
• สัมผัส เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ในม่านหมอก ดินแดนใต้สุดแห่งสยาม
• เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, หอ

นาฬิิกา และ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์์�
• ชมร้านเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นด�า ก.ม.4) ต้นต�าหรับอร่อยระดับต�านาน
• พิเศษ...อิ่มอร่อยกับ เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, กบภูเขาทอด

3 วัน 2 คืน เบตง ยะลา

เบตง ใต้สุดแดนสยาม



DAY 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่่–ปัตตานี–วัดช้างไห้ (หลวงปู�ทวด)-ยะลา
-เบตง-สตรีทอาร์ต-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์์�-วงเวียนหอนาฬิิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์
โบราณ

คณะพร้้อมกัันที่่� ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บร้ิเวณผู้้้โดยสาร้ขาออกัภายใน
ปร้ะเที่ศ อาคาร้ 2 สายการบินนกแอร์ (Nok Air) เจ้้าหน้าที่่�ของบร้ิษััที่ฯคอยให้กัาร้
ต้้อนร้ับและอำานวยความสะดวกัในกัาร้เช็็คอินร้ับบัต้ร้โดยสาร้ **หมายเหตุ** เคาน์เต้อร้์
เช็็คอินจ้ะปิดบร้ิกัาร้กั่อนเวลาเคร้่�องออกัอย่างน้อย 60 นาที่่ และผู้้้โดยสาร้พร้้อม ณ 
ปร้ะต้้ข้�นเคร้่�องกั่อนเวลาเคร้่�องออกั 20 นาที่่ เน่�องจ้ากัต้ั�วเคร้่�องบินของคณะเป็นต้ั�วช็ั�น
ปร้ะหยัดพิเศษั ที่่�นั�งอาจ้จ้ะไม่ได้นั�งต้ิดกัันและไม่สามาร้ถเล่อกัช็่วงที่่�นั�งบนเคร้่�องบินได้ใน
คณะซึ่่�งเป็นไปต้ามเง่�อนไขสายกัาร้บิน)

ออกัเดินที่างบินลัดฟ้้าส้ ่หาดใหญ่่ โดย สายการบินนกแอร์ (Nok Air) เที่่�ยวบินที่่� 
DD7102 ใช็้เวลาเดินที่างปร้ะมาณ 1 ช็ั�วโมง 25 นาที่่ ไม่ม่บร้ิกัาร้อาหาร้และเคร้่�องด่�มบน
เคร้่�อง

เดินที่างถ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่่ ให้ที่่านร้ับสัมภาร้ะให้เร้ียบร้้อย ไกัด์นำา
เที่่�ยวร้อที่่านอย้่ด้านนอกัที่่�จุ้ดนัดพบ จ้ากันั�นนำาที่่านออกัเดินที่างส้่จ้ังหวัดปัต้ต้าน่ โดยร้ถ
ต้้้ปร้ับอากัาศ (ร้ะยะที่าง 118 กั.ม. ใช็้เวลาเดินที่าง 2 ช็ั�วโมง โดยปร้ะมาณ) จ้ากันั�นนำาที่่าน
ช็ม วัดช้างไห้ หร้่อ วัดร้าษัฎร้์บ้ร้ณะ ต้ั�งอย้่ที่่�ต้ำาบลควนโนร้ี อำาเภอโคกัโพธิ์ิ� สังกััดคณะ
สงฆ์์ มหานิกัาย เป็นวัดเกั่าแกั่สร้้างมาแล้วกัว่า 300 ปี ต้ามต้ำานานกัล่าวว่า พร้ะยาแกั้มดำา
เจ้้าเม่องไที่ร้บุร้ี ต้้องกัาร้หาช็ัยภ้มิสำาหร้ับสร้้างเม่องใหม่ให้กัับน้องสาว จ้้งได้เส่�ยงอธิ์ิฐาน 
ปล่อยช็้างให้ออกัเดินที่างไปในป่า โดยม่เจ้้าเม่องและไพร้่พลเดินต้ิดต้ามไป จ้นมาถ่งวันหน่�ง 
ช็้างได้หยุดอย้่ ณ ที่่�แห่งหน่�ง แล้วร้้องข้�นสามคร้ั�ง พร้ะยาแกั้มดำาจ้้งได้ถ่อเป็นนิมิต้ที่่�ด่ จ้ะ
ใช็้บร้ิเวณนั�นสร้้างเม่อง แต้่น้องสาวไม่ช็อบ พร้ะยาแกั้มคำาจ้้งให้สร้้างวัด ณ บร้ิเวณดัง
กัล่าวแที่น แล้วให้ช็่�อว่า วัดช็้างไห้ แล้วนิมนต้์พร้ะภิกัษัุร้้ปหน่�ง ที่่�ช็าวบ้านเร้ียกัว่า สมเด็จ้
พะโคะ หร้่อ หลวงพ่อที่วดเหย่ยบนำ�าที่ะเลจ้่ด ซึ่่�งเป็นเจ้้าอาวาสองค์แร้กัของวัดและอัฐิของ
ที่่านกั็ถ้กับร้ร้จุ้ไว้ที่่�วัดแห่งน่� อิสร้ะให้ที่่านไหว้พร้ะขอพร้ หร้่อเช็่าบ้ช็าวัต้ถุมงคลหลวง
ป้่ที่วดต้ามอัธิ์ยาศัย สมควร้แกั่เวลานำาที่่านเดินที่างต้่อไปยัง อ�าเภอเบตง ร้ะหว่างที่างนำา
ที่่านจ้อดแวะถ่ายร้้ปบร้ิเวณ สะพานข้ามเข่่อนบางลาง บร้ิเวณบ้านคอกัช็้าง อ.ธิ์าร้โต้ 
สะพานแห่งน่�สร้้างข้�นมาเพ่�อล่นร้ะยะที่างในกัาร้เดินที่าง จ้ากัเดิมที่่�จ้ะต้้องไปต้ามไหล่เขา ซึ่่�ง
เป็นส่วนหน่�งของที่างหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบต้ง เป็นจุ้ดที่่�นักัที่่องเที่่�ยวนิยมแวะพักั
ถ่ายร้้ปและย่ดเส้นย่ดสายกั่อนจ้ะเดินที่างต้่อ

