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- เช็คอนิจุดไฮไลท์สุดฮติ สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ และ สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

- ชมร้านเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดาํ ก.ม.R) ต้นตาํหรับอร่อยระดับตาํนาน 

- พเิศษ...ลิ Vมรส เมนูชืWอดังของเบตง ไก่เบตง, เคาหยก, ผักนํ Vาผัดนํ Vามันหอย และ ปลานิลสายนํ Vาไหล 
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วันแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมือง–หาดใหญ่–ปัตตานี–วัดช้างไห้ (หลวงปู่ทวด)-ยะลา-เบตง-สตรีทอาร์ต-
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ_-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ     (-/L/D) 

04.30 น. คณะพร้อมกนัที/ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บริเวณผู้ โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคาร @ สาย
การบนิไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เจ้าหน้าที/ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอินรับบตัรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื/องออกอย่างน้อย OP 
นาที และผู้ โดยสารพร้อม ณ ประตขูึ Rนเครื/องก่อนเวลาเครื/องออก 20 นาที เนื/องจากตัUวเครื/องบินของคณะเป็น
ตัUวชั Rนประหยดัพิเศษ ที/นั/งอาจจะไม่ได้นั/งติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงที/นั/งบนเครื/องบินได้ในคณะซึ/งเป็นไป
ตามเงื/อนไขสายการบิน หากท่านต้องการเลือกที/นั/งบนเที/ยวบินมีค่าใช้จ่ายเพิ/มเติม และราคาทัวร์รวมค่า
นํ Rาหนกักระเป๋าขึ Rนเครื/อง (Carry on) 7 กก. ต่อท่าน หากท่านต้องการโหลดกระเป๋าสมัภาระ สามารถซื Rอเพิ/ม 
de ก.ก. ราคา 375 บาท ตอ่ทา่นตอ่เที/ยวบิน, @P ก.ก. ราคา 405 บาท ตอ่ทา่นตอ่เที/ยวบิน โปรดติดตอ่ฝ่ายขาย
เพื/อชําระคา่บริการเพิ/มเติม) 

06.40 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้าสู ่หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เที/ยวบินที/ SL702 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั/วโมง 30 นาที ไมมี่บริการอาหารและเครื/องดื/มบนเครื/อง 

08.10 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตหิาดใหญ่ ให้ทา่นรับสมัภาระให้เรียบร้อย ไกด์นําเที/ยวรอทา่นอยูด้่าน

นอกที/จดุนดัพบ จากนั Rนนําทา่นออกเดินทางสูจ่งัหวดัปัตตานี โดยรถตู้ปรับอากาศ (ระยะทาง ddn ก.ม. ใช้เวลา

เดินทาง @ ชั/วโมง โดยประมาณ) จากนั Rนนําทา่นชม วัดช้างไห้ หรือ วดัราษฎร์บรูณะ ตั Rงอยูที่/ตําบลควนโนรี 

อําเภอโคกโพธิq สงักดัคณะสงฆ์ มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแล้วกวา่ sPP ปี ตามตํานานกลา่ววา่ พระยา

แก้มดําเจ้าเมืองไทรบรีุ ต้องการหาชยัภมิูสําหรับสร้างเมืองใหมใ่ห้กบัน้องสาว จงึได้เสี/ยงอธิฐาน ปลอ่ยช้างให้
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ออกเดินทางไปในป่า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถงึวนัหนึ/ง ช้างได้หยดุอยู ่ณ ที/แหง่หนึ/ง 

แล้วร้องขึ Rนสามครั Rง พระยาแก้มดําจงึได้ถือเป็นนิมิตที/ดี จะใช้บริเวณนั Rนสร้างเมือง แตน้่องสาวไมช่อบ พระยา

แก้มคําจงึให้สร้างวดั ณ บริเวณดงักลา่วแทน แล้วให้ชื/อวา่ วดัช้างไห้ แล้วนิมนต์พระภิกษุรูปหนึ/ง ที/ชาวบ้าน

