L/D)

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อง บริเวณผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ อาคาร 2
สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก
อย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่ องจากตัว๋
เครื่องบินของคณะเป็ นตัว๋ ชั้นประหยัดพิเศษ ที่ นัง่ อาจจะไม่ได้นัง่ ติ ดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่ นัง่ บน
เครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน หากท่านต้องการเลือกที่นัง่ บนเที่ยวบินมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม และราคาทัวร์รวมค่าน้ าหนักกระเป๋าขึ้ นเครื่อง (Carry on) 7 กก. ต่อท่าน หากท่านต้องการโหลด
กระเป๋าสัมภาระ สามารถซื้ อเพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 375 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 405 บาท
ต่อท่านต่อเที่ยวบิน โปรดติดต่อฝ่ ายขายเพื่อชาระค่าบริการเพิ่มเติม)
ออกเดินทางบินลัดฟ้ าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เที่ยวบินที่ SL702 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นาเที่ยวรอท่านอยูด่ า้ น
นอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่จงั หวัดปั ตตานี โดยรถตูป้ รับอากาศ (ระยะทาง 118 ก.ม. ใช้

06.40 น.
08.10 น.
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เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง โดยประมาณ) จากนั้นนาท่านชม วัดช้างไห้ หรือ วัดราษฎร์บรู ณะ ตั้งอยูท่ ี่ตาบล
ควนโนรี อาเภอโคกโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิ กาย เป็ นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามตานาน
กล่าวว่า พระยาแก้มดาเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิสาหรับสร้างเมืองใหม่ให้กบั น้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิ
ฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่ า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ ง ช้างได้
หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ ง แล้วร้องขึ้ นสามครั้ง พระยาแก้มดาจึงได้ถือเป็ นนิ มิตที่ดี จะใช้บริเวณนั้นสร้างเมือง
แต่นอ้ งสาวไม่ชอบ พระยาแก้มคาจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้างไห้ แล้วนิ มนต์
พระภิกษุ รูปหนึ่ ง ที่ชาวบ้านเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ าทะเลจืด ซึ่งเป็ นเจ้าอาวาส
องค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วดั แห่งนี้ อิสระให้ท่านไหว้พระขอพร หรือเช่าบูชาวัตถุมงคล
หลวงปู่ ทวดตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อไปยัง อาเภอเบตง ระหว่างทางนาท่านจอดแวะ
ถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้ สร้างขึ้ นมาเพื่อล่น
ระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของทางหลวงหมายเลข 410
ยะลา–เบตง เป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวนิ ยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

นาท่านเดินทางต่อไปยัง อาเภอเบตง อาเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดยะลา (ระยะทาง 150 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
3 ชัว่ โมง โดยประมาณ) เบตง จัดเป็ นอาเภอหนึ่ งที่มีเอกลักษณ์ ความงดงาม ความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา และเชื้ อชาติที่หลากหลายที่ผสมปนเปภายใต้ความเป็ นหนึ่ งเดียว จนทา
ให้บรรดาผูม้ าเยือนต่างหลงใหลและแปลกใจ เบตง ตั้งอยูใ่ ต้สุดฝั ่งตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติด
กับประเทศมาเลเซีย โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสันการาคีรี ภูมิประเทศของอาเภอเบตง ด้วยภูมิประเทศ
แบบนี้ จึงทาให้เบตงมีอากาศที่ดี อากาศเย็น และมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ดังคาขวัญประจาอาเภอที่วา่
“เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” คาว่า เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh
Betong" หมายถึง "ไม้ไผ่ขนาดใหญ่" หรือที่คนในพื้ นที่จะรียกไผ่ชนิ ดนี้ ว่า ไผ่ตง ดังนั้นต้นไผ่ตงจึงกลายเป็ น
สัญลักษณ์หนึ่ งของอาเภอเบตง นาคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รบั ความนิ ยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท
หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็ นเบตงได้อย่างดี จุดเริ่มต้นของการ
สร้างสรรค์ผลงานที่งดงามดังกล่าว เกิดจากทาง อ.เบตง จ.ยะลา ได้มีการจัดงาน 111 ปี เล่าขานตานาน
เมืองเบตง ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างหมุดหมายที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวเบตงและ สร้างจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
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 ตูไ้ ปรษณียโ์ บราณ ในส่วนของตัวหอนาฬิกาสร้าง
ขึ้ นด้วยหินอ่อนขาวที่มีอยู่มากในจังหวัดยะลา หอนาฬิกาเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่าเป็ นสะดือ
ของเมืองเบตงก็วา่ ได้ ในเทศกาลต่าง ๆ ที่จดั ขึ้ น มักจะใช้บริเวณหอนาฬิกานี้ เป็ นจุดนัดหมายในการดาเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ กันนั้นที่อยูค่ ู่เมืองเบตงมาช้านาน 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 และ
นักท่องเที่ยวมักจะซื้ อโปสการ์ด เขียนและส่งจดหมายถึงญาติคนรัก หรือส่งถึงตัวเอง เก็บไว้เป็ นความทรงจา
สมควรแก่เวลานาท่านกลับสู่ที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ เมนูพิเศษ ไก่เบตง 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
(B/L/D)
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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
จากนั้นนาทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบื้ องล่างของ น้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ไหลมาจากต้นน้ า
บนยอดเขา เดิ มที น้ าตกแห่งนี้ มีชื่อเรียกของคนท้องถิ่นว่า น้ าตกวังเวง และได้เปลี่ยนชื่อในปี มหามงคล
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สาระครบรอบ 72 พรรษา ในปี 2542 ประกอบกับ อบต.อัยเยอร์เวง ได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิก เส้นทาง ให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลี่ยนชื่อเป็ นน้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่น้ันเป็ นต้นมา

