
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ข้ึน สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชมววิทะเลหมอกแบบ 360 องศา 

- เช็คอนิจุดไฮไลทส์ุดฮติ สตรทีอารต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บราณ, สนามบนิเบตง และป้ายใตสุ้ดสยาม 

- ชมอโุมงคปิ์ยะมิตร ถา่ยรูปสุดเกก๋บัตน้ไมพ้นัปี, ชมความงามสวนหม่ืนบปุผา, แช่เทา้บ่อน ้ าพรุอ้นเบตง  

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

- พเิศษ...ลิ้มรส เมนูช่ือดงั ไก่เบตง, เคาหยก, กบภเูขา, ผกัน ้ าผดัน ้ ามนัหอย และ ปลานิลสายน ้าไหล 



  

     

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–หาดใหญ่–ปตัตานี–ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว-วดัชา้งให ้(หลวงปู่ทวด)-ยะลา-

จุดชมวิวสะพานขา้มเข่ือนบางลาง-เบตง-สตรีทอารต์-อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตู ้

ไปรษณียโ์บราณ  

04.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ช ัน้ 4   สายการบินไทยสมายล ์(Thai 

Smile) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรบับตัรโดยสาร  **หมายเหตุ** 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลา

เครื่องออก 20 นาท ีเน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ที่น ัง่อาจจะไมไ่ดน้ัง่ติดกนัและไมส่ามารถเลอืก

ช่วงทีน่ ัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ  

07.05 น. ออกเดินทางบนิลดัฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยสมายล ์(Thai Smile)เทีย่วบนิที่ WE259 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1 ช ัว่โมง 25 นาท ี

08.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดน์ าเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกทีจ่ดุนดัพบ 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่จงัหวดัปตัตานี โดยรถตูป้รบัอากาศ (ระยะทาง 118 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง 

โดยประมาณ) จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว เชื่อกนัว่าผูม้าขอพรใหโ้ชคลาภจะไดผ้ล หรอืแมแ้ต่การคา้ขายที่

ซบเซาหรอืขาดทนุก็กลบัรุ่งเรอืงขึ้นจนท าใหเ้กดิความนบัถอืศรทัธาอย่างมาก ชาวปตัตานีจงึไดน้ าตน้ไมท้ีล่ิ้มกอเหน่ียวผูกคอ

ตายมาแกะสลกัเป็นรูปบูชาและรสรา้งศาลเจา้ขึ้นสกัการะ ส าหรบัองคเ์จา้แมล่ิ้มกอเหน่ียว ท่านเป็นเทพเจา้แห่งความเมตตา



  

     

โชคลาภ คา้ขาย ซึง่เป็นทีนิ่ยมมากราบไหวข้องพรเพือ่เป็นศิรมิงคลกบัชวีติ

 

  

  จากนัน้น าท่านชม วดัชา้งให ้หรือ วดัราษฎรบู์รณะ ตัง้อยู่ที่ต าบลควนโนร ีอ าเภอโคกโพธิ์ สงักดัคณะสงฆ ์มหานิกาย เป็น

วดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตามต านานกลา่วว่า พระยาแกม้ด าเจา้เมอืงไทรบรุ ีตอ้งการหาชยัภมูสิ  าหรบัสรา้งเมอืงใหม่

ใหก้บันอ้งสาว จงึไดเ้สีย่งอธฐิาน ปลอ่ยชา้งใหอ้อกเดินทางไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพร่พลเดินตดิตามไป จนมาถงึวนั

หน่ึง ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ที่แห่งหน่ึง แลว้รอ้งขึ้นสามครัง้ พระยาแกม้ด าจงึไดถ้อืเป็นนิมติทีด่ ีจะใชบ้รเิวณนัน้สรา้งเมอืง แต่

นอ้งสาวไมช่อบ พระยาแกม้ค าจึงใหส้รา้งวดั ณ บรเิวณดงักลา่วแทน แลว้ใหช้ื่อว่า วดัชา้งไห ้แลว้นิมนตพ์ระภกิษุรูปหน่ึง ที่

