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- เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ และ สกายวอล์คชมทะเล

หมอกอัยเยอร์เวง 

- ชมร้านเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นด า ก.ม.4) ต้นต าหรับอร่อยระดับต านาน 

- พิเศษ...ลิม้รส เมนูช่ือดังของเบตง ไก่เบตง, เคาหยก, ผักน ้าผัดน ้ามันหอย และ ปลานิล

สายน ้าไหล 
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วันแรก เชียงใหม่–หาดใหญ่-โรงแรมท่ีพัก                                                                         (-/-/D) 
12.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ บริเวณผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สายการ

บินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) เจ้าหน้าที่ของบริษทัฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการ
เช็คอินรับบตัรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 
นาที และผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 20 นาที เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของ
คณะเป็นตัว๋ชั้นประหยดัพิเศษ ที่นั่งอาจจะไม่ไดน้ั่งติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเคร่ืองบินได้ใน
คณะซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน หากท่านต้องการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม และ
ราคาทวัร์รวมค่าน ้ าหนักกระเป๋าขึ้นเคร่ือง (Carry on) 7 กก. ต่อท่าน หากท่านตอ้งการโหลด
กระเป๋าสัมภาระ สามารถซ้ือเพ่ิม 15 ก.ก. ราคา 360 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. 
ราคา 380บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน โปรดติดต่อฝ่ายขายเพ่ือช าระค่าบริการเพ่ิมเติม) 

14.50 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)เที่ยวบินที่ FD157 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

17.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกดน์ าเที่ยวรอท่านอยู่

ดา้นนอกที่จุดนดัพบ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่หาดใหญ่ โดยรถตูป้รับอากาศน าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า 

ที่พัก  โรงแรม V.L. Hatyai Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันที่สอง หาดใหญ่–ปัตตานี–วัดช้างไห้ (หลวงปู่ ทวด)-ยะลา-เบตง-ถ่ายรูปหมู่ ป้ายใต้สุดสยาม–ร้าน

วุ้นด า  ต้นต า รับ  ( เฉา ก๊วย  ก .ม .  4 ) -สตรีทอา ร์ต - อุ โมง ค์ เบตงมงคลฤท ธ์ิ -วง เ วียนหอ

นาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ    (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่จงัหวดัปัตตานี โดยรถตูป้รับอากาศ (ระยะทาง 118 ก.ม. ใชเ้วลา

เดินทาง 2 ชัว่โมง โดยประมาณ) จากนั้นน าท่านชม วัดช้างไห้ หรือ วดัราษฎร์บูรณะ ตั้งอยูท่ี่ต  าบล

ควนโนรี อ าเภอโคกโพธ์ิ สังกดัคณะสงฆ ์มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแลว้กว่า 300 ปี ตาม
ต านานกลา่วว่า พระยาแกม้ด าเจา้เมืองไทรบุรี ตอ้งการหาชยัภูมิส าหรับสร้างเมืองใหม่ให้กบันอ้งสาว จึง

ไดเ้ส่ียงอธิฐาน ปล่อยชา้งให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมีเจา้เมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวนั
หน่ึง ชา้งไดห้ยดุอยู ่ณ ที่แห่งหน่ึง แลว้ร้องขึ้นสามคร้ัง พระยาแกม้ด าจึงไดถ้อืเป็นนิมิตที่ดี จะใช้
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บริเวณนั้นสร้างเมือง แต่นอ้งสาวไม่ชอบ พระยาแกม้ค าจึงให้สร้างวดั ณ บริเวณดงักล่าวแทน แลว้ให้

ช่ือว่า วดัชา้งไห้ แลว้นิมนตพ์ระภิกษุรูปหน่ึง ที่ชาวบา้นเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวด
เหยียบน ้าทะเลจืด ซ่ึงเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐิัของท่านก็ถูกบรรจุไวท้ี่วดัแห่งน้ี อิสระให้ท่าน

ไหวพ้ระขอพร หรือเช่าบูชาวตัถุมงคลหลวงปู่ ทวดตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยงั 

อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเข่ือนบางลาง บริเวณบา้นคอกชา้ง 