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน พิเศษ...เมนูปลารสเลิศ จากปลานิลสายน้ าไหลชื่อดังของเบตง

บ่าย

จากนั้นนาท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยูบ่ า้ นปิ ยะมิตร 1 ตาบลตะเนาะแมเราะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์
ที่ในอดีตเป็ นฐานเคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิ สต์มลายา (พคม.) ฐานปฏิบตั ิการแห่งนี้ เป็ น
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 กระจายอยู่รอบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงค์น้ั น
สามารถจุคนได้มากถึ ง 400 คน ภายในอุโมงค์มีโรงพยาบาลสนาม ห้องส่งสัญญาณวิทยุ ระยะไกล ห้อง
ปฏิบตั ิงานวางแผน ในส่วนของพื้ นผิวด้านบนของอุโมงค์มีตน้ ไม้ใหญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการที่ฝ่ายตรง
ข้า มจะตรวจหาเจอ มี อ าคารที่ ใ ช้ป ระชุ ม และเป็ นโรงเรี ย นของพรรคฯ ลานสัน ทนาการ เช่ น สนาม
บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิ ส สมควรแก่ เ วลา น าคณะเดิ น ทางต่ อ ไปยัง สวนหมื่ น บุ ป ผา หรื อ สวน
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ดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยูท่ ี่หมูบ่ า้ นปิ ยะมิตร 2 สวนดอกไม้นี้อยูท่ ่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลาง
ราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกับการปลูก ไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิ ด สวนนี้
เกิดขึ้ นจากโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ ว่า ว่าน
ฮัวหยวน หรือ แปลเป็ นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา โดยมีการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างอาชีพให้กบั
กลุ่มผูพ้ ฒ
ั นาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บา้ นบริเวณนี้ อดีตล้วนแล้วแต่เป็ นสมาชิก พคม. ที่ประกาศ
ตัววางอาวุธ ในปี 2532 เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาชาติไทย และเลือกที่จะพักอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยต่อไป
ส ม ค ว ร แ ก่ เ ว ล า น า ท่ า น
เดิ น ทางกลับ แวะพัก ผ่ อ นที่
บ่ อ น้ า พุ ร ้อ นเบตง บ่ อ น้ า พุ
ร้อ นเป็ นบ่ อ น้ าแร่ ร ้อ นตาม
ธ ร ร ม ช า ติ ข น า ด ใ ห ญ่
ประกอบด้ว ยแร่ ธ าตุ ต่ า ง ๆ
มากมาย โดยอุ ณ หภู มิ ข อง
บริเวณจุดตาน้ านั้นอยู่ที่ 60 –
8 0 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส แ ล ะ
นักท่องเที่ยวมักจะทากิจกรรม
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คา่
ที่พกั

วันที่สาม

ครอบครัว คือ นาไข่ไก่ ไข่นกกระทา มาลวก โดยใช้เวลาเพียง 7 นาที เท่านั้ น ไข่ก็สุกพร้อมรับประทาน
บริเวณโดยรอบมีการสร้างสระน้ าขนาดใหญ่สาหรับกักน้ าจากน้ าพุรอ้ นเพื่อ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้
ใช้อาบหรือแช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้เป็ นอย่างดี แต่ละโซนของพื้ นที่ออกแบบได้อย่างมาตรฐาน
ถูกสุขลักษณะและสระธาราบาบัด ตลอดจนอาคารสาหรับพักค้างคืนที่มีสิ่งอานวยความสะดวกสบายอย่าง
ครบครัน สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตวั เมืองเบตง
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) – เบตง – หาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ
(B/L/-)
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เช้า

คณะพบกัน ณ บริเวณล้อบบี้ โรงแรม เตรียมสัมภาระลงมา
ฝากไว้บ ริ เ วณล้อ บบี้ จากนั้ น ไป รับ ประทานอาหารเช้า
แบบ ติ่ม ซ า ตั้ง อยู่ต รงข้า มโรงแรม หรื อ ร้า นใกล้เ คี ย ง
โรงแรม ติ่มซาชื่อดังของเบตง ทานคู่กบั น้ าชากาแฟยามเช้า
จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อ
วัดเบตง ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2460 สังกัด
คณะสงฆ์มหานิ กาย พื้ นที่ต้งั วัดเป็ นเนิ นเขาสูงเอียงลาดลง
ไปทางทิศเหนื อ จัดแบ่งพื้ นที่วดั ออกเป็ นชั้นทั้งหมด 5 ชั้น
ตั้งเด่นสง่าอยูบ่ นเนิ นเขามีพระธาตุเจดียพ์ ระพุทธธรรม
ประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยั ประยุกต์
สวยงาม โดยในองค์มหาธาตุเจดียบ์ รรจุพระบรมสารีริกธาตุ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็ นสิริ