เรียกวา่ สมเดจ็พะโคะ หรือ หลวงพอ่ทวดเหยียบนํ Rาทะเลจืด ซึ/งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวดัและอฐิัของทา่นก็

ถกูบรรจไุว้ที/วดัแหง่นี R อิสระให้ทา่นไหว้พระขอพร หรือเชา่บชูาวตัถมุงคลหลวงปู่ ทวดตามอธัยาศยั สมควรแก่

เวลานําทา่นเดินทางตอ่ไปยงั อาํเภอเบตง ระหวา่งทางนําทา่นจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขืWอนบาง

ลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแหง่นี Rสร้างขึ Rนมาเพื/อลน่ระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที/จะต้อง

ไปตามไหลเ่ขา ซึ/งเป็นสว่นหนึ/งของทางหลวงหมายเลข udP ยะลา–เบตง เป็นจดุที/นกัทอ่งเที/ยวนิยมแวะพกั

ถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางตอ่ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย นําทา่นเดินทางตอ่ไปยงั อาํเภอเบตง อําเภอเลก็ ๆ ในจงัหวดัยะลา (ระยะทาง deP ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง s 

ชั/วโมง โดยประมาณ) เบตง จดัเป็นอําเภอหนึ/งที/มีเอกลกัษณ์ ความงดงาม ความหลากหลายทางวฒันธรรม 

ความเชื/อ ความศรัทธา และเชื Rอชาติที/หลากหลายที/ผสมปนเปภายใต้ความเป็นหนึ/งเดียว จนทําให้บรรดาผู้มา

เยือนตา่งหลงใหลและแปลกใจ เบตง ตั Rงอยูใ่ต้สดุฝั/งตะวนัตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกบัประเทศ

มาเลเซีย โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสนัการาคีรี ภมิูประเทศของอําเภอเบตง ด้วยภมิูประเทศแบบนี Rจงึทําให้เบ

ตงมีอากาศที/ดี อากาศเย็น และมีหมอกปกคลมุตลอดทั Rงปี ดงัคําขวญัประจําอําเภอที/วา่ “เมืองในหมอก 

ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” คําวา่ เบตง มาจากภาษามลาย ู"Buluh Betong" หมายถงึ "ไม้
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ไผข่นาดใหญ่" หรือที/คนในพื Rนที/จะรียกไผช่นิดนี Rวา่ ไผต่ง ดงันั Rนต้นไผต่งจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์หนึ/งของ

อําเภอเบตง นําคณะเดินชมจดุเดน่ที/ได้รับความนิยมของตวัเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ 

งานศิลปะที/สะท้อนเรื/องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อยา่งดี  จดุเริ/มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานที/

งดงามดงักลา่ว เกิดจากทาง อ.เบตง จ.ยะลา ได้มีการจดังาน ddd ปี เลา่ขานตํานานเมืองเบตง ซึ/งมี

จดุประสงค์เพื/อสร้างหมดุหมายที/แสดงออกถงึวิถีชีวิตของชาวเบตงและ สร้างจดุดงึดดูนกัทอ่งเที/ยวทั Rงชาวไทย

และชาวตา่งชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        จากนั Rนนําทา่นชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ_ อโุมงค์ขนาดใหญ่ที/เจาะผา่นภเูขาเพื/อเชื/อมตอ่สว่นขยายของเมือง

ไปอีกฟากของตวัเมือง อโุมงค์แหง่นี Rยงัเป็นอโุมงค์ที/ผู้คนสามารถใช้สญัจรไปมาด้วยรถยนต์แหง่แรกของ

ประเทศไทย ภายในอโุมงค์ตกแตง่ประดบัประดาด้วยไฟหลากสี ตวัอโุมงค์มีความยาวถงึ @�s เมตร กว้าง � 

เมตร ผิวจราจรคู ่กว้าง �เมตร ทางเท้าเดินกว้างข้างละ d เมตร และมีความสงูถงึ � เมตร เปิดใช้อยา่งเป็น