อ.ธารโต สะพานแห่งน้ีสร้างขึ้นมาเพ่ือล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะตอ้งไปตามไหล่เขา ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจุดที่นกัท่องเที่ยวนิยมแวะพกัถ่ายรูปและ

ยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน 

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

เวลาเดินทาง 3 ชัว่โมง โดยประมาณ) เบตง จดัเป็นอ าเภอหน่ึงที่มีเอกลกัษณ์ ความงดงาม ความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ความเช่ือ ความศรัทธา และเช้ือชาติที่หลากหลายที่ผสมปนเปภายใตค้วามเป็น

หน่ึงเดียว จนท าให้บรรดาผูม้าเยือนต่างหลงใหลและแปลกใจ เบตง ตั้งอยู่ใตสุ้ดฝ่ังตะวนัตกของประเทศ
ไทย มีเขตแดนติดกบัประเทศมาเลเซีย โอบลอ้มดว้ยแนวเทือกเขาสันการาคีรี ภูมิประเทศของอ าเภอเบตง 

ดว้ยภูมิประเทศแบบน้ีจึงท าให้เบตงมีอากาศที่ดี อากาศเยน็ และมีหมอกปกคลมุตลอดทั้งปี ดงัค าขวญั

ประจ าอ าเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ค าว่า เบตง มาจาก
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ภาษามลาย ู "Buluh Betong" หมายถึง "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" หรือที่คนในพ้ืนที่จะรียกไผ่ชนิดน้ี
ว่า ไผ่ตง ดงันั้นตน้ไผ่ตงจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของอ าเภอเบตง น าคณะเดินชมจุดเด่นที่ไดรั้บความ

นิยมของตวัเมืองเบตงไดแ้ก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะทอ้นเร่ืองราวและวิถีชีวิตของ

ความเป็นเบตงไดอ้ยา่งดี  จุดเร่ิมตน้ของการสร้างสรรคผ์ลงานที่งดงามดงักล่าว เกิดจากทาง อ.เบตง จ.

ยะลา ไดม้ีการจดังาน 111 ปี เลา่ขานต านานเมืองเบตง ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อสร้างหมุดหมายที่แสดงออก
ถึงวิถีชีวิตของชาวเบตงและ สร้างจุดดึงดูดนกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากนั้นน าท่านชม 

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงคข์นาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเช่ือมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของ

ตวัเมือง อุโมงคแ์ห่งน้ียงัเป็นอุโมงคท์ี่ผูค้นสามารถใชสั้ญจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย 

ภายในอุโมงคต์กแต่งประดบัประดาดว้ยไฟหลากสี ตวัอุโมงคม์ีความยาวถึง 273 เมตร กวา้ง 9 เมตร 

ผิวจราจรคู่ กวา้ง 7เมตร ทางเทา้เดินกวา้งขา้งละ 1 เมตร และมีความสูงถึง 7 เมตร เปิดใชอ้ยา่ง

เป็นทางการ เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2544 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ 

ตู้ไปรษณีย์โบราณ ในส่วนของตวัหอนาฬิกาสร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนขาวที่มอียูม่ากในจงัหวดัยะลา หอ

นาฬิกาเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่าเป็นสะดือของเมอืงเบตงก็ว่าได ้ ในเทศกาลต่าง ๆ ที่จดัขึ้น 

มกัจะใชบ้ริเวณหอนาฬิกาน้ีเป็นจุดนดัหมายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ  กนันั้นที่อยูคู่่เมืองเบ

ตงมาชา้นาน คือ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท้ี่ด  าริแนวคิด
คือ นายสงวน จิรจินดา อดีตนายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง ที่ไดรั้บเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง 

คนแรก ในปัจจุบนัน้ีตูไ้ปรษณียแ์ห่งน้ียงัเปิดใช้งานได ้และนกัท่องเที่ยวมกัจะซ้ือโปสการ์ด เขียนและส่งจด
หมายถึงญาติคนรัก หรือส่งถึงตวัเอง เก็บไวเ้ป็นความทรงจ า และอีกส่ิงหน่ึงที่จะขา้มผ่านไม่พูดถึงไมไ่ด ้

