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- เช็คอนิจุดไฮไลทส์ดุฮติ สตรทีอารต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บราณ และ สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง 

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



 

FT-HDYSL01 – เบตง เมืองสวรรคใ์นม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คนื-SL 

- พเิศษ...ลิ้มรส เมนูช่ือดงัของเบตง ไกเ่บตง, เคาหยก, ผกัน ้ าผดัน ้ ามนัหอย และ ปลานิลสายน ้าไหล 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปัตตานี–วัดชา้งไห ้(หลวงปู่ทวด)-ยะลา-เบตง-สตรีท

อารต์-อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตูไ้ปรษณียโ์บราณ        (-/L/D) 

04.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บริเวณผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ อาคาร 2 

สายการบินไทยไลออ้นแอร ์(Thai Lion Air) เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอินรบับตัรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก

อย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 20 นาที เน่ืองจากตัว๋

เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋ชั้นประหยดัพิเศษ ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดนั้ง่ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บน

เคร่ืองบินไดใ้นคณะซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน หากท่านตอ้งการเลือกท่ีนัง่บนเท่ียวบินมีค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติม และราคาทวัรร์วมค่าน ้าหนักกระเป๋าขึ้ นเคร่ือง (Carry on) 7 กก. ต่อท่าน หากท่านตอ้งการโหลด

กระเป๋าสมัภาระ สามารถซ้ือเพ่ิม 15 ก.ก. ราคา 375 บาท ต่อท่านต่อเท่ียวบิน, 20 ก.ก. ราคา 405 บาท 

ต่อท่านต่อเท่ียวบิน โปรดติดต่อฝ่ายขายเพ่ือช าระค่าบริการเพ่ิมเติม) 

06.40 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้าสู่ หาดใหญ ่โดย สายการบินไทยไลออ้นแอร ์(Thai Lion Air) เท่ียวบินท่ี SL702 ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ไมม่ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตหิาดใหญ ่ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดน์ าเท่ียวรอท่านอยูด่า้น

นอกท่ีจุดนัดพบ จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่จงัหวดัปัตตานี โดยรถตูป้รบัอากาศ (ระยะทาง 118 ก.ม. ใช้
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เวลาเดินทาง 2 ชัว่โมง โดยประมาณ) จากน้ันน าท่านชม วดัชา้งไห ้หรือ วดัราษฎรบ์รูณะ ตั้งอยูท่ี่ต าบล

ควนโนรี อ าเภอโคกโพธ์ิ สงักดัคณะสงฆ ์มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กวา่ 300 ปี ตามต านาน

กล่าววา่ พระยาแกม้ด าเจา้เมืองไทรบุรี ตอ้งการหาชยัภูมิส าหรบัสรา้งเมืองใหมใ่หก้บันอ้งสาว จึงไดเ้ส่ียงอธิ

ฐาน ปล่อยชา้งใหอ้อกเดินทางไปในป่า โดยมีเจา้เมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวนัหน่ึง ชา้งได้

หยุดอยู ่ณ ท่ีแห่งหน่ึง แลว้รอ้งขึ้ นสามครั้ง พระยาแกม้ด าจึงไดถื้อเป็นนิมิตท่ีดี จะใชบ้ริเวณน้ันสรา้งเมือง 

แต่นอ้งสาวไมช่อบ พระยาแกม้ค าจึงใหส้รา้งวดั ณ บริเวณดงักล่าวแทน แลว้ใหช่ื้อว่า วดัชา้งไห ้แลว้นิมนต์

พระภิกษุรูปหน่ึง ท่ีชาวบา้นเรียกวา่ สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน ้าทะเลจืด ซ่ึงเป็นเจา้อาวาส

องคแ์รกของวดัและอฐิัของท่านก็ถูกบรรจุไวท่ี้วดัแห่งน้ี อิสระใหท่้านไหวพ้ระขอพร หรือเช่าบชูาวตัถุมงคล

หลวงปู่ ทวดตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหวา่งทางน าท่านจอดแวะ