ทางการ เมื/อวนัที/ d มกราคม @euu  
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จากนั Rนนําทา่นถ่ายรูปกบั วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ ในสว่นของตวัหอนาฬิกาสร้าง

ขึ Rนด้วยหินออ่นขาวที/มีอยูม่ากในจงัหวดัยะลา หอนาฬิกาเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองหรือจะเรียกวา่เป็นสะดือของ

เมืองเบตงก็วา่ได้ ในเทศกาลตา่ง ๆ ที/จดัขึ Rน มกัจะใช้บริเวณหอนาฬิกานี Rเป็นจดุนดัหมายในการดําเนินกิจกรรม

ตา่ง ๆ และใกล้ๆ กนันั Rนที/อยูคู่เ่มืองเบตงมาช้านาน คือ ตู้ไปรษณีย์โบราณ สร้างขึ Rนในปี พ.ศ. @un@ สงู @.� 

เมตร โดยผู้ ที/ดําริแนวคิดคือ นายสงวน จิรจินดา อดีตนายไปรษณีย์โทรเลขเบตง ที/ได้รับเลือกเป็น

นายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ในปัจจบุนันี Rตู้ ไปรษณีย์แหง่นี Rยงัเปิดใช้งานได้ และนกัทอ่งเที/ยวมกัจะซื Rอ

โปสการ์ด เขียนและสง่จดหมายถงึญาติคนรัก หรือสง่ถงึตวัเอง เก็บไว้เป็นความทรงจํา สมควรแก่เวลานําทา่น

กลบัสูที่/พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

คํWา  บริการอาหารคํWา เมนูพเิศษ ไก่เบตง และ ผักนํ Vาผัดนํ Vามันหอย 
ทีWพัก  โรงแรม Modern Thai Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 9 ดาว 

 
วันทีWสอง เมืองเบตง–ขึ Vนสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู–นํ Vาตกเฉลิมพระเกียรต ิร.

9-อุโมงค์ปิยะมิตร–สวนหมืWนบุปผา–บ่อนํ Vาพุร้อน              
(B/L/D) 
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04.00 น. นําท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั Rงอยู่ใน ตําบลอยัเยอร์เวง ห่างจากตวัเมืองเบตง sP 

กิโลเมตร มีความสงูจากระดบันํ Rาทะเล @,Psn ฟตุ จดุชมวิวทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ขึ Rนชื/อในเรื/องของการชมพระ

อาทิตย์ขึ Rน ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอนัสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน 

ท่านก็มีโอกาสที/จะได้เห็นวิวทิวทศัน์เบื Rองหน้าที/เป็นทะเลหมอกตลอดทั Rงปี ทะเลหมอกที/ก่อตวัจากผืนป่า ฮา

ลา–บาลา ทะเลสาบเขื/อนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว นําท่านขึ Rน จุด

ชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ sOP องศา ( การเที/ยวชมทะเลหมอก อาจมีการสลับ

สบัเปลี/ยนได้ ขึ Rนอยูก่บัสภาพอากาศเป็นสําคญั ) 

เช้า บริการอาหารเช้า 

สมควรแก่เวลานําคณะเดินทางตอ่ไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม้ สะพานแขวนแหง่นี Rใช้
งานมาหลายสิบปี วตัถปุระสงค์หลกัที/สร้างขึ Rนนั Rน ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ 
ยางพารา และใช้สญัจรของชาวสวนในพื Rนที/ ตวัสะพานมีความกว้าง d.n เมตร ยาว dPP เมตร จากนั Rนนําทกุ
ท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบื Rองลา่งของ นํ Vาตกเฉลิมพระเกียรติ ร.� ที/ไหลมาจากต้นนํ Rาบนยอดเขา เดิมที 
นํ Rาตกแหง่นี Rมีชื/อเรียกของคนท้องถิ/นวา่ นํ Rาตกวงัเวง และได้เปลี/ยนชื/อในปีมหามงคล สาระครบรอบ �@ พรรษา 
ในปี @eu@ ประกอบกบั อบต.อยัเยอร์เวง ได้เข้ามาพฒันาบกุเบิกเส้นทาง ให้เป็นแหลง่ทอ่งเที/ยว และได้เปลี/ยน
ชื/อเป็นนํ Rาตกเฉลมิพระเกียรติ ร.� ตั Rงแตน่ั Rนเป็นต้นมา 
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กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน พเิศษ...เมนูปลารสเลิศ จากปลานิลสายนํ VาไหลชืWอดังของเบตง 