ชาวบา้นเรยีกว่า สมเดจ็พะโคะ หรอื หลวงพ่อทวดเหยียบน า้ทะเลจดื ซึง่เป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัขิองท่านกถ็ูก

บรรจไุวท้ีว่ดัแห่งน้ี อสิระใหท่้านไหวพ้ระขอพร หรอืเช่าบูชาวตัถมุงคลหลวงปู่ทวดตามอธัยาศยั  



  

     

   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบรเิวณ สะพานขา้มเข่ือนบางลาง 

บรเิวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งน้ีสรา้งขึ้นมาเพือ่ลน่ระยะทางในการเดนิทาง จากเดมิที่จะตอ้งไปตามไหลเ่ขา ซึง่

เป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจดุทีน่กัท่องเที่ยวนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยดืเสน้ยดืสายก่อนจะ

เดนิทางต่อ เบตง จดัเป็นอ าเภอหน่ึงทีม่เีอกลกัษณ์ ความงดงาม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความเชื่อ ความศรทัธา 

และเชื้อชาตทิี่หลากหลายทีผ่สมปนเปภายใตค้วามเป็นหน่ึงเดยีว จนท าใหบ้รรดาผูม้าเยอืนต่างหลงใหลและแปลกใจ เบตง 

ตัง้อยู่ใตสุ้ดฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทย มเีขตแดนตดิกบัประเทศมาเลเซยี โอบลอ้มดว้ยแนวเทอืกเขาสนัการาคีรี ภมูิ

ประเทศของอ าเภอเบตง ดว้ยภูมปิระเทศแบบน้ีจงึท าใหเ้บตงมอีากาศทีด่ี อากาศเยน็ และมหีมอกปกคลุมตลอดทัง้ปี ดงัค า

ขวญัประจ าอ าเภอทีว่่า “เมืองในหมอก ดอกไมง้าม ใตสุ้ดสยาม เมืองงามชายแดน” ค าว่า เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh 

Betong" หมายถงึ "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" หรอืทีค่นในพื้นทีจ่ะรยีกไผ่ชนิดน้ีว่า ไผ่ตง ดงันัน้ตน้ไผ่ตงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์

หน่ึงของอ าเภอเบตง น าคณะเดินชมจดุเด่นทีไ่ดร้บัความนิยมของตวัเมอืงเบตงไดแ้ก่ สตรีทอารท์ หรอื ถนนศิลปะ งาน

ศิลปะทีส่ะทอ้นเรื่องราวและวถิชีีวติของความเป็นเบตงไดอ้ย่างดี  จดุเริ่มตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานทีง่ดงามดงักลา่ว เกิด



  

     

จากทาง อ.เบตง จ.ยะลา ไดม้กีารจดังาน 111 ปี เลา่ขานต านานเมอืงเบตง ซึง่มจีดุประสงคเ์พือ่สรา้งหมดุหมายที่แสดงออก

ถงึวถิชีวีติของชาวเบตงและ สรา้งจดุดงึดูดนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  

 จากนัน้น าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ อโุมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภเูขาเพือ่เชื่อมต่อส่วนขยายของเมอืงไปอีกฟากของตวั

เมอืง อโุมงคแ์ห่งน้ียงัเป็นอโุมงคท์ีผู่ค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย ภายในอโุมงคต์กแต่ง



  

     

ประดบัประดาดว้ยไฟหลากส ีตวัอโุมงคม์คีวามยาวถงึ 273 เมตร กวา้ง 9 เมตร ผวิจราจรคู่ กวา้ง 7เมตร ทางเทา้เดนิกวา้ง

ขา้งละ 1 เมตร และมคีวามสูงถงึ 7 เมตร เปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2544 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบั วง

เวยีนหอนาฬกิาเบตง และ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ ในส่วนของตวัหอนาฬกิาสรา้งขึ้นดว้ยหนิอ่อนขาวทีม่อียู่มากในจงัหวดัยะลา 

หอนาฬกิาเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงหรอืจะเรยีกว่าเป็นสะดอืของเมอืงเบตงกว็่าได ้ในเทศกาลต่าง ๆ ทีจ่ดัขึ้น มกัจะใชบ้ริเวณ

หอนาฬกิาน้ีเป็นจดุนดัหมายในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ และใกล ้ๆ  กนันัน้ทีอ่ยู่คู่เมอืงเบตงมาชา้นาน คือ ตูไ้ปรษณีย์

โบราณ สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท้ีด่  ารแินวคิดคือ นายสงวน จริจนิดา อดตีนายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง 

ทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นนายกเทศมนตรเีทศบาลเบตง คนแรก ในปจัจุบนัน้ีตูไ้ปรษณียแ์ห่งน้ียงัเปิดใชง้านได ้และนกัท่องเทีย่ว

มกัจะซื้อโปสการด์ เขยีนและส่งจดหมายถงึญาตคินรกั หรอืส่งถงึตวัเอง เกบ็ไวเ้ป็นความทรงจ า และอกีสิง่หน่ึงทีจ่ะขา้มผ่าน

ไมพ่ดูถงึไมไ่ด ้คือ ฝูงนกนางแอ่น ทีบ่นิอพยพหนีความหนาวเยน็มาไกลจากไซบเีรยี และจะพบฝูงนกนางแอ่นมากในช่วง

เดอืนกนัยายนถงึมนีาคม ของทุกปี เรียกไดว้่าเป็นอกีสญัลกัษณ์ของเมอืงเบตง อยู่คู่กบัเมอืงเบตงมาชา้นาน สมควรแก่เวลา

น าท่านกลบัสู่ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ เมนูพเิศษ ไกเ่บตง และ ผกัน ้ าผดัน ้ ามนัหอย 

   

ที่พกั  Modern Thai Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 3 ดาว 



  

     

 

วนัที่สอง เมืองเบตง–ข้ึนสกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–สะพานแขวนแตปูซู–น ้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-

อโุมงคปิ์ยะมิตร–สวนหม่ืนบปุผา-บ่อน ้ าพรุอ้น-ศาลาประชาคมเบตง 

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

จากระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟุต จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทติยข์ึ้น ควบคู่ไปกบัการชม

ทะเลหมอกอนัสวยงาม จดุเด่น คือ ไมว่่าคุณจะมาฤดูไหน หรอืช่วงเวลาไหน ท่านกม็โีอกาสทีจ่ะไดเ้หน็ววิทวิทศันเ์บื้องหนา้ที่

เป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี ทะเลหมอกที่ก่อตวัจากผนืป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขือ่นบางลาง รวมถงึสามารถมองไปไกลได ้

ถงึประเทศมาเลเซยีเลยทเีดยีว น าท่านขึ้น จุดชมวิว Skywalk ชมววิทวิทศันแ์บบรอบทศิทางแบบ 360 องศา ( การเทีย่วชม

ทะเลหมอก อาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นได ้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั ) 



  

     

  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้สะพานแขวนแห่งน้ีใชง้านมาหลาย

สบิปี วตัถปุระสงคห์ลกัที่สรา้งขึ้นนัน้ ในอดตีชาวบา้นใชข้นถ่ายสนิคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้ยางพารา และใชส้ญัจรของ

ชาวสวนในพื้นที่ ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนัน้น าทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบื้องล่างของ 

น ้ าตกเฉลิมพระเกยีรต ิร.9 ที่ไหลมาจากตน้น า้บนยอดเขา เดมิที น า้ตกแห่งน้ีมชีื่อเรียกของคนทอ้งถิ่นว่า น า้ตกวงัเวง และ

ไดเ้ปลีย่นชื่อในปีมหามงคล สาระครบรอบ 72 พรรษา ในปี 2542 ประกอบกบั อบต.อยัเยอรเ์วง ไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบกิ

เสน้ทาง ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นน า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ต ัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 



  

     

 
จากนัน้น าท่านชม อโุมงคปิ์ยะมิตร ต ัง้อยู่บา้นปิยะมติร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ สถานทีท่างประวตัศิาสตร ์ทีใ่นอดตีเป็นฐาน

เคลือ่นไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสตม์ลายา (พคม.) ฐานปฏบิตัิการแห่งน้ี เป็นฐานที่ม ัน่ทางทหารในแนวหลงัของ

พรรคคอมมวินิสตม์ลายา ว่ากนัว่าฐานทีม่ ัน่แห่งน้ีเป็นฐานทีม่ ัน่ในแนวหลงัของสงครามระหว่าง พคม กบั รฐับาลมาเลเซยี ที่



  

     

แขง็แกร่งทีสุ่ด เคยถกูทิ้งระเบดิถงึ 2 คร ัง้ แต่ยงัคงขบัเคลือ่นกองก าลงัได ้อโุมงคปิ์ยะมติรนัน้ เป็นอโุมงคท์ีข่ดุลกึลงไปใน

ชัน้ดนิ จดุทีล่กึที่สุดมคีวามลกึถงึ 6 เมตร ใชก้ าลงัคน 60 – 80 คน ใชเ้วลาขดุ 3 เดอืนเศษ  อโุมงคม์คีวามกวา้ง 50 – 60 

ฟตุ ยาวประมาณ 1 กโิลเมตร และมทีางเขา้ออกถงึ 9 ทาง เชื่อมต่อถงึกนัหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภเูขา ภายในอโุมงคน์ัน้ 

สามารถจคุนไดม้ากถงึ 400 คน ภายในอโุมงคม์โีรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสญัญาณวทิยุระยะไกล หอ้งปฏบิตังิานวางแผน 

ในส่วนของพื้นผวิดา้นบนของอโุมงคม์ตีน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทบึ ยากต่อการทีฝ่่ายตรงขา้มจะตรวจหาเจอ มอีาคารทีใ่ช ้

ประชมุและเป็นโรงเรียนของพรรคฯ ลานสนัทนาการ เช่น สนามบาสเกตบอล เทเบลิเทนนิส 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ...เมนูปลารสเลศิ จากปลานิลสายน ้ าไหลช่ือดงัของเบตง 

บ่าย น าคณะเดินทางต่อไปยงั สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ตัง้อยู่ที่หมู่บา้นปิยะมิตร 2  สวนดอกไมน้ี้อยู่

ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมอืง

หนาวนานาชนิด สวนน้ีเกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งน้ีว่า 

ว่านฮวัหยวน หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา โดยมีการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวและสรา้งอาชีพใหก้บักลุ่ม

ผูพ้ฒันาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บา้นบริเวณน้ี อดีตลว้นแลว้แต่เป็นสมาชิก พคม. ที่ประกาศตวัวางอาวุธ ในปี 

2532 เป็นผูพ้ฒันาชาตไิทย และเลอืกทีจ่ะพกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบั แวะพกัผ่อนที ่บ่อน ้ าพรุอ้นเบตง บอ่น า้พรุอ้นเป็นบ่อน า้แร่รอ้นตามธรรมชาติขนาดใหญ่

ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมขิองบริเวณจุดตาน า้นัน้อยู่ที่ 60 – 80 องศาเซลเซียส และนกัท่องเที่ยว

มกัจะท ากิจกรรมครอบครวั คือ น าไข่ไก่ ไข่นกกระทา มาลวก โดยใชเ้วลาเพียง 7 นาทีเท่านัน้ ไข่ก็สุกพรอ้มรบัประทาน 

บริเวณโดยรอบมกีารสรา้งสระน า้ขนาดใหญ่ส าหรบักกัน า้จากน า้พรุอ้นเพื่อใหป้ระชาชนและนกัท่องเที่ยวไดใ้ชอ้าบหรอืแช่เทา้

เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ไดเ้ป็นอย่างดี แต่ละโซนของพื้นทีอ่อกแบบไดอ้ย่างมาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะและสระธาราบ าบดั 



  

     

ตลอดจนอาคารส าหรบัพกัคา้งคืนที่มสีิ่งอ านวยความสะดวกสบายอย่างครบครนั สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่

ตวัเมอืงเบตง 

 
จากนัน้น าท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬกิาโบราณและตูไ้ปรษณียย์กัษท์ี่ไดจ้  าลองแบบมาจาก

ของเดมิทีอ่ยู่ในตวัเมอืงเบตง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ เมนูพเิศษ...กบภเูขาทอด 

ที่พกั  Modern Thai Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     

วนัที่สาม วดัพทุธาธวิาส–รา้นของฝากเมืองเบตง–ถ่ายรูปหมู่ ป้ายใตสุ้ดสยาม – รา้นวุน้ด า ตน้ต ารบั (เฉากว๊ย ก.ม. 4) 

สนามบนิเบตง–จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง-เบตง–ตลาดบางพงักา-หาดใหญ่-สนามบนิสุวรรณภมูิ, กรุงเทพฯ  

เชา้ คณะพบกนั ณ บริเวณลอ้บบี้โรงแรม เตรียมสมัภาระลง

มาฝากไวบ้ริเวณลอ้บบี้ จากนัน้ไป รบัประทานอาหารเชา้ 

แบบ ติ่มซ า ตัง้อยู่ตรงขา้มโรงแรม หรือ รา้นใกลเ้คียง

โรงแรม ติ่มซ าชื่อดงัของเบตง ทานคู่กบัน า้ชากาแฟยาม

เชา้ 

 จากนัน้เดินทางไปยงั วดัพทุธาธิวาส วดัคู่เมอืงเบตง เดิม

ชื่อวดัเบตง ก่อตัง้เมื่อ เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ.2460 

สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย พื้นที่ต ัง้วดัเป็นเนินเขาสูงเอียง

ลาดลงไปทางทิศเหนือ จ ัดแบ่งพื้ นที่ว ัดออกเป็นช ั้น

ท ัง้หมด 5 ช ัน้ ต ัง้เด่นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย ์

พระพุทธธรรมประกาศตัง้โดดเด่นมองเห็นศิลปกรรม

แบบศรวีชิยัประยุกตโ์ดยในองคม์หาธาตเุจดยีบ์รรจพุระบรมสารีรกิธาตุกราบสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธิ์เพือ่ความเป็นสริมิงคล  

 



  

     

จากนัน้น าท่านสู่ รา้นวุน้ด า กม. 4 หรอื รา้นเฉากว๊ย รา้นตน้ต าหรบัอร่อยระดบัต านาน เฉากว๊ยทีผ่่านกระบวนวธิีท  าแบบ

ดัง้เดมิ ตม้เคี่ยวหญา้เฉากว๊ยมากกว่า 3 ช ัว่โมง ดว้ยเตาฟืน ซึง่จะท าใหม้กีลิน่หอมของหญา้เฉากว๊ย ทีม่ากไปดว้ยสรรพคุณ

ทางยา ช่วยแกร้อ้นในกระหายน า้ ขบัเสมหะ แกค้ลืน่ไส ้ ช่วยลดระดบัน า้ตาลในเลอืด และหากน าตน้เฉากว๊ยมาตม้ใหเ้ดอืด

แลว้น าน า้เฉากว๊ยมาดื่มเป็นประจ าจะช่วยลดอาการโรคความดนัโลหิตสูง และโรคเบาหวานไดอ้กีดว้ยใหท่้านไดอ้ิสระซื้อเป็น

ของฝาก จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั รา้นของฝากของที่ระลกึเบตง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากจากทอ้งถิน่ เช่น ผลติภณัฑ์