ถ่ายรูปบริเวณ สะพานขา้มเข่ือนบางลาง บริเวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งน้ีสรา้งข้ึนมาเพ่ือล่น

ระยะทางในการเดินทาง จากเดิมท่ีจะตอ้งไปตามไหล่เขา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงหมายเลข 410 

ยะลา–เบตง เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยืดเสน้ยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั 

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

3 ชัว่โมง โดยประมาณ) เบตง จดัเป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมีเอกลกัษณ ์ความงดงาม ความหลากหลายทาง
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วฒันธรรม ความเช่ือ ความศรทัธา และเช้ือชาติท่ีหลากหลายท่ีผสมปนเปภายใตค้วามเป็นหน่ึงเดียว จนท า

ใหบ้รรดาผูม้าเยือนต่างหลงใหลและแปลกใจ เบตง ตั้งอยูใ่ตสุ้ดฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย มีเขตแดนติด

กบัประเทศมาเลเซีย โอบลอ้มดว้ยแนวเทือกเขาสนัการาคีรี ภูมิประเทศของอ าเภอเบตง ดว้ยภูมิประเทศ

แบบน้ีจึงท าใหเ้บตงมีอากาศท่ีดี อากาศเย็น และมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ดงัค าขวญัประจ าอ าเภอท่ีวา่ 

“เมืองในหมอก ดอกไมง้าม ใตสุ้ดสยาม เมืองงามชายแดน” ค าวา่ เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh 

Betong" หมายถึง "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" หรือท่ีคนในพ้ืนท่ีจะรียกไผ่ชนิดน้ีว่า ไผ่ตง ดงัน้ันตน้ไผ่ตงจึงกลายเป็น

สญัลกัษณห์น่ึงของอ าเภอเบตง น าคณะเดินชมจุดเด่นท่ีไดร้บัความนิยมของตวัเมืองเบตงไดแ้ก่ สตรีทอารท์ 

หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะท่ีสะทอ้นเร่ืองราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงไดอ้ยา่งดี  จุดเร่ิมตน้ของการ

สรา้งสรรคผ์ลงานท่ีงดงามดงักล่าว เกิดจากทาง อ.เบตง จ.ยะลา ไดม้ีการจดังาน 111 ปี เล่าขานต านาน

เมืองเบตง ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พ่ือสรา้งหมุดหมายท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวเบตงและ สรา้งจุดดึงดูด

นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

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 ตูไ้ปรษณียโ์บราณ ในส่วนของตวัหอนาฬิกาสรา้ง

ขึ้ นดว้ยหินอ่อนขาวท่ีมีอยู่มากในจงัหวดัยะลา หอนาฬิกาเป็นสญัลกัษณข์องเมืองหรือจะเรียกวา่เป็นสะดือ

ของเมืองเบตงก็วา่ได ้ในเทศกาลต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน มกัจะใชบ้ริเวณหอนาฬิกาน้ีเป็นจุดนัดหมายในการด าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ  กนัน้ันท่ีอยูคู่่เมืองเบตงมาชา้นาน คือ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 

2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท่ี้ด าริแนวคิดคือ นายสงวน จิรจินดา อดีตนายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง ท่ีไดร้บั

เลือกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ในปัจจุบนัน้ีตูไ้ปรษณียแ์ห่งน้ียงัเปิดใชง้านได ้และ

นักท่องเท่ียวมกัจะซ้ือโปสการด์ เขียนและส่งจดหมายถึงญาติคนรกั หรือส่งถึงตวัเอง เก็บไวเ้ป็นความทรงจ า 

สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ เมนูพิเศษ ไก่เบตง 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   (B/L/D) 
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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 

จากน้ันน าทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบ้ืองล่างของ น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ท่ีไหลมาจากตน้น ้า

บนยอดเขา เดิมที น ้าตกแห่งน้ีมีช่ือเรียกของคนทอ้งถ่ินว่า น ้าตกวงัเวง และไดเ้ปล่ียนช่ือในปีมหามงคล 
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สาระครบรอบ 72 พรรษา ในปี 2542 ประกอบกบั อบต.อยัเยอรเ์วง ไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบิกเสน้ทาง ให้