บ่าย จากนั Rนนําท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตั Rงอยู่บ้านปิยะมิตร d ตําบลตะเนาะแมเราะ สถานที/ทางประวติัศาสตร์ ที/
ในอดีตเป็นฐานเคลื/อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) ฐานปฏิบติัการแหง่นี R เป็นฐานที/
มั/นทางทหารในแนวหลงัของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา ว่ากนัว่าฐานที/มั/นแห่งนี Rเป็นฐานที/มั/นในแนวหลงัของ
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สงครามระหว่าง พคม กบั รัฐบาลมาเลเซีย ที/แข็งแกร่งที/สดุ เคยถกูทิ Rงระเบิดถึง @ ครั Rง แต่ยงัคงขบัเคลื/อนกอง
กําลงัได้ อโุมงค์ปิยะมิตรนั Rน เป็นอโุมงค์ที/ขดุลกึลงไปในชั Rนดิน จดุที/ลกึที/สดุมีความลกึถึง O เมตร ใช้กําลงัคน 
OP – nP คน ใช้เวลาขุด s เดือนเศษ  อุโมงค์มีความกว้าง eP – OP ฟุต ยาวประมาณ d กิโลเมตร และมี
ทางเข้าออกถึง � ทาง เชื/อมต่อถึงกนัหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภเูขา ภายในอโุมงค์นั Rน สามารถจคุนได้มากถึง 
uPP คน ภายในอโุมงค์มีโรงพยาบาลสนาม ห้องสง่สญัญาณวิทยรุะยะไกล ห้องปฏิบติังานวางแผน ในสว่นของ
พื Rนผิวด้านบนของอโุมงค์มีต้นไม้ใหญ่ปกคลมุหนาทึบ ยากต่อการที/ฝ่ายตรงข้ามจะตรวจหาเจอ มีอาคารที/ใช้
ประชมุและเป็นโรงเรียนของพรรคฯ ลานสนัทนาการ เช่น สนามบาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส สมควรแก่เวลา 
นําคณะเดินทางตอ่ไปยงั สวนหมืWนบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั Rงอยูที่/หมูบ้่านปิยะมิตร @  สวนดอกไม้
นี Rอยู่ท่ามกลางภเูขา สงูจากระดบัทะเลปานกลางราว nPP เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกบัการ
ปลกูไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนนี Rเกิดขึ Rนจากโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ ได้
พระราชทานนามสวนแห่งนี Rว่า ว่านฮัวหยวน หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมื/นบุปผา โดยมีการพฒันาให้เป็น
แหล่งท่องเที/ยวและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้พฒันาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บ้านบริเวณนี R อดีตล้วน
แล้วแต่เป็นสมาชิก พคม. ที/ประกาศตวัวางอาวธุ ในปี @es@ เป็นผู้พฒันาชาติไทย และเลือกที/จะพกัอาศยัอยู่
ในประเทศไทยตอ่ไป 

 

 สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางกลบั แวะพักผ่อนที/ บ่อนํ Vาพุร้อนเบตง บ่อนํ Rาพุร้อนเป็นบ่อนํ Rาแร่ร้อนตาม
ธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตตุ่าง ๆ มากมาย โดยอณุหภูมิของบริเวณจุดตานํ Rานั Rนอยู่ที/ OP – nP 
องศาเซลเซียส และนกัทอ่งเที/ยวมกัจะทํากิจกรรมครอบครัว คือ นําไขไ่ก่ ไขน่กกระทา มาลวก โดยใช้เวลาเพียง 
� นาทีเทา่นั Rน ไขก็่สกุพร้อมรับประทาน บริเวณโดยรอบมีการสร้างสระนํ Rาขนาดใหญ่สําหรับกกันํ Rาจากนํ Rาพรุ้อน
เพื/อให้ประชาชนและนกัท่องเที/ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเพื/อผ่อนคลายความเมื/อยล้าได้เป็นอย่างดี แต่ละโซน
ของพื Rนที/ออกแบบได้อย่างมาตรฐาน ถกูสขุลกัษณะและสระธาราบําบดั ตลอดจนอาคารสําหรับพกัค้างคืนที/มี
สิ/งอํานวยความสะดวกสบายอยา่งครบครัน สมควรแก่เวลา นําทา่นเดินทางกลบัเข้าสูต่วัเมืองเบตง 
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คํWา  บริการอาหารคํWา เมนูพเิศษ...กบภเูขาทอด 

ทีWพัก  โรงแรม Modern Thai Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 9 ดาว 

 
วันทีWสาม วัดพุทธาธิวาส–ร้านของฝากเมืองเบตง–ถ่ายรูปหมู่ ป้ายใต้สุดสยาม – ร้านวุ้นดาํ ต้นตาํรับ (เฉาก๊วย 

ก.ม. R) – เบตง – หาดใหญ่-สนามบนิดอนเมือง, กรุงเทพฯ       
(B/L/-) 

เช้า คณะพบกนั ณ บริเวณล้อบบี Rโรงแรม เตรียมสมัภาระลงมาฝากไว้บริเวณล้อบบี R จากนั Rนไป รับประทานอาหาร

เช้า แบบ ติWมซาํ ตั Rงอยู่ตรงข้ามโรงแรม หรือ ร้านใกล้เคียงโรงแรม ติ/มซําชื/อดงัของเบตง ทานคูก่บันํ Rาชากาแฟ

ยามเช้า 
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จากนั Rนเดินทางไปยงั วัดพุทธาธิวาส วดัคูเ่มืองเบตง เดิมชื/อวดัเบตง ก่อตั Rงเมื/อ เมื/อวนัที/ 1 กนัยายน พ.ศ.2460 สงักดัคณะสงฆ์

มหานิกาย พื Rนที/ตั Rงวดัเป็นเนินเขาสงูเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จดัแบง่พื Rนที/วดัออกเป็นชั Rนทั Rงหมด e ชั Rน ตั Rงเดน่สงา่อยูบ่นเนิน

เขามีพระธาตเุจดีย์พระพทุธธรรมประกาศตั Rงโดดเดน่มองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยกุต์สวยงาม โดยในองค์มหาธาตเุจดีย์

บรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ กราบสกัการะสิ/งศกัดิqสทิธิqเพื/อความเป็นสริิมงคล จากนั Rนนําทา่นเดินทางไปยงั ร้านของฝากของทีW

ระลึกเบตง ให้ทา่นได้เลือกซื Rอของฝากจากท้องถิ/น เช่น ผลติภณัฑ์กลุม่แมบ้่าน สนิค้า OTOP ,หมี/เหลืองเบตง, ซีอิ Rวเบตง, ส้มโช

กนุ, เสื Rอยืดสกรีน OK BETONG เป็นต้น จากนั Rนนําทา่นออกเดินทางไปยงับริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จดุผา่นแดนถาวรที/

เชื/อมระหวา่งสองประเทศ ถ่ายภาพหมูก่บั ป้าย “ ใต้สุดสยาม “ 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

บ่าย จากนั Rนนําทา่นสู ่ร้านวุ้นดาํ กม. R หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตําหรับอร่อยระดบัตํานาน เฉาก๊วยที/ผา่นกระบวน

วิธีทําแบบดั Rงเดิม ต้มเคี/ยวหญ้าเฉาก๊วยมากกวา่ s ชั/วโมง ด้วยเตาฟืน ซึ/งจะทําให้มีกลิ/นหอมของหญ้าเฉาก๊วย 

