เที่ยวครบ ไม่ยอ้ นเส้นทาง บินตรงลงเบตง กลับหาดใหญ่ ฟรีโหลดกระเป๋ า ไป-กลับ 10 กก.

-

ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
สักการะเจ้าแม่ล้ มิ กอเหนี่ ยว, วัดช้างให้ ชื่อดังแห่งเมืองปัตตานี
ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตูไ้ ปรษณี ยโ์ บราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ ายใต้สุดสยาม
ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กบั ต้นไม้พนั ปี , ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ าพุรอ้ นเบตง
พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุน๊ ดา ก.ม.4) ต้นตาหรับอร่อยระดับตานาน
ลิ้มรส เมนู ช่ือดัง ไก่เบตง, เคาหยก และ จิ้มจุม่ ปลานิ ลสายน้ าไหล

วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-เบตง-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ าพุรอ้ น-ศาลาประชาคม

08.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย
60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ นึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวชั
๋ น้
ประหยัดพิเศษ ทีน่ งั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ งั ่ บนเครื่องบินได้ซง่ึ เป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน
ออกเดินทางบินลัดฟ้ าสู่ สนามบินเบตง โดย สายการบินนกแอร์ (NokAir) เที่ยวบินที่ DD622 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง 45 นาที ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินเบตง ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นาเที่ยวรอท่านอยู่ดา้ นนอกที่จุดนัดพบ จากนัน้ นาท่านออก
เดินทางเข้าสู่อาเภอเบตง โดยรถนาเที่ยว *หากต้องการเลือกทีน่ งั ่ บนรถมีค่าบริการเพิม่ เติม* อาเภอเบตง ตัง้ อยู่ใต้สุดฝัง่
ตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสันการาคีรี ด้วยภูมปิ ระเทศแบบนี้
จึงทาให้เบตงมีอากาศที่ดี อากาศเย็น และมีหมอกปกคลุมตลอดทัง้ ปี ดังคาขวัญประจาอาเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้
งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” คาว่า เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" หมายถึง "ไม้ไผ่ขนาดใหญ่" หรือที่
คนในพื้นทีจ่ ะรียกไผ่ชนิดนี้ว่า ไผ่ตง ดังนัน้ ต้นไผ่ตงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของอาเภอเบตง
บริการอาหารกลางวัน พิเศษ...เมนู จ้ มิ จุ่มปลานิ ลสายน้ าไหลชื่อดังของเบตง

10.00 น.
11.45 น.

กลางวัน
บ่าย

นาท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตัง้ อยู่ทห่ี มูบ่ า้ นปิ ยะมิตร 2 สวนดอกไม้น้ ีอยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจาก
ระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนนี้
เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือ แปล

เป็ นไทยว่า สวนหมืน่ บุปผา โดยมีการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างอาชีพให้กบั กลุ่มผูพ้ ฒั นาชาติไทยในอดีต ใน
ชุมชนและหมูบ่ า้ นบริเวณนี้ อดีตล้วนแล้วแต่เป็ นสมาชิก พคม. ทีป่ ระกาศตัววางอาวุธ ในปี 2532 เป็ นผูพ้ ฒั นาชาติไทย และ
เลือกทีจ่ ะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไป

จากนัน้ นาท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตัง้ อยู่บา้ นปิ ยะมิตร 1 ตาบลตะเนาะแมเราะ สถานทีท่ างประวัติศาสตร์ ทีใ่ นอดีตเป็ นฐาน
เคลือ่ นไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) ว่ากันว่าฐานทีม่ นั ่ แห่งนี้เป็ นฐานที่มนในแนวหลั
ั่
งของสงคราม
ระหว่าง พคม กับ รัฐบาลมาเลเซีย ที่แข็งแกร่งที่สุด เคยถูกทิ้งระเบิดถึง 2 ครัง้ เป็ นอุโมงค์ท่ขี ดุ ลึกลงไปในชัน้ ดิน จุดที่ลกึ
ที่สุดมีความลึกถึง 6 เมตร ใช้กาลังคน 60 – 80 คน อุโมงค์มคี วามกว้าง 50 – 60 ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมี
ทางเข้าออกถึง 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกันหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงค์นนั้ สามารถจุคนได้มากถึง 400 คน
ภายในอุโมงค์มโี รงพยาบาลสนาม ห้องส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล ห้องปฏิบตั ิงานวางแผน ในส่วนของพื้นผิวด้านบนของ