มงคล จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากจากท้องถิ่น
เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บา้ น สินค้า OTOP ,หมีเ่ หลืองเบตง, ซีอิ้วเบตง, ส้มโชกุน, เสื้ อยืดสกรีน OK BETONG
เป็ นต้น จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยังบริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่าง
สองประเทศ ถ่ายภาพหมูก่ บั ป้ าย “ ใต้สุดสยาม “
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กลางวัน

บ่าย

22.10 น.

23.45 น.

บริการอาหารกลางวัน

จากนั้นนาท่านสู่ ร้านวุน้ ดา กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตาหรับ อร่อยระดับตานาน 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 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
หาดใหญ่ พักผ่อนบนรถ (ระยะทาง 259 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 4.30 ชัว่ โมง โดยประมาณ )
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai
Lion Air) เที่ยวบินที่ SL725 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 35 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
***********************************************
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อัตราค่าบริการ
เบตง เมืองสวรรค์ในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน-SL
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

19-21 พฤศจิกายน 63

7,990.-

1,500.-

20-22 พฤศจิกายน 63

7,990.-

1,500.-

21-23 พฤศจิกายน 63

7,990.-

1,500.-

22-24 พฤศจิกายน 63

6,990.-

1,500.-

26-28 พฤศจิกายน 63

6,990.-

1,500.-

27-29 พฤศจิกายน 63

7,990.-

1,500.-

28-30 พฤศจิกายน 63

6,990.-

1,500.-

29 พฤศจิกายน – 01 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.-

06-08 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-

10-12 ธันวาคม 63

8,990.-

1,500.-

11-13 ธันวาคม 63

8,990.-

1,500.-

12-14 ธันวาคม 63

8,990.-

1,500.-
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13-15 ธันวาคม 63

6,990.-

1,500.-

17-19 ธันวาคม 63

6,990.-

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.-

24-26 ธันวาคม 63

7,990.-

1,500.-

25-27 ธันวาคม 63

8,990.-

2,000.-

26-28 ธันวาคม 63

8,990.-

2,000.-

27-29 ธันวาคม 63

7,990.-

2,000.-

30 ธันวาคม 63-01 มกราคม 64

9,990.-

2,500.-

31 ธันวาคม 63-01 มกราคม 64

10,990.-

2,500.-

01-03 มกราคม 64

9,990.-

2,500.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
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
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✓

✓
✓

ค่าประกันชีวิตกรณีอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลกรณีอุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท คุม้ ครองตั้งแต่ อายุ 1-70 ปี (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์)
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทาง
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามที่สายการบินระบุ กรณีตอ้ งการซื้ อเพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 375 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน,
20 ก.ก. ราคา 405บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน
 ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 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
***********************************************

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั ่งและการยกเลิก
เงื่อนไขการสารองที่นั ่ง
✓ ส่ง สาเนาบัตรประชาชน พร้อม มัดจา 4,000 บาท / ท่าน
✓ ส่วนที่เหลือชาระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
✓ บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์***
 แจ้งยกเลิกการเดิ นทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นจริง ได้แก่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิ น
2,000 บาท
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 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง
ได้แ ก่ ค่ามัดจ ารถบัส , รถตู ้ ,ค่ามัดจ าโรงแรมที่ พัก , ค่ามัดจ าร้านอาหาร, ค่าธรรมเนี ย มเข้าชมสถานที่ และ
ค่าบริการ จานวน 3,000 บาท
 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจานวน
**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น**

รบกวนอ่านทาความเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็ นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
2. หากท่านจองในช่วงเวลาโปรโมชัน่ ฟรีน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทางบริษัทจะทาการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมี
จานวนขัน้ ตา่ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ ดินทาง และกาหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการ
เปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมตามที่สายการบินกาหนด
3. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 18 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านั้น
หากมีจานวนผูเ้ ดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกาหนดการ
เดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ ดินทาง 14-17 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท, กรณีที่มีผูเ้ ดินทาง 9-13 ท่านต้องเพิ่ม
เงินท่านละ 1,000 บาท
4. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, เที่ยวบิน และสายการบิน ตามความ
เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขอ้ จากัดด้านภูมิอากาศ, จานวนที่นัง่ ของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
ส่วนมากเป็ นสาคัญ
5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
6. ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชาระให้กบั บริษัทฯ ตัวแทนแต่
ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
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8. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้ อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผูเ้ ดินทางได้ซื้อ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
9. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทางบริษัท ฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จาก
อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผูเ้ ดินทาง
ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศ
ที่เดินทางไป
12. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบตั ิเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์)
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