ที/มากไปด้วยสรรพคณุทางยา ช่วยแก้ร้อนในกระหายนํ Rา ขบัเสมหะ แก้คลื/นไส้ ช่วยลดระดบันํ Rาตาลในเลือด 

และหากนําต้นเฉาก๊วยมาต้มให้เดือดแล้วนํานํ Rาเฉาก๊วยมาดื/มเป็นประจําจะช่วยลดอาการโรคความดนัโลหิตสงู 

และโรคเบาหวานได้อีกด้วยให้ท่านได้อิสระซื Rอเป็นของฝาก จากนั Rนนําท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พกัผ่อนบนรถ 

(ระยะทาง @e� ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง u.sP ชั/วโมง โดยประมาณ ) 

22.10 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้ากลบัสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai 
Lion Air) เที/ยวบินที/ SL725 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั/วโมง 35 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื/องดื/มบน
เครื/อง 

23.45 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 

*********************************************** 
อัตราค่าบริการ 

เบตง เมืองสวรรค์ในม่านหมอก ใต้สุดแดนสยาม 9 วัน ; คืน-SL 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ ; – 9 ท่าน พักเดีWยวเพิWมท่านละ 

30 ตุลาคม-�� พฤศจกิายน  63 7,990.- 1,500.- 
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31 ตุลาคม-�; พฤศจกิายน  63 6,990.- 1,500.- 

01-03 พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

05-07 พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

06-08 พฤศจกิายน 63 7,990.- 1,500.- 

07-09 พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

��-�� พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

�;-�R พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

�9-�� พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

�R-�� พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

��-�� พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

��-;� พฤศจกิายน 63 7,990.- 1,500.- 

;�-;; พฤศจกิายน 63 7,990.- 1,500.- 

;�-;9 พฤศจกิายน 63 7,990.- 1,500.- 

;;-;R พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

;�-;� พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

;�-;� พฤศจกิายน 63 7,990.- 1,500.- 

;�-9� พฤศจกิายน 63 6,990.- 1,500.- 

;� พฤศจกิายน – �� ธันวาคม 63 6,990.- 1,500.- 
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�9-�� ธันวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

�R-�� ธันวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

��-�� ธันวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

��-�� ธันวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

��-�; ธันวาคม 63 8,990.- 1,500.- 

��-�9 ธันวาคม 63 8,990.- 1,500.- 

�;-�R ธันวาคม 63 8,990.- 1,500.- 

�9-�� ธันวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

��-�� ธันวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

��-;� ธันวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

��-;� ธันวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

;�-;; ธันวาคม 63 6,990.- 1,500.- 

;R-;� ธันวาคม 63 7,990.- 1,500.- 

;�-;� ธันวาคม 63 8,990.- 2,000.- 

;�-;� ธันวาคม 63 8,990.- 2,000.- 

;�-;� ธันวาคม 63 7,990.- 2,000.- 

9� ธันวาคม 63-�� มกราคม �R 9,990.- 2,500.- 

9� ธันวาคม 63-�� มกราคม �R 10,990.- 2,500.- 
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อัตราค่าบริการนี Vรวม 

ü คา่บตัรโดยสารชั Rนประหยดัเดินทางไปกลบัตามเส้นทางและวนัที/ระบใุนรายการ 

ü คา่นํ Rาหนกัสําภาระถือขึ Rนเครื/อง � กิโลกรัมตอ่ทา่น ตอ่เที/ยวบิน 

ü คา่รถนําเที/ยวตามรายการที/ระบ ุ

ü ค่าทีWพักระดับ 9 ดาว ตามรายการ ; คืน พกัห้องละ @-s ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต้่องการเพิ/มเงินพกัห้องเดี/ยว) 

ü คา่อาหารตามที/ระบใุนรายการ (ทางบริษัทสงวนสทิธิในการสลบัมื Rอหรือเปลี/ยนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