อุโมงค์มตี น้ ไม้ใหญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการที่ฝ่ายตรงข้ามจะตรวจหาเจอ สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับ แวะ
พักผ่อนที่ บ่อน้ าพุรอ้ นเบตง บ่อนา้ พุรอ้ นเป็ นบ่อนา้ แร่รอ้ นตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย
โดยอุณหภูมขิ องบริเวณจุดตานา้ นัน้ อยู่ท่ี 60 – 80 องศาเซลเซียส และนักท่องเทีย่ วมักจะทากิจกรรมครอบครัว คือ นาไข่ไก่

คา่
ที่พกั

ไข่นกกระทา มาลวก โดยใช้เวลาเพียง 7 นาทีเท่านัน้ ไข่ก็สุกพร้อมรับประทาน บริเวณโดยรอบมีการสร้างสระนา้ ขนาดใหญ่
สาหรับกักนา้ จากนา้ พุรอ้ นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมือ่ ยล้าได้เป็ นอย่างดี
แต่ละโซนของพื้นที่ออกแบบได้อย่างมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและสระธาราบาบัด นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตวั เมืองเบตง
จากนัน้ นาท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬกิ าโบราณและตูไ้ ปรษณี ยย์ กั ษ์ท่ไี ด้จาลองแบบมาจาก
ของเดิมทีอ่ ยู่ในตัวเมืองเบตง
บริการอาหารคา่
Grandview Landmark Hotel หรือ Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

วัดพุทธาธิวาส-วัดกวนอิม-ป้ ายใต้สุดสยาม-จุดเช็คอินป้ าย โอเคเบตง-ร้านวุน้ ดา ต้นตารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)ร้านของฝากเมืองเบตง-สตรีทอาร์ต-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตูไ้ ปรษณี ยโ์ บราณ-ชมด้านนอกอุโมงค์เบตง
มงคลฤทธิ์

เช้า

บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม หรือ ร้านติ่มซา

จากนัน้ เดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง ก่อตัง้ เมือ่ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2460 สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตงั้ วัดเป็ นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพื้นที่วดั ออกเป็ นชัน้ ทัง้ หมด 5 ชัน้ ตัง้ เด่นสง่า
อยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดียพ์ ระพุทธธรรมประกาศตัง้ โดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวชิ ยั ประยุกต์โดยในองค์มหาธาตุ

เจดียบ์ รรจุพระบรมสารีริกธาตุกราบสักการะสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคลจากนัน้ นาท่านสู่ วัดโพธิสตั โตเจ้าแม่กวนอิม
เบตง หรือวัดกวนอิมตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม วัดแห่งนี้เป็ นที่ตงั้ ของศาลเจ้าซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานขององค์เทพ
สาคัญๆหลายองค์ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จวิ หวังเหย่ ยีห่ วังต้าตี้ หวาโถ่วเซียนซือ่ ขงจื้อ เป็ นต้น
มีนกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและมาเลเซียเลือ่ มใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพรเป็ นจานวนมาก ส่วนมากจะขอพพรด้านการมี

บุตรและโชคลาภ จากนัน้ นาท่านออกเดินทางไปยังบริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสอง

ประเทศ ถ่ายรูปกับ ป้ ายใต้สุดสยาม ถือเป็ นจุดเช็คอินไฮไลท์อกี หนึ่งจุดว่าท่านได้มาเยือนถึงแนวเขตแดนใต้สุดของประเทศ
ไทย