กลุม่แม่บา้น สนิคา้ OTOP ,รงันก, หมีเ่หลอืงเบตง, ซอีิ้วเบตง, สม้โชกนุ, เสื้อยดืสกรนี OK BETONG เป็นตน้  

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยงับรเิวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จดุผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายภาพหมู่

กบั ป้ายใตสุ้ดสยาม จากนัน้น าท่าน แวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคาร สนามบนิเบตง ชมสถาปตัยกรรมทีต่กแต่งดว้ยไมไ้ผ่ 

สะทอ้นเอกลกัษณท์อ้งถิน่ ซึง่ค าว่า "เบตง" หรอื “บอืตง” เป็นภาษาถิน่มลายู แปลว่า "ไมไ้ผ่" กลายเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่

ของอ าเภอเบตง 



  

     

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนัน้น าท่านแวะจดุเชค็อนิสุดฮติ ใหท่้านอสิระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง ก่อนเดนิทางกลบั  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พกัผ่อนบนรถ (ระยะทาง 259 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 4.30 ช ัว่โมง โดยประมาณ ) หากมี

เวลาน าท่านแวะซื้อของฝาก อาหารทะเลแปรรูป, สินคา้พื้นเมือง ที่ ตลาดบางพงักา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน

หาดใหญ่ 

20.55 น. ออกเดินทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยสมายล ์(ThaiSmile) เที่ยวบนิที่ WE268 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 25 นาท ี

22.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

 

 

 

 



  

     

อตัราค่าบรกิาร 

 

ลอ่งใต ้เจาะลกึ เบตง เมืองใตสุ้ดสยาม 3 วนั 2 คนื-WE *ข้ึนเครื่องที่สุวรรณภมิู* 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเด่ียวเพิม่ท่านละ 

01-03 พฤศจกิายน 63 8,990.- 1,500.- 

03-05 พฤศจกิายน 63 8,555.- 1,500.- 

08-10 พฤศจกิายน 63 8,990.- 1,500.- 

10-12 พฤศจกิายน 63 8,555.- 1,500.- 

15-17 พฤศจกิายน 63 8,990.- 1,500.- 

17-19 พฤศจกิายน 63 8,555.- 1,500.- 

22-24 พฤศจกิายน 63 8,990.- 1,500.- 

24-26 พฤศจกิายน 63 8,555.- 1,500.- 

29 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 63 8,990.- 1,500.- 

01-03 ธนัวาคม 63 8,555.- 1,500.- 

06-08 ธนัวาคม 63 8,990.- 1,500.- 

08-10 ธนัวาคม 63 8,990.- 1,500.- 

13-15 ธนัวาคม 63 8,990.- 1,500.- 

15-17 ธนัวาคม 63 8,555.- 1,500.- 



  

     

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าน า้หนกัส าภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ไป-กลบั 20 กก.ต่อท่าน 

 ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

 ค่าทีพ่กัระดบั 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

 ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญเสน้ทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 20 กก. ตามทีส่ายการบนิระบ ุ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอก

รายการ ค่าซกัรดี, ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไมใ่ห ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุม

ของบริษทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 350 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 

 

 

20-22 ธนัวาคม 63 8,990.- 1,500.- 

22-24 ธนัวาคม 63 8,555.- 1,500.- 



  

     

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

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

 ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดนิทาง 14 วนั   

 บตัรประชาชนตวัจรงิถอืไปในวนัเดนิทาง 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ 2,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถึง 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถ

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

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไมค่ืนเงนิเตม็จ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทั

ฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ ์หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบรกิารมาแลว้ ถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบมุาท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 18 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 13-

17 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 8-12 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษ ทางบรษิทัจะท าการออกบตัรโดยสารทนัทเีม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 10 ท่าน 

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที่สาย

การบนิก าหนด 



  

     

4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์ เทีย่วบนิ และสายการบนิ ตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ, จ านวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทั

ฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใด ๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืนค่าบรกิาร

ได ้

6. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด  ้

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

8. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

9. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตุต่าง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

12. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 


