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ชอ้ปป้ิงจุใจ ฟรี…น ้ำหนักกระเป๋ำ ไป-กลบัท่ำนละ 15 กก. พกั 5 ดำว เบตง 2 คืน 
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- ขึ้น สกำยวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชมววิทะเลหมอกแบบ 360 องศำ 

- ชมจดุไฮไลทส์ุดฮติ สตรทีอำรต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บรำณ, อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ และป้ำยใตสุ้ดสยำม 

- ชมอโุมงคปิ์ยะมติร ถ่ำยรูปสุดเกก๋บัตน้ไมพ้นัปี, ชมควำมงำมสวนหมื่นบปุผำ, แช่เทำ้บ่อน ้ำพรุอ้นเบตง  

- พำชิมเฉำกว๊ยเบตง(วุน๊ด ำ ก.ม.4) ตน้ต ำหรบัอร่อยระดบัต ำนำน 

- ลิ้มรส เมนูช่ือดงั ไก่เบตง, เคำหยก, กบภเูขำทอด, ผกัน ้ำผดัน ้ำมนัหอย และ จิ้มจุม่ปลำนิลสำยน ้ำไหล 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนำมบินดอนเมือง–หำดใหญ่–ปตัตำนี–ศำลเจำ้แม่ลิ้มกอเหน่ียว-ยะลำ-จุดชมวิวสะพำนขำ้มเขื่อน

บำงลำง-เบตง-จุดเช็คอนิป้ำยโอเคเบตง-สตรทีอำรต์-วงเวียนหอนำฬิกำเบตง-ตูไ้ปรษณียโ์บรำณ-อโุมงคเ์บตง

มงคลฤทธ์ิ 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนำมบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชีย (Thai 

AirAsia) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรบับตัรโดยสาร  **หมำยเหตุ** 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลา

เคร่ืองออก 20 นาท ีเนื่องจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ทีน่ ัง่อาจจะไม่ไดน้ ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืก

ช่วงทีน่ ัง่บนเคร่ืองบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ 

07.00 น. ออกเดินทางบนิลดัฟ้าสู่ หำดใหญ่ โดย สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชีย (Thai AirAsia) เที่ยวบนิที่ FD8001 ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนำมบินหำดใหญ่ ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดน์ าเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกที่จดุนดัพบ จากนัน้น าท่าน

ออกเดนิทางสู่จงัหวดัปตัตานี โดยรถตูป้รบัอากาศ*หากตอ้งการเลอืกทีน่ ัง่บนรถมค่ีาบริการเพิม่เติม*  (ระยะทาง 118 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง โดยประมาณ) จากนัน้น าท่านชม ศำลเจำ้แม่ลิ้มกอเหน่ียว เชื่อกนัว่าผูม้าขอพรใหโ้ชคลาภจะไดผ้ล 

หรือแมแ้ต่การคา้ขายทีซ่บเซาหรือขาดทนุก็กลบัรุ่งเรืองขึ้นจนท าใหเ้กิดความนบัถือศรทัธาอย่างมาก ชาวปตัตานีจงึไดน้ า

ตน้ไมท้ีล่ิ้มกอเหนี่ยวผูกคอตายมาแกะสลกัเป็นรูปบูชาและรสรา้งศาลเจา้ขึ้นสกัการะ ส าหรบัองคเ์จา้แม่ลิ้มกอเหนี่ยว ท่าน

เป็นเทพเจา้แห่งความเมตตาโชคลาภ คา้ขาย ซึง่เป็นที่นิยมมากราบไหวข้องพรเพือ่เป็นศิริมงคลกบัชวีติ 
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กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั 

บ่ำย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อไปยงั อ ำเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพำนขำ้มเข่ือนบำงลำง 

บริเวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สรา้งขึ้นมาเพือ่ลน่ระยะทางในการเดนิทาง จากเดมิที่จะตอ้งไปตามไหลเ่ขา ซึง่

เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจดุทีน่กัท่องเที่ยวนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยดืเสน้ยดืสายก่อนจะ

เดนิทางต่อ อ าเภอเบตง ตัง้อยู่ใตสุ้ดฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทย มเีขตแดนติดกบัประเทศมาเลเซยี โอบลอ้มดว้ยแนว

เทอืกเขาสนัการาคีรี ภูมปิระเทศของอ าเภอเบตง ดว้ยภูมปิระเทศแบบนี้จงึท าใหเ้บตงมอีากาศที่ดี อากาศเยน็ และมหีมอก