คือ ฝูงนกนางแอ่น ที่บินอพยพหนีความหนาวเยน็มาไกลจากไซบีเรีย และจะพบฝูงนกนางแอ่นมากในช่วง
เดือนกนัยายนถึงมีนาคม ของทุกปี เรียกไดว่้าเป็นอีกสัญลกัษณ์ของเมืองเบตง อยุคู่่กบัเมืองเบตงมาชา้

นาน สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่ที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงับริเวณ

พรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เช่ือมระหว่างสองประเทศ ถ่ายภาพหมู่กบั ป้าย “ ใต้

สุดสยาม “ จากนั้นน าท่านสู่ ร้านวุ้นด า กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านตน้ต าหรับอร่อยระดบัต านาน 

เฉาก๊วยที่ผ่านกระบวนวิธีท าแบบดั้งเดิม ตม้เคี่ยวหญา้เฉาก๊วยมากกว่า 3 ชัว่โมง ดว้ยเตาฟืน ซ่ึงจะท าให้
มีกลิ่นหอมของหญา้เฉาก๊วย ที่มากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ช่วยแกร้้อนในกระหายน ้า ขบัเสมหะ แก้

คลื่นไส้ ช่วยลดระดบัน ้าตาลในเลือด และหากน าตน้เฉาก๊วยมาตม้ให้เดือดแลว้น าน ้าเฉาก๊วยมาด่ืมเป็น

ประจ าจะช่วยลดอาการโรคความดนัโลหิตสูง และโรคเบาหวานไดอ้ีกดว้ยให้ท่านไดอ้ิสระซ้ือเป็นของฝาก ค ่า  บริการอาหารค ่า เมนูพิเศษ ไก่เบตง และ ผักน ้าผัดน ้ามันหอย 

ที่พัก  โรงแรม Modern Thai Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว 
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วันทีส่าม เ มืองเบตง–ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู–น ้ าตกเฉลิมพระเกียรติ  ร.9-
อุโมงค์ปิยะมิตร–สวนหม่ืนบุปผา–บ่อน ้าพุร้อน       
   (B/L/D) 

04.00 น. น าท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้ งอยู่ใน ต าบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 

30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ไดรั้บความ
สนใจและพูดถึงเมื่อไม่นานมาน้ี และขึ้นช่ือในเร่ืองของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเล

หมอกอนัสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสที่จะไดเ้ห็นวิว
ทิวทัศน์เบื้องหน้าที่เป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี ทะเลหมอกที่ก่อตัวจากผืนป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบ

เขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซียเลยที เดียว ( จุดชมวิวสะพาน 

Skywalk อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แล้วเสร็จไปแล้ว 85% รอประกาศใช้อย่างเป็นทางการ) หาก

แลว้เสร็จทนั เราจะไดช้มวิวทิวทศัน์แบบรอบทิศทาง ถึง 360 องศา และมีระเบียงทางเดินพ้ืนกระจก

ใสยาว 61 เมตร ( การเที่ยวชมทะเลหมอก อาจมีการสลบัสับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็น

ส าคญั ) 
เช้า บริการอาหารเช้า 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวน
แห่งน้ีใช้งานมาหลายสิบปี วตัถุประสงค์หลกัที่สร้างขึ้นนั้น ในอดีตชาวบา้นใช้ขนถ่ายสินคา้ทางการเกษตร 
เช่น ผลไม้ ยางพารา และใช้สัญจรของชาวสวนในพ้ืนที่ ตัวสะพานมีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 
100 เมตร จากนั้นน าทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบื้องล่างของ น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ไหล
มาจากตน้น ้ าบนยอดเขา เดิมที น ้ าตกแห่งน้ีมีช่ือเรียกของคนทอ้งถิ่นว่า น ้ าตกวงัเวง และไดเ้ปลี่ยนช่ือใน
ปีมหามงคล สาระครบรอบ 72 พรรษา ในปี 2542 ประกอบกับ อบต.อัยเยอร์เวง ได้เข้ามา
พฒันาบุกเบิกเส้นทาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็นน ้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่
นั้นเป็นตน้มา 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน พิเศษ...เมนูปลารสเลิศ จากปลานิลสายน า้ไหลช่ือดังของเบตง 
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บ่าย จากนั้ นน าท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้ งอยู่บ้านปิยะมิตร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ สถานที่ทาง
ประวตัิศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐานเคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) ฐาน
ปฏิบติัการแห่งน้ี เป็นฐานที่มัน่ทางทหารในแนวหลงัของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา ว่ากนัว่าฐานที่มัน่แห่งน้ี
เป็นฐานที่มั่นในแนวหลงัของสงครามระหว่าง พคม กับ รัฐบาลมาเลเซีย ที่แข็งแกร่งที่สุด เคยถูกทิ้ง
ระเบิดถึง 2 คร้ัง แต่ยงัคงขบัเคลื่อนกองก าลงัได้ อุโมงค์ปิยะมิตรนั้น เป็นอุโมงค์ที่ขุดลึกลงไปในชั้นดิน 
จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกถึง 6 เมตร ใช้ก าลงัคน 60 – 80 คน ใช้เวลาขุด 3 เดือนเศษ  อุโมงค์
มีความกวา้ง 50 – 60 ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมีทางเขา้ออกถึง 9 ทาง เช่ือมต่อ
ถึงกันหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงค์นั้น สามารถจุคนได้มากถึง 400 คน ภายใน