เป็นแหล่งท่องเท่ียว และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นน ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่น้ันเป็นตน้มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั พิเศษ...เมนูปลารสเลิศ จากปลานิลสายน ้าไหลช่ือดงัของเบตง 

บ่าย จากน้ันน าท่านชม อุโมงคปิ์ยะมิตร ตั้งอยูบ่า้นปิยะมิตร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ สถานท่ีทางประวติัศาสตร ์

ท่ีในอดีตเป็นฐานเคล่ือนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสตม์ลายา (พคม.) ฐานปฏิบติัการแห่งน้ี เป็น

ฐานท่ีมัน่ทางทหารในแนวหลงัของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา ว่ากนัว่าฐานท่ีมัน่แห่งน้ีเป็นฐานท่ีมัน่ในแนว

หลงัของสงครามระหว่าง 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 กระจายอยู่รอบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงค์น้ัน 

สามารถจุคนไดม้ากถึง 400 คน ภายในอุโมงค์มีโรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสญัญาณวิทยุระยะไกล หอ้ง

ปฏิบติังานวางแผน ในส่วนของพ้ืนผิวดา้นบนของอุโมงคม์ีตน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการท่ีฝ่ายตรง

ขา้มจะตรวจหาเจอ มีอาคารท่ีใช้ประชุมและเป็นโรงเรียนของพรรคฯ ลานสันทนาการ เช่น สนาม

บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางต่อไปยัง สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวน
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ดอกไมเ้มืองหนาว ตั้งอยูท่ี่หมูบ่า้นปิยะมิตร 2  สวนดอกไมน้ี้อยูท่่ามกลางภูเขา สูงจากระดบัทะเลปานกลาง

ราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกับการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด สวนน้ี

เกิดขึ้ นจากโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งน้ีว่า ว่าน

ฮวัหยวน หรือ แปลเป็นไทยวา่ สวนหมื่นบุปผา โดยมีการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวและสรา้งอาชีพใหก้บั

กลุ่มผูพ้ฒันาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บา้นบริเวณน้ี อดีตลว้นแลว้แต่เป็นสมาชิก พคม. ท่ีประกาศ

ตวัวางอาวุธ ในปี 2532 เป็นผูพ้ฒันาชาติไทย และเลือกท่ีจะพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยต่อไป 

 สมค ว ร แ ก่ เ ว ล า  น า ท่ า น

เดินทางกลับ แวะพักผ่อนท่ี 

บ่อน ้ าพุร ้อนเบตง บ่อน ้ าพุ

ร้อนเป็นบ่อน ้ าแร่ร ้อนตาม

ธ ร ร ม ช า ติ ข น า ด ใ ห ญ่

ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง  ๆ 

มากมาย โดยอุณหภูมิ ของ

บริเวณจุดตาน ้าน้ันอยู่ท่ี 60 – 

8 0  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  แ ล ะ

นักท่องเท่ียวมกัจะท ากิจกรรม
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ครอบครัว คือ น าไข่ไก่ ไข่นกกระทา มาลวก โดยใชเ้วลาเพียง 7 นาทีเท่าน้ัน ไข่ก็สุกพรอ้มรับประทาน 

บริเวณโดยรอบมีการสรา้งสระน ้าขนาดใหญ่ส าหรบักกัน ้าจากน ้าพุรอ้นเพ่ือใหป้ระชาชนและนักท่องเท่ียวได้

ใชอ้าบหรือแช่เทา้เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยลา้ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ละโซนของพ้ืนท่ีออกแบบไดอ้ย่างมาตรฐาน 

ถูกสุขลกัษณะและสระธาราบ าบดั ตลอดจนอาคารส าหรบัพกัคา้งคืนท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกสบายอย่าง