ปกคลุมตลอดทัง้ปี ดงัค าขวญัประจ าอ าเภอทีว่่า “เมืองในหมอก ดอกไมง้ำม ใตสุ้ดสยำม เมืองงำมชำยแดน” ค าว่า เบตง 

มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" หมายถงึ "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" หรือทีค่นในพื้นทีจ่ะรียกไผ่ชนิดนี้ว่า ไผ่ตง ดงันัน้ตน้ไผ่

ตงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของอ าเภอเบตง จากนัน้น าท่านแวะจดุเช็คอนิสุดฮติ ใหท่้านอสิระถ่ายรูป ป้ำยโอเคเบตง  
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จากนัน้น าคณะเดินชมจดุเด่นทีไ่ดร้บัความนิยมของตวัเมอืงเบตงไดแ้ก่ สตรีทอำรท์ หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะทีส่ะทอ้น

เร่ืองราวและวถิชีวีติของความเป็นเบตงไดอ้ย่างดี  จดุเร่ิมตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานทีง่ดงามดงักลา่ว เกิดจากทาง อ.เบตง 

จ.ยะลา ไดม้กีารจดังาน 111 ปี เลา่ขานต านานเมอืงเบตง ซึง่มจีดุประสงคเ์พือ่สรา้งหมดุหมายที่แสดงออกถงึวถิชีวีติของ

ชาวเบตงและ สรา้งจดุดงึดูดนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  
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 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบั วงเวียนหอนำฬกิำเบตง และ ตูไ้ปรษณียโ์บรำณ ในส่วนของตวัหอนาฬกิาสรา้งขึ้นดว้ยหนิอ่อน

ขาวทีม่อียู่มากในจงัหวดัยะลา หอนาฬกิาเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงหรือจะเรียกว่าเป็นสะดอืของเมอืงเบตงก็ว่าได ้ในเทศกาล

ต่าง ๆ ทีจ่ดัขึ้น มกัจะใชบ้ริเวณหอนาฬกิาน้ีเป็นจดุนดัหมายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล ้ๆ  กนันัน้ทีอ่ยู่คู่เมอืงเบตง

มาชา้นาน คือ ตูไ้ปรษณียโ์บรำณ สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท้ีด่  าริแนวคิดคือ นายสงวน จริจนิดา อดตี

นายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง ทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ในปจัจบุนันี้ ตูไ้ปรษณียแ์ห่งนี้ยงัเปิดใช ้

งานได ้และนกัท่องเทีย่วมกัจะซื้อโปสการด์ เขยีนและส่งจดหมายถงึญาตคินรกั หรือส่งถงึตวัเอง เก็บไวเ้ป็นความทรงจ า 

จากนัน้น าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ อโุมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภูเขาเพือ่เชื่อมต่อส่วนขยายของเมอืงไปอีกฟากของตวั

เมอืง อโุมงคแ์ห่งนี้ยงัเป็นอโุมงคท์ีผู่ค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย ภายในอโุมงคต์กแต่ง

ประดบัประดาดว้ยไฟหลากส ีเปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2544 
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ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ เมนูพเิศษ...กบภเูขำทอด 

ท่ีพกั  Grandview Landmark Betong Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ 5 ดำว 

 

วนัที่สอง วดัพุทธำธิวำส-วดักวนอิม-ป้ำยใตสุ้ดสยำม-สนำมบินเบตง-รำ้นของฝำกเมืองเบตง-รำ้นวุน้ด ำ ตน้ต ำรบั 

(เฉำกว๊ย ก.ม. 4)–สวนหม่ืนบปุผำ-อโุมงคปิ์ยะมิตร-บ่อน ้ำพรุอ้น-ศำลำประชำคมเบตง 

เชำ้ คณะพบกนั ณ บริเวณลอ้บบี้โรงแรม จากนัน้ไป รบัประทำนอำหำรเชำ้ แบบ ต่ิมซ ำ รา้นใกลเ้คียงโรงแรม ติ่มซ าชื่อดงั

ของเบตง ทานคู่กบัน า้ชากาแฟยามเชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางไปยงั วดัพทุธำธิวำส วดัคู่เมอืงเบตง เดมิชื่อวดัเบตง ก่อตัง้เมือ่ เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2460 สงักดัคณะ

สงฆม์หานิกาย พื้นที่ต ัง้วดัเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทศิเหนือ จดัแบ่งพื้นที่วดัออกเป็นชัน้ท ัง้หมด 5 ชัน้ ตัง้เด่นสง่า
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อยู่บนเนินเขามพีระธาตเุจดยีพ์ระพทุธธรรมประกาศตัง้โดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวชิยัประยุกตโ์ดยในองคม์หาธาตุ