อุโมงค์มีโรงพยาบาลสนาม ห้องส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล ห้องปฏิบัติงานวางแผน ในส่วนของพ้ืนผิว
ด้านบนของอุโมงค์มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการที่ฝ่ายตรงข้ามจะตรวจหาเจอ มีอาคารที่ใช้
ประชุมและเป็นโรงเรียนของพรรคฯ ลานสันทนาการ เช่น สนามบาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส  

  
สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางต่อไปยงั สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้ งอยู่ที่
หมู่บา้นปิยะมิตร 2  สวนดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี
อากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนน้ีเกิดขึ้นจากโครงการ
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ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวนแห่งน้ีว่า ว่านฮัวหยวน หรือ 
แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา โดยมีการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างอาชีพให้กบักลุ่มผูพ้ฒันา
ชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บ้านบริเวณน้ี อดีตล้วนแลว้แต่เป็นสมาชิก พคม. ที่ประกาศตัววาง
อาวุธ ในปี 2532 เป็นผูพ้ฒันาชาติไทย และเลือกที่จะพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยต่อไป 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับ แวะพกัผ่อนที่ บ่อน ้าพุร้อนเบตง บ่อน ้ าพุร้อนเป็นบ่อน ้ าแร่ร้อน
ตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของบริเวณจุดตาน ้ านั้นอยู่ที่ 
60 – 80 องศาเซลเซียส และนักท่องเที่ยวมกัจะท ากิจกรรมครอบครัว คือ น าไข่ไก่ ไข่นกกระทา 
มาลวก โดยใช้เวลาเพียง 7 นาทีเท่านั้น ไข่ก็สุกพร้อมรับประทาน บริเวณโดยรอบมีการสร้างสระน ้ า
ขนาดใหญ่ส าหรับกกัน ้ าจากน ้ าพุร้อนเพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไดใ้ช้อาบหรือแช่เท้าเพ่ือผ่อนคลาย
ความเมื่อยลา้ได้เป็นอย่างดี แต่ละโซนของพ้ืนที่ออกแบบได้อย่างมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและสระธารา
บ าบัด ตลอดจนอาคารส าหรับพกัค้างคืนที่มีส่ิงอ านวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน สมควรแก่เวลา 
น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองเบตง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า เมนูพิเศษ...กบภูเขาทอด 

ที่พัก  โรงแรม Modern Thai Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันทีส่ี่ วัดพุทธาธิวาส–ร้านของฝากเมืองเบตง–เบตง–หาดใหญ่-เชียงใหม่     
 (B/-/-) 

เช้า คณะพบกนั ณ บริเวณลอ้บบี้โรงแรม เตรียมสัมภาระลงมาฝากไวบ้ริเวณลอ้บบี้ จากนั้นไป รับประทาน

อาหารเช้า แบบ ต่ิมซ า ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรม หรือ ร้านใกล้เคียงโรงแรม ต่ิมซ าช่ือดังของเบตง ทานคู่

กบัน ้าชากาแฟยามเชา้ 
จากนั้นเดินทางไปยงั วัดพุทธาธิวาส วดัคู่เมืองเบตง เดิมช่ือวดัเบตง ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 