ครบครนั สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองเบตง 

ค า่  บริการอาหารค า่ เมนูพิเศษ...กบภูเขาทอด 

ที่พกั  โรงแรม Modern Thai Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สาม วัดพุทธาธิวาส–รา้นของฝากเมืองเบตง–ถ่ายรูปหมู่ ป้ายใตสุ้ดสยาม – รา้นวุน้ด า ตน้

ต  ารบั (เฉากว๊ย ก.ม. 4) – เบตง – หาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ  

(B/L/-) 
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เชา้ คณะพบกนั ณ บริเวณลอ้บบ้ีโรงแรม เตรียมสมัภาระลงมา

ฝากไวบ้ริเวณลอ้บบ้ี จากน้ันไป รับประทานอาหารเชา้ 

แบบ ติ่มซ า ตั้งอยู่ตรงขา้มโรงแรม หรือ รา้นใกล้เคียง

โรงแรม ต่ิมซ าช่ือดงัของเบตง ทานคู่กบัน ้าชากาแฟยามเชา้ 

จากน้ันเดินทางไปยงั วดัพุทธาธิวาส วดัคู่เมืองเบตง เดิมช่ือ

วดัเบตง ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2460 สงักดั

คณะสงฆม์หานิกาย พ้ืนท่ีตั้งวดัเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลง

ไปทางทิศเหนือ จดัแบ่งพ้ืนท่ีวดัออกเป็นชั้นทั้งหมด 5 ชั้น 

ตั้งเด่นสง่าอยูบ่นเนินเขามีพระธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรม

ประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยุกต์

สวยงาม โดยในองคม์หาธาตุเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ กราบสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพ่ือความเป็นสิริ

มงคล จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั รา้นของฝากของที่ระลึกเบตง ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากจากทอ้งถ่ิน 

เช่น ผลิตภณัฑก์ลุ่มแมบ่า้น สินคา้ OTOP ,หมีเ่หลืองเบตง, ซีอ้ิวเบตง, สม้โชกุน, เส้ือยืดสกรีน OK BETONG 

เป็นตน้ จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงับริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรท่ีเช่ือมระหวา่ง

สองประเทศ ถ่ายภาพหมูก่บั ป้าย “ ใตสุ้ดสยาม “ 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย จากน้ันน าท่านสู่ รา้นวุน้ด า กม. 4 หรือ รา้นเฉาก๊วย รา้นตน้ต าหรบัอร่อยระดับต านาน เฉาก๊วยท่ีผ่าน

กระบวนวิธีท าแบบดั้งเดิม ตม้เค่ียวหญา้เฉาก๊วยมากกว่า 3 ชัว่โมง ดว้ยเตาฟืน ซ่ึงจะท าใหม้ีกล่ินหอมของ

หญา้เฉาก๊วย ท่ีมากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ช่วยแกร้อ้นในกระหายน ้า ขบัเสมหะ แกค้ล่ืนไส ้ช่วยลดระดับ

น ้าตาลในเลือด และหากน าตน้เฉาก๊วยมาตม้ใหเ้ดือดแลว้น าน ้าเฉาก๊วยมาด่ืมเป็นประจ าจะช่วยลดอาการ

โรคความดนัโลหิตสูง และโรคเบาหวานไดอี้กดว้ยใหท่้านไดอิ้สระซ้ือเป็นของฝาก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

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

22.10 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้ากลบัสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลออ้นแอร ์(Thai 

Lion Air) เท่ียวบินท่ี SL725 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาที ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง 

23.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

*********************************************** 
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อตัราค่าบรกิาร 

เบตง เมืองสวรรคใ์นม่านหมอก ใตสุ้ดแดนสยาม 3 วนั 2 คืน-SL 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเดี่ยวเพิ่มท่านละ 

19-21 พฤศจกิายน 63 7,990.- 1,500.- 

20-22 พฤศจกิายน 63 7,990.- 1,500.- 

21-23 พฤศจกิายน 63 7,990.- 1,500.- 

22-24 พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

26-28 พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

27-29 พฤศจกิายน 63 7,990.- 1,500.- 

28-30 พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

29 พฤศจกิายน – 01 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.- 

06-08 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

10-12 ธนัวาคม 63 8,990.- 1,500.- 

11-13 ธนัวาคม 63 8,990.- 1,500.- 

12-14 ธนัวาคม 63 8,990.- 1,500.- 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัเดินทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าน ้าหนักส าภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมัต่อท่าน ต่อเท่ียวบิน 