ü คา่เข้าชมสถานที/ตา่งๆ ตามที/ระบใุนรายการ 

ü คา่ประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตใุนระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไมเ่กินทา่นละ d,PPP,PPP บาท และคา่

รักษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตใุนวงเงินไมเ่กิน ทา่นละ ePP,PPP บาท คุ้มครองตั Rงแต ่อาย ุd-�P ปี(ตามเงื/อนไขกรมธรรม์)  

ü คา่มคัคเุทศก์ผู้ ชํานาญเส้นทาง 

ü ภาษีมลูคา่เพิ/ม �% 

 

อัตราค่าบริการนี Vไม่รวม 

û คา่บริการโหลดกระเป๋าตามที/สายการบินระบ ุกรณีต้องการซื Rอเพิ/ม de ก.ก. ราคา s�e บาท ตอ่ทา่นตอ่เที/ยวบิน, @P 
ก.ก. ราคา 4Peบาท ตอ่ทา่นตอ่เที/ยวบิน 

û ภาษีหกั ณ ที/จ่าย s% 
û คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที/ระบ ุเช่น คา่เครื/องดื/มและคา่อาหารที/สั/งเพิ/มเอง, คา่อาหารและเครื/องดื/มสั/ง

พิเศษนอกรายการ คา่ซกัรีด, ฯลฯ 
û คา่ใช้จ่ายอนัเกิดจากความลา่ช้าของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนดัหยดุงาน, 

การถกูปฏิเสธไมใ่ห้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที/ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที/กรมแรงงานทั Rงที/เมืองไทยและ
ตา่งประเทศซึ/งอยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

û คา่ทิปไกด์ท้องถิ/นและคนขบัรถ 35P บาท /ทริป/ลกูทวัร์ d ทา่น 
 

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

เงืWอนไขการสาํรองทีWนัW งและการยกเลิก 
เงืWอนไขการสาํรองทีWนัW ง 

ü สง่ สําเนาบตัรประชาชน พร้อม มดัจํา u,000 บาท / ทา่น  
ü สว่นที/เหลือชําระก่อนวนัเดินทาง 7 วนั   

��-�9 มกราคม �R 9,990.- 2,500.- 
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ü บตัรประชาชนตวัจริงถือไปในวนัเดินทาง 
เงืWอนไขการยกเลิก 

***เงืWอนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามพระราชบัญญัตธุิรกจินําเทีWยวและมัคคุเทศก์*** 

û แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน sP วนั คืนเงินค่าทวัร์ โดยหกัค่าใช้จ่ายที/เกิดขึ Rนจริง ได้แก่ ค่ามดัจําตัUวเครื/องบิน 2,000 
บาท 

û แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทางมากกวา่ de วนัแตไ่มถ่งึ sP วนั คืนเงินคา่ทวัร์ eP% โดยหกัคา่ใช้จ่ายที/เกิดขึ Rนจริง ได้แก่ คา่
มดัจํารถบสั , รถตู้  ,ค่ามดัจําโรงแรมที/พกั, ค่ามดัจําร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที/ และ ค่าบริการ จํานวน 
s,PPP บาท 

û แจ้งยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ de วนั ขอสงวนสทิธิในการไมคื่นเงินเตม็จํานวน  
**ในกรณีจองทวัร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ_ไม่คืนเงนิโดยไม่มี
เงืWอนไขใด ๆ ทั Vงสิ Vน** 

 

รบกวนอ่านทาํความเข้าใจเงืWอนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพืWอประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน 

เงืWอนไขการให้บริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิqในการเปลี/ยนแปลงราคาและเงื/อนไขตา่ง ๆ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทั Rงนี Rให้ขึ Rนอยูก่บัดลุย

พินิจของบริษัทฯ เทา่นั Rน อีกทั Rงข้อสรุปและข้อตดัสนิใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยติุสิ Rนสดุสมบรูณ์ 
2. หากทา่นจองในช่วงเวลาโปรโมชั/นฟรีนํ Rาหนกักระเป๋าสมัภาระ ทางบริษัทจะทําการออกบตัรโดยสารทนัทีเมื/อคณะมี