พ.ศ.2460 สังกดัคณะสงฆม์หานิกาย พ้ืนที่ตั้งวดัเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จดัแบ่ง

พ้ืนที่วดัออกเป็นชั้นทั้งหมด 5 ชั้น ตั้งเด่นสง่าอยูบ่นเนินเขามีพระธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศตั้งโดด
เด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยกุตส์วยงาม โดยในองคม์หาธาตุเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

กราบสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพ่ือความเป็นสิริมงคล จากนั้นน าทา่นเดินทางไปยงั ร้านของฝากของที่

ระลึกเบตง ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากจากทอ้งถิ่น เช่น ผลิตภณัฑก์ลุ่มแม่บา้น สินคา้ OTOP ,หมี่

เหลืองเบตง, ซีอิ้วเบตง, ส้มโชกุน, เส้ือยืดสกรีน OK BETONG เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

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

17.30 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่  โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

(Thai AirAsia)เที่ยวบินที่ FD158 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที ไม่มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
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19.35 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

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

 

 

  

อัตราค่าบริการ 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัเดินทางไปกลบัตามเส้นทางและวนัที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าน ้าหนกัส าภาระถอืขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน 

✓ ค่ารถน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
✓ ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกั

ห้องเด่ียว) 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และ

ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบตัิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท คุม้ครองตั้งแต่ อาย ุ1-70 ปี

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  
✓ ค่ามคัคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทาง 
✓ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

ล่องใต้ไปแอ่ว เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก 4 วัน 3 คืน-FD 
ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 

31 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 63 9,990.- 2,000.- 

06-09 พฤศจิกายน 63 9,990.- 2,000.- 

07-10 พฤศจิกายน 63 9,990.- 2,000.- 

04-07 ธันวาคม 63 11,990.- 2,000.- 
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อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามที่สายการบินระบุ กรณีตอ้งการซ้ือเพ่ิม 15 ก.ก. ราคา 360 บาท ต่อท่านต่อ
เที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 380บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารที่ส่ังเพ่ิมเอง, ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนดั

หยดุงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งที่
เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 450 บาท /ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน 
 

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

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิก 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

✓ ส่ง ส าเนาบตัรประชาชน พร้อม มดัจ า 4,000 บาท / ท่าน  
✓ ส่วนที่เหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 7 วนั   
✓ บตัรประชาชนตวัจริงถือไปในวนัเดินทาง 

เง่ือนไขการยกเลิก 

***เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 

 แจง้ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 
2,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถึง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง ได้แก่ ค่ามัดจ ารถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจ าโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจ าร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชม
สถานที่ และ ค่าบริการ จ านวน 3,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจ านวน  
**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยดุนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิโดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน** 
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รบกวนอ่านท าความเข้าใจเง่ือนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีให้ขึ้นอยู่

กบัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยติุส้ินสุดสมบูรณ์ 
2. โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า 18 ท่านรวมในคณะตามที่ก  าหนดไวเ้ท่านั้น 

หากมีจ านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก  าหนดไว ้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดการ
เดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง 14-17 ท่าน ตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 500 บาท, กรณีที่มีผูเ้ดินทาง 9-13 
ท่านตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 1,000 บาท 

3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชั้นประหยดัพิเศษ ทางบริษทัจะท าการออกบตัรโดยสารทนัทีเมื่อคณะมี
จ านวนขั้นต ่า 10 ท่าน ไม่สามารถเปลีย่นแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการ
เปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินก าหนด 

 

4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์, เที่ยวบิน และสายการบิน ตามความ
เหมาะสมให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ, จ านวนที่นัง่ของชั้นประหยดัพิเศษของสายการบิน 
และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของ
ลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้

6. ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทน
แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท าให้ท่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุ
ไว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการ
ทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้น ๆ 

8. เดินทางตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ที่ผู ้
เดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

9. ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ จะ
ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 
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10. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความลา่ชา้ของ
สายการบิน ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวตัิ รัฐประหาร ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่าง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจ
ของผูเ้ดินทาง ที่เก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของ
ประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

12. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึง
ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 

 
 
 