นาท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ ายโอเคเบตง

กลางวัน
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน
จากนัน้ นาท่านสู่ ร้านวุน้ ดา กม.4 ต้นตาหรับอร่อยระดับตานาน พิเศษ…เสิรฟ์ เฉาก๊วยท่านละ 1 ถ้วย เฉาก๊วยใช้วธิ ีทาแบบ
ดัง้ เดิม ต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟื น ซึง่ จะทาให้มกี ลิน่ หอมและมากไปด้วยสรรพคุณทางยา ให้ท่านได้อิสระซื้อเป็ นของ
ฝาก นาท่านชม ร้านของฝากเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น หลินจือเบตง, บัวหิมะเบตง, ชาก๊กโป่ ว และ
ชาต้าลีห่ วัง เป็ นต้น

จากนัน้ นาคณะเดินชมจุดเด่นทีไ่ ด้รบั ความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะทีส่ ะท้อน
เรื่องราวและวิถชี วี ติ ของความเป็ นเบตงได้อย่างดี จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานทีง่ ดงามดังกล่าว เกิดจากทาง อ.เบตง
จ.ยะลา ได้มกี ารจัดงาน 111 ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง ซึง่ มีจดุ ประสงค์เพือ่ สร้างหมุดหมายที่แสดงออกถึงวิถชี วี ติ ของ
ชาวเบตงและ สร้างจุดดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ

จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬกิ าเบตง และ ตูไ้ ปรษณี ยโ์ บราณ ในส่วนของตัวหอนาฬกิ าสร้างขึ้นด้วยหินอ่อน
ขาวทีม่ อี ยู่มากในจังหวัดยะลา หอนาฬกิ าถือเป็ นสัญลักษณ์ของเบตงในเทศกาลต่าง ๆ มักจะใช้บริเวณหอนาฬกิ านี้เป็ นจุด
นัดหมายในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ กันนัน้ ทีอ่ ยู่คู่เมืองเบตงมาช้านาน คือ ตูไ้ ปรษณี ยโ์ บราณ สร้างขึ้นในปี

พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท้ ด่ี าริแนวคิดคือ นายสงวน จิรจินดา อดีตนายไปรษณียโ์ ทรเลขเบตง ทีไ่ ด้รบั เลือกเป็ น
นายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ในปัจจุบนั นี้ตูไ้ ปรษณียแ์ ห่งนี้ยงั เปิ ดใช้งานได้ และนักท่องเทีย่ วมักจะซื้อโปสการ์ด

เขียนและส่งจดหมาย เก็บไว้เป็ นความทรงจา
จากนัน้ นาท่านชมด้านนอก อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ทเ่ี จาะผ่านภูเขาเพือ่ เชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีก
ฟากของตัวเมือง เป็ นอุโมงค์ทผ่ี ูค้ นสามารถใช้สญั จรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย เปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการ เมือ่
วันที่ 1 มกราคม 2544
คา่

บริการอาหารคา่ เมนู พเิ ศษ ไก่เบตง, เคาหยก และ ผักน้ าผัดน้ ามันหอย

ที่พกั

Grandview Landmark Hotel หรือ Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ขึ้ นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแตปู ซู - จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่ อนบางลาง-วัดช้า งให้ปัตตานี –ศาลเจ้าแม่ล้ มิ กอเหนี่ ยว-บ้านขุนพิทกั ษ์รายาด้านนอก-หาดใหญ่-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่ ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

04.00 น.

นาท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตัง้ อยู่ใน ตาบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กิโลเมตร มีความสูง
จากระดับนา้ ทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ข้นึ ควบคู่ไปกับการชม
ทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มโี อกาสทีจ่ ะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าที่
เป็ นทะเลหมอกตลอดทัง้ ปี ทะเลหมอกที่ก่อตัวจากผืนป่ า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขือ่ นบางลาง รวมถึง สามารถมองไปไกลได้
ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว นาท่านขึ้นจุดชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา รวมค่าบริการ
รถท้องถิ่นและถุงผ้าหุม้ รองเท้า ( การเทีย่ วชมทะเลหมอก อาจมีการสลับสับเปลีย่ นได้ ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ )

เช้า

บริการอาหารเช้า ร้านอาหารท้องถิน่
สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปด้านนอก สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี
วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนัน้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่จงั หวัดปัตตานี ระหว่างทางนาท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพาน
ข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพือ่ ล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมทีจ่ ะต้องไป
ตามไหล่เขา ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้น
ยืดสาย

นาท่านชม วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ เป็ นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามตานานกล่าวว่า พระยาแก้มดาเจ้า
เมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมสิ าหรับสร้างเมืองใหม่ให้กบั น้องสาว จึงได้เสีย่ งอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่ า โดย
มีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ทีแ่ ห่งหนึ่ง แล้วร้องขึ้นสามครัง้ พระยาแก้มดาจึงได้
ถือเป็ นนิมติ ที่ดี จะใช้บริเวณนัน้ สร้างเมือง แต่นอ้ งสาวไม่ชอบ พระยาแก้มคาจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้
ชื่อว่า วัดช้างไห้ แล้วนิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่ง ทีช่ าวบ้านเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยี ยบนา้ ทะเลจืด ซึง่ เป็ น
เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ท่วี ดั แห่งนี้ อิสระให้ท่านไหว้พระขอพร หรือเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่
ทวดตามอัธยาศัย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนัน้ นาท่านชม ศาลเจ้าแม่ ล้ ิมกอเหนี่ ยว เชื่อกันว่า ผูม้ าขอพรให้โชคลาภจะได้ผล หรือแม้แต่การค้าขายที่ซบเซาหรือ
ขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้นจนทาให้เกิดความนับถือศรัทธาอย่างมาก ชาวปัตตานีจึงได้นาต้นไม้ท่ลี ้ มิ กอเหนี่ยวผูกคอตายมา
แกะสลักเป็ นรูปบูชาและรสร้างศาลเจ้าขึ้นสักการะ สาหรับองค์เจ้าแม่ล้มิ กอเหนี่ยว ท่านเป็ นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภ
ค้าขาย ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมมากราบไหว้ของพรเพือ่ เป็ นศิรมิ งคลกับชีวติ

จากนัน้ นาท่านชม ชุมชนกือดาจีนอ เป็ นภาษามลายู ซึง่ คาว่า กือดา แปลว่า ตลาด ส่วนคาว่า จีนอ แปลว่า จีน เป็ นย่านเมือง
เก่าทีม่ คี วามเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าในอดีต เป็ นชุมชนทีม่ กี ารผสมผสานทางพหุวฒั นธรรม ซึง่ บ้านเรือนในชุมชนจีนแห่ง
นี้มคี วามเก่าแก่ส่วนใหญ่มอี ายุหลายร้อยปี จากนัน้ นาท่านชมด้านนอก บ้านขุนพิทกั ษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ.
2460 อายุกว่า 100 ปี บ้านขุนพิทกั ษ์รายาเป็ นเรือนแถว 2 ชัน้ 2 คูหา 2 ช่วงเสา รูปแบบของตึกแถวมีการประยุกต์ระหว่าง
สถาปัตยกรรมในท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์การตัง้ ถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
พื้นที่จงั หวัดปัตตานีและเป็ นภาพสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของย่านนี้ อีกทัง้ ยังมีการบันทึกกล่าวถึงตาแหน่ งของบ้านขุน
พิทกั ษ์รายาในสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสปัตตานี และมีภาพบ้านขุนพิทกั ษ์รายาปรากฏอยู่ในภาพถ่ายในช่วงปี พ.ศ.
2484 ทีม่ เี หตุการณ์ยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ป่ นุ
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยังอาเภอหาดใหญ่ จากนัน้ นาท่าน อิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดกิมหยง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอาทิ
เช่น อาหารแห้ง กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถัว่ ต่างๆ เครื่องสาอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้ า ซึ่งเป็ นที่รูก้ นั ว่าส่วนใหญ่เป็ นสินค้าปลอด
ภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านวางขายอยู่ทวั ่ ไป ในราคาย่อมเยาว์ อิสระอาหารคา่ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

21.15 น.