✓ ค่ารถน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

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

เด่ียว) 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลบัมื้ อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

13-15 ธนัวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

17-19 ธนัวาคม 63 6,990.- 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.- 

24-26 ธนัวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

25-27 ธนัวาคม 63 8,990.- 2,000.- 

26-28 ธนัวาคม 63 8,990.- 2,000.- 

27-29 ธนัวาคม 63 7,990.- 2,000.- 

30 ธนัวาคม 63-01 มกราคม 64 9,990.- 2,500.- 

31 ธนัวาคม 63-01 มกราคม 64 10,990.- 2,500.- 

01-03 มกราคม 64 9,990.- 2,500.- 
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✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 1-70 ปี(ตามเง่ือนไข

กรมธรรม)์  

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทาง 

✓ ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามท่ีสายการบินระบุ กรณีตอ้งการซ้ือเพ่ิม 15 ก.ก. ราคา 375 บาท ต่อท่านต่อเท่ียวบิน, 

20 ก.ก. ราคา 405บาท ต่อท่านต่อเท่ียวบิน 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

สัง่พิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 350 บาท /ทริป/ลกูทวัร ์1 ท่าน 

 

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

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลิก 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่ 

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

✓ ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 7 วนั   

✓ บตัรประชาชนตวัจริงถือไปในวนัเดินทาง 

เง่ือนไขการยกเลิก 

***เง่ือนไขการยกเลิกทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 

2,000 บาท 



 

FT-HDYSL01 – เบตง เมืองสวรรคใ์นม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม 3 วัน 2 คนื-SL 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถึง 30 วนั คืนเงินค่าทัวร ์50% โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง 

ไดแ้ก่ ค่ามัดจ ารถบัส , รถตู ้,ค่ามัดจ าโรงแรมท่ีพัก, ค่ามัดจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี และ 

ค่าบริการ จ านวน 3,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธิในการไมคื่นเงินเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินโดยไม่มี

เง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น** 

 

รบกวนอ่านท าความเขา้ใจเง่ือนไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชนสู์งสุดของตวัท่าน 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บั

ดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่าน้ัน อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษัทฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบรูณ์ 

2. หากท่านจองในช่วงเวลาโปรโมชัน่ฟรีน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทางบริษัทจะท าการออกบตัรโดยสารทนัทีเมื่อคณะมี

จ านวนขัน้ต า่ 10 ท่าน ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการ

เปล่ียนแปลงจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินก าหนด 

3. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 18 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่าน้ัน 

หากมีจ านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรบัเปล่ียนก าหนดการ

เดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 14-17 ท่าน ตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 500 บาท, กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 9-13 ท่านตอ้งเพ่ิม

เงินท่านละ 1,000 บาท 

4. บริษัทฯและตวัแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร,์ เท่ียวบิน และสายการบิน ตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์อ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ, จ านวนท่ีนัง่ของชั้นประหยดัพิเศษของสายการบิน 

และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคา้

ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใด ๆ ไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถ

เรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

6. ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดช้ าระใหก้บับริษัทฯ ตวัแทนแต่

ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงัน้ันหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไมไ่ดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบุไว ้

ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์น

ทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้ าหรบัค่าบริการน้ัน ๆ 
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8. เดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง

ท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษัทฯ จะไมส่ามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อ

ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

9. ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษัทฯ จะไม่

สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว 

อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน 

ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รฐัประหาร ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จาก

อุบติัเหตุต่าง ๆ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพึ่งพอใจของผูเ้ดินทาง 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศ

ท่ีเดินทางไป 

12. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไมไ่ดเ้กิดจาก

อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 

 

 