เจดยีบ์รรจพุระบรมสารีริกธาตุกราบสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิเพือ่ความเป็นสริิมงคล 

 

จากนัน้น าท่านสู่ วดัโพธิสตัโตเจำ้แม่กวนอมิเบตง หรือวดักวนอมิตัง้อยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม วดัแห่งนี้เป็นที่ต ัง้

ของศาลเจา้ซึง่เป็นที่ประดิษฐานขององคเ์ทพส าคญัๆหลายองค ์อาท ิเจา้แม่กวนอมิ ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แม่จวิหวงัเหย่ 

ยี่หวงัตา้ตี้ หวาโถ่วเซยีนซือ่ ขงจื้อ เป็นตน้ มนีกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและมาเลเซยีเลือ่มใสศรทัธาเดนิทางมาสกัการะขอพร

เป็นจ านวนมาก ส่วนมากจะขอพพรดา้นการมบีุตรและโชคลาภ 

 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยงับริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จดุผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายรูปกบั 

ป้ำยใตสุ้ดสยำม ถอืเป็นจดุเช็คอินไฮไลทอ์ีกหนึ่งจดุว่าท่านไดม้าเยอืนถงึแนวเขตแดนใตสุ้ดของประเทศไทย  
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จากนัน้น าท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคาร สนำมบินเบตง ชมสถาปตัยกรรมที่ตกแต่งดว้ยไมไ้ผ่ สะทอ้นเอกลกัษณ์

ทอ้งถิน่ ซึง่ค าว่า "เบตง" หรือ “บอืตง” เป็นภาษาถิน่มลายู แปลว่า "ไมไ้ผ่" กลายเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของอ าเภอเบตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั รำ้นของฝำกของท่ีระลึกเบตง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากจากทอ้งถิ่น เช่น ผลติภณัฑก์ลุ่ม

แม่บา้น สนิคา้ OTOP ,รงันก, ยาจีน, หมี่เหลอืงเบตง, ซอีิ้วเบตง, สม้โชกุน, เสื้อยดืสกรีน OK BETONG เป็นตน้ จากนัน้

น าท่านสู่ รำ้นวุน้ด ำ กม.4 ตน้ต าหรบัอร่อยระดบัต านาน พเิศษ…เสริฟ์เฉากว๊ยท่านละ 1 ถว้ย เฉากว๊ยใชว้ธีิท าแบบดัง้เดิม 

ตม้เคี่ยวหญา้เฉากว๊ยดว้ยเตาฟืน ซึง่จะท าใหม้กีลิน่หอมและมากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ใหท่้านไดอ้สิระซื้อเป็นของฝาก 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั พเิศษ...เมนูจิ้มจุ่มปลำนิลสำยน ้ำไหลช่ือดงัของเบตง 

บ่ำย น าท่านชม สวนหมื่นบปุผำ หรือ สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้นปิยะมติร 2  สวนดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจาก

ระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมอืงหนาวนานาชนิด สวนนี้
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เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮวัหยวน หรือ แปล

เป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา โดยมกีารพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวและสรา้งอาชีพใหก้บักลุ่มผูพ้ฒันาชาติไทยในอดีต ใน

ชมุชนและหมู่บา้นบริเวณนี้ อดตีลว้นแลว้แต่เป็นสมาชกิ พคม. ทีป่ระกาศตวัวางอาวุธ ในปี 2532 เป็นผูพ้ฒันาชาตไิทย และ

เลอืกทีจ่ะพกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

 

จากนัน้น าท่านชม อโุมงคปิ์ยะมิตร ตัง้อยู่บา้นปิยะมติร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ สถานทีท่างประวตัศิาสตร ์ทีใ่นอดตีเป็นฐาน

เคลือ่นไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสตม์ลายา (พคม.) ว่ากนัว่าฐานทีม่ ัน่แห่งนี้เป็นฐานทีม่ ัน่ในแนวหลงัของสงคราม

ระหว่าง พคม กบั รฐับาลมาเลเซยี ทีแ่ขง็แกร่งทีสุ่ด เคยถูกทิ้งระเบดิถงึ 2 ครัง้ เป็นอโุมงคท์ีข่ดุลกึลงไปในชัน้ดนิ จดุทีล่กึ

ทีสุ่ดมคีวามลกึถงึ 6 เมตร ใชก้ าลงัคน 60 – 80 คน อโุมงคม์คีวามกวา้ง 50 – 60 ฟตุ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมี

ทางเขา้ออกถงึ 9 ทาง เชื่อมต่อถงึกนัหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภูเขา ภายในอโุมงคน์ัน้ สามารถจุคนไดม้ากถงึ 400 คน 

ภายในอโุมงคม์โีรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสญัญาณวทิยุระยะไกล หอ้งปฏบิตังิานวางแผน ในส่วนของพื้นผวิดา้นบนของ

อโุมงคม์ตีน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทบึ ยากต่อการทีฝ่่ายตรงขา้มจะตรวจหาเจอ 
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สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลบั แวะพกัผ่อนที ่บ่อน ้ำพรุอ้นเบตง บ่อน า้พรุอ้นเป็นบ่อน า้แร่รอ้นตามธรรมชาตขินาดใหญ่

ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมขิองบริเวณจุดตาน า้นัน้อยู่ที่ 60 – 80 องศาเซลเซยีส และนกัท่องเที่ยว

มกัจะท ากิจกรรมครอบครวั คือ น าไข่ไก่ ไข่นกกระทา มาลวก โดยใชเ้วลาเพียง 7 นาทีเท่านัน้ ไข่ก็สุกพรอ้มรบัประทาน 

บริเวณโดยรอบมกีารสรา้งสระน า้ขนาดใหญ่ส าหรบักกัน า้จากน า้พรุอ้นเพื่อใหป้ระชาชนและนกัท่องเที่ยวไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้

เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ไดเ้ป็นอย่างดี แต่ละโซนของพื้นทีอ่อกแบบไดอ้ย่างมาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะและสระธาราบ าบดั 

ตลอดจนอาคารส าหรบัพกัคา้งคืนที่มสีิ่งอ านวยความสะดวกสบายอย่างครบครนั สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่

ตวัเมอืงเบตง 

 

จากนัน้น าท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอก ศำลำประชำคม ชมหอนาฬกิาโบราณและตูไ้ปรษณียย์กัษท์ี่ไดจ้ าลองแบบมาจาก

ของเดมิทีอ่ยู่ในตวัเมอืงเบตง 
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ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ เมนูพเิศษ ไก่เบตง, เคำหยก และ ผกัน ้ำผดัน ้ำมนัหอย 

 

ท่ีพกั 

 Grandview Landmark Betong Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ 5 ดำว 

 

วนัที่สำม ขึ้นสกำยวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–สะพำนแขวนแตปูซู-เบตง–วดัชำ้งให-้หำดใหญ่-ตลำดกมิหยง 

04.00 น. น าท่านออกเดนิทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ตัง้อยู่ใน ต าบลอยัเยอรเ์วง ห่างจากตวัเมอืงเบตง 30 กิโลเมตร มคีวามสูง

จากระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟุต จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทติยข์ึ้น ควบคู่ไปกบัการชม

ทะเลหมอกอนัสวยงาม จดุเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มโีอกาสทีจ่ะไดเ้หน็ววิทวิทศันเ์บื้องหนา้ที่

เป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี ทะเลหมอกที่ก่อตวัจากผนืป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถงึสามารถมองไปไกลได ้

ถงึประเทศมาเลเซยีเลยทเีดยีว น าท่านข้ึนจุดชมวิว Skywalk ชมววิทวิทศันแ์บบรอบทศิทางแบบ 360 องศา ( การเทีย่วชม

ทะเลหมอก อาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นได ้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั ) 
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เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางต่อไปยงั สะพำนแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้สะพานแขวนแห่งนี้ใชง้านมาหลาย

สบิปี วตัถปุระสงคห์ลกัที่สรา้งขึ้นนัน้ ในอดตีชาวบา้นใชข้นถ่ายสนิคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้ยางพารา และใชส้ญัจรของ

ชาวสวนในพื้นที่ ตวัสะพานมีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หำดใหญ่ พกัผ่อนบนรถ 

(ระยะทาง 259 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 4.30 ชัว่โมง โดยประมาณ ) จากนัน้น าท่านชม วดัชำ้งให ้หรือ วดัราษฎรบู์รณะ ตัง้อยู่

ที่ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธ์ิ สงักดัคณะสงฆ ์มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตามต านานกล่าวว่า พระ

ยาแกม้ด าเจา้เมอืงไทรบุรี ตอ้งการหาชยัภูมสิ  าหรบัสรา้งเมอืงใหม่ใหก้บันอ้งสาว จงึไดเ้สีย่งอธิฐาน ปลอ่ยชา้งใหอ้อกเดินทาง

ไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถงึวนัหนึ่ง ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง แลว้รอ้งขึ้นสามครัง้ พระ

ยาแกม้ด าจึงไดถ้ือเป็นนิมิตที่ดี จะใชบ้ริเวณนัน้สรา้งเมือง แต่นอ้งสาวไม่ชอบ พระยาแกม้ค าจึงใหส้รา้งวดั ณ บริเวณ

ดงักล่าวแทน แลว้ใหช้ื่อว่า วดัชา้งไห ้แลว้นิมนตพ์ระภิกษุรูปหนึ่ง ที่ชาวบา้นเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวด

เหยยีบน า้ทะเลจืด ซึง่เป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัิของท่านก็ถูกบรรจไุวท้ีว่ดัแห่งนี้  อสิระใหท่้านไหวพ้ระขอพร หรือ

เช่าบูชาวตัถมุงคลหลวงปู่ทวดตามอธัยาศยั 
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กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั 

บ่ำย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัอ าเภอหาดใหญ่ จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดกมิหยง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากอาทิ

เช่น อาหารแหง้ กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถ ัว่ต่างๆ เครื่องส าอาง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ซึ่งเป็นที่รูก้นัว่าส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ปลอด

ภาษจีากประเทศเพือ่นบา้นวางขายอยู่ท ัว่ไป ในราคาย่อมเยาว ์อิสระอาหารค า่ ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  Red Planet Hotel หรือระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 

วนัที่สี่ หำดใหญ่-สนำมบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้แบบ Set Box น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิหาดใหญ่ 

09.00 น. ออกเดินทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนำมบินดอนเมือง โดย สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชีย (Thai AirAsia)เที่ยวบนิที่ FD8002 ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

10.30 น.  เดนิทางถงึ สนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

อตัรำค่ำบรกิำร 

เบตง ชมทะเลหมอกสุดฟิน-FD 4วนั 3คืน 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่ำน พกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 

9-12 เมษำยน 2564 11,990.- 3,000.- 

10-13 เมษำยน 2564 *วนัหยุดสงกรำนต*์ 11,990.- 3,000.- 

12-15 เมษำยน 2564 *วนัหยุดสงกรำนต*์ 12,990.- 3,500.- 

13-16 เมษำยน 2564 *วนัหยุดสงกรำนต*์ 12,990.- 3,500.- 

15-18 เมษำยน 2564 11,990.- 3,000.- 

16-19 เมษำยน 2564 11,990.- 3,000.- 
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อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรมัต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

✓ ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่านละ 15 กิโลกรมั ต่อเที่ยวบนิ 

✓ ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

✓ ค่าทีพ่กัระดบั 3 ดาว ตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทาง 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวม 

 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเคร่ืองบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่ว 

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 15 กิโลกรมั 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ โรค

ระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและ

เขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 400 บาท /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน 
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เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ัง่และกำรยกเลกิ 

เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนัง่ 

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

✓ ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดนิทาง 14 วนั   

✓ บตัรประชาชนตวัจริงถอืไปในวนัเดนิทาง 

เงื่อนไขกำรยกเลกิ 

***เงื่อนไขกำรยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตำมพระรำชบญัญติัธุรกจิน ำเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 2,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถ

บสั , รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบริการ จ านวน 3,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกำล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 

รบกวนอำ่นท ำควำมเขำ้ใจเงื่อนไขในกำรใหบ้รกิำรก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่ำน 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทั

ฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบมุาทัง้หมดนี้แลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 36 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 9-

18 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 19-26 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 27-35 ท่าน 

ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 500 บาท 

3. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษ ทำงบริษทัจะท ำกำรออกบตัรโดยสำรทนัทีเม่ือคณะมีจ ำนวนขัน้ต ำ่ 10 ท่ำน 

ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทำง และก ำหนดกำรเดินทำงได ้ หำกท่ำนตอ้งกำรเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมตำมท่ีสำย
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กำรบินก ำหนด และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบนิ เวลาก าหนดการเดนิทางของเทีย่วบนิ ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพล

เรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ, จ านวนทีน่ ัง่ของชัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

6. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได  ้

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

8. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวนี้  

9. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบตัเิหตตุ่าง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

12. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

13. ในกรณีผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรือตัง้แต่ทีท่่านเร่ิมจองทวัร ์ทางบริษทัของสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

14. กรณีที่ผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุครัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น   

  