22.45 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร์ (NokAir) เที่ยวบินที่ DD511 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 25 นาที ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ไม่รวมค่าบริการโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
*ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบินเป็ นสายการบินไทยแอร์เอเชี ย หรือสายการบิน ไลออนแอร์ ในกรณี ท่ีมีการยกเลิก
เที่ยวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจานวนที่นงั ่ ไม่เพียงพอ ที่สง่ ผลกระทบต่อรายการท่องเที่ยว*
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
***********************************************

อัตราค่าบริการ
บินตรง เบตง ใต้สดุ สยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค 3วัน 2คืน-เข้าเบตง ออกหาดใหญ่
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

3-5 /10-12 / 17-19 / 24-26 /
31 พฤษภาคม 65 – 02 มิถนุ ายน 65

9,900.-

2,000.-

7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 มิถนุ ายน 65

9,900.-

2,000.-

5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 กรกฎาคม 65

9,900.-

2,000.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม


ค่าบัตรโดยสารชัน้ ประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันทีร่ ะบุในรายการ
 ค่านา้ หนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 ค่าโหลดกระเป๋ าสัมภาระ 10 กิโลกรัม 1 ชิ้น ต่อท่าน ต่อเทีย่ วบิน ไป-กลับ
 ค่ารถนาเทีย่ วตามรายการที่ระบุ
 ค่าทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว เบตง 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านเสริมเตียง (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ (ทางบริษทั สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้าชมสถานทีต
่ ่างๆ ตามที่ระบุในรายการ





ค่าประกันชีวติ กรณีอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทาง

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน, ค่าเลือกทีน่ งั ่ บนรถนาเทีย่ ว
 ค่าบริการโหลดกระเป๋ าส่วนเกิน 10 กิโลกรัม 1 ชิ้น
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งั ่ เพิม่
เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การ
ประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจาก
เจ้าหน้าทีผ่ ูเ้ กี่ยวข้องซึง่ อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ 300 บาท ต่อท่าน ต่อทริป
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

เงื่อนไขการสารองที่นงั ่ และการยกเลิก
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
 ส่ง สาเนาบัตรประชาชน พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 5,000 บาท
 บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
 หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้ องกันโรค COVID-19 และเอกสารอื่นๆ ตามทีต่ ามประกาศกาหนด
 ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 20 วัน
เงือ่ นไขการยกเลิก
***เงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์***
 แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน 2,500 บาท

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถงึ 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจารถ
บัส , รถตู ้ ,ค่ามัดจาโรงแรมทีพ่ กั , ค่ามัดจาร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ จานวน 5,000 บาท
 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจานวน
**ในกรณี จองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินโดยไม่มีเงือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิ้น**

รบกวนอ่านทาความเข้าใจเงือ่ นไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั
ฯ เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุติส้นิ สุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชาระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่าน
ได้ยอมรับและรับทราบเงือ่ นไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทัง้ หมดนี้แล้ว
2. โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 8 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง
3. เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ บัตรโดยสารชัน้ ประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลา
ทางบริษทั จะทาการออกบัตร
โดยสารทันทีเมื่อคณะมีจานวนขัน้ ตา่ 8 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ ดินทาง และกาหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการ
เปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมตามที่สายการบินกาหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน เวลากาหนดการเดินทาง
ของเทีย่ วบิน ตามข้อกาหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษทั ฯและตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์,เทีย่ วบิน,สายการบินและทีน่ งั ่ บนรถนาเทีย่ วตามความ
เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขอ้ จากัดด้านภูมอิ ากาศ, จานวนทีน่ งั ่ ของชัน้ ประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่
เดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
5. ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
6. ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ

8. เดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อ สินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
9. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
10. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร โรคระบาด ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้น
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่าง ๆ
11. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
12. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว (ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
13. ในกรณี ผูเ้ ดินทางที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่สี นามบิน กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง (ถ้ามี)
14. กรณีท่ผี ูเ้ ดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัวเครื
๋ ่องบิน , ตัวรถทั
๋ วร์ , ตัวรถไฟ
๋
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับ
เจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ ก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น
15. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากผูเ้ ดินทางไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น