จํานวนขั Rนตํ/า dP ทา่น ไมส่ามารถเปลี/ยนแปลงชื/อผู้ เดินทาง และกําหนดการเดินทางได้ หากทา่นต้องการเปลี/ยนแปลง
จะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามที/สายการบินกําหนด 

3. โปรแกรมทวัร์นี Rจะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจํานวนผู้ เดินทางขั Rนตํ/า dn ทา่นรวมในคณะตามที/กําหนดไว้เทา่นั Rน หาก
มีจํานวนผู้ เดินทางรวมแล้วน้อยกวา่ที/กําหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิqในการยกเลกิหรือปรับเปลี/ยนกําหนดการเดินทาง 
ในกรณีที/มีผู้ เดินทาง 14-1� ทา่น ต้องเพิ/มเงินทา่นละ 5PP บาท, กรณีที/มีผู้ เดินทาง �-ds ทา่นต้องเพิ/มเงินทา่นละ 1,000 
บาท 

4. บริษัทฯและตวัแทนของบริษัทขอสงวนสทิธิqที/จะเปลี/ยนแปลงรายการทวัร์, เที/ยวบิน และสายการบิน ตามความเหมาะสม
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ข้อจํากดัด้านภมิูอากาศ, จํานวนที/นั/งของชั Rนประหยดัพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ 
วนัที/เดินทางจริง ทั Rงนี Rทางบริษัทฯ จะยดึถือและคํานงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็น
สําคญั 

5. ในระหวา่งการทอ่งเที/ยวนี R หากทา่นไมใ่ช้บริการใด ๆ ไมว่า่ทั Rงหมดหรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสทิธิqไมส่ามารถเรียกร้อง
ขอคืนคา่บริการได้ 

6. คา่บริการที/ทา่นชําระกบัทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชําระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแตล่ะ
แหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั Rนหากทา่นมีเหตอุนัใดที/ทําให้ทา่นไมไ่ด้ทอ่งเที/ยวพร้อมคณะตามรายการที/ระบไุว้ ทา่นจะ
ขอคืนคา่บริการไมไ่ด้ 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที/เกี/ยวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลี/ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานที/ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที/จะจดับริการทวัร์อื/นทดแทนให้ 
แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนั Rน ๆ 

8. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณสว่นตวัและรับผิดชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลือกซื Rอสนิค้าตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง
ทอ่งเที/ยวด้วยตวัทา่นเอง บริษัทฯ จะไมส่ามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพ่งึพอใจในสนิค้าที/ผู้ เดินทางได้ซื Rอ
ระหวา่งการเดินทางทอ่งเที/ยวนี R 

9. ผู้ เดินทางต้องรับผิดชอบตอ่การจดัเก็บ และ ดแูลทรัพย์สนิสว่นตวั ของมีคา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษัทฯ จะไมส่ามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสญูหายของ ทรัพย์สนิสว่นตวั ของมีคา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดินทางทอ่งเที/ยว อนัมีสาเหตมุา
จากผู้ เดินทาง 

10. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิqที/จะไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที/เกิดจากการยกเลกิหรือความลา่ช้าของสายการบิน ภยั
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ที/อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่าย
เพิ/มเติมที/เกิดขึ Rนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุติัเหตตุา่ง ๆ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิqที/จะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผู้ เดินทาง ที/
เกี/ยวข้องกบั สภาพธรรมชาติ ภมิูอากาศ ฤดกูาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที/
เดินทางไป 

12. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทั Rงสิ Rน หากผู้ เดินทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉินจากโรคประจําตวั ซึ/งไมไ่ด้เกิดจาก
อบุติัเหตใุนรายการทอ่งเที/ยว (ซึ/งลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื/อนไขนี Rในกรณีที/เกิดเหตสุดุวิสยั ซึ/งอยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททวัร์) 

 
 
 