บร์การอาหารกลางวัน

04.00 น.

06.00 น.

07.25 น.

กลางวัน



นำาที่่านเดินที่างต้่อไปยัง อ�าเภอเบตง อำาเภอเล็กั ๆ ในจ้ังหวัดยะลา (ร้ะยะที่าง 150 กั.ม. 
ใช็้เวลาเดินที่าง 3 ช็ั�วโมง โดยปร้ะมาณ) เบต้ง จ้ัดเป็นอำาเภอหน่�งที่่�ม่เอกัลักัษัณ์ ความ
งดงาม ความหลากัหลายที่างวัฒนธิ์ร้ร้ม ความเช็่�อ ความศร้ัที่ธิ์า และเช็่�อช็าต้ิที่่�หลากั
หลายที่่�ผู้สมปนเปภายใต้้ความเป็นหน่�งเด่ยว จ้นที่ำาให้บร้ร้ดาผู้้้มาเย่อนต้่างหลงใหลและ
แปลกัใจ้ เบต้ง ต้ั�งอย้่ใต้้สุดฝั่ั�งต้ะวันต้กัของปร้ะเที่ศไที่ย ม่เขต้แดนต้ิดกัับปร้ะเที่ศมาเลเซึ่่ย 
โอบล้อมด้วยแนวเที่่อกัเขาสันกัาร้าค่ร้ี ภ้มิปร้ะเที่ศของอำาเภอเบต้ง ด้วยภ้มิปร้ะเที่ศแบบน่�
จ้้งที่ำาให้เบต้งม่อากัาศที่่�ด่ อากัาศเย็น และม่หมอกัปกัคลุมต้ลอดที่ั�งปี ดังคำาขวัญปร้ะจ้ำา
อำาเภอที่่�ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” คำาว่า เบต้ง 
มาจ้ากัภาษัามลาย้ “Buluh Betong” หมายถ่ง “ไม้ไผู้่ขนาดใหญ่” หร้่อที่่�คนในพ่�นที่่�จ้ะร้ียกั
ไผู้่ช็นิดน่�ว่า ไผู้่ต้ง ดังนั�นต้้นไผู้่ต้งจ้้งกัลายเป็นสัญลักัษัณ์หน่�งของอำาเภอเบต้ง นำาคณะ
เดินช็มจุ้ดเด่นที่่�ได้ร้ับความนิยมของต้ัวเม่องเบต้งได้แกั่ สตรีทอาร์ท หร่อ ถนนศิลปะ 
งานศิลปะที่่�สะที่้อนเร้่�องร้าวและวิถ่ช็่วิต้ของความเป็นเบต้งได้อย่างด่  จุ้ดเร้ิ�มต้้นของกัาร้
สร้้างสร้ร้ค์ผู้ลงานที่่�งดงามดังกัล่าว เกัิดจ้ากัที่าง อ.เบต้ง จ้.ยะลา ได้ม่กัาร้จ้ัดงาน 111 ปี 
เล่าขานต้ำานานเม่องเบต้ง ซึ่่�งม่จุ้ดปร้ะสงค์เพ่�อสร้้างหมุดหมายที่่�แสดงออกัถ่งวิถ่ช็่วิต้ของ
ช็าวเบต้งและ สร้้างจุ้ดด่งด้ดนักัที่่องเที่่�ยวที่ั�งช็าวไที่ยและช็าวต้่างช็าต้ิ จ้ากันั�นนำาที่่านช็ม 
อุโมงค์เบต้งมงคลฤที่ธิ์ิ� อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่่�เจ้าะผู้่านภ้เขาเพ่�อเช็่�อมต้่อส่วนขยายของเม่อง
ไปอ่กัฟ้ากัของต้ัวเม่อง อุโมงค์แห่งน่�ยังเป็นอุโมงค์ที่่�ผู้้้คนสามาร้ถใช็้สัญจ้ร้ไปมาด้วย
ร้ถยนต้์แห่งแร้กัของปร้ะเที่ศไที่ย ภายในอุโมงค์ต้กัแต้่งปร้ะดับปร้ะดาด้วยไฟ้หลากัส่ ต้ัว
อุโมงค์ม่ความยาวถ่ง 273 เมต้ร้ กัว้าง 9 เมต้ร้ ผู้ิวจ้ร้าจ้ร้ค้่ กัว้าง 7เมต้ร้ ที่างเที่้าเดิน
กัว้างข้างละ 1 เมต้ร้ และม่ความส้งถ่ง 7 เมต้ร้ เปิดใช็้อย่างเป็นที่างกัาร้ เม่�อวันที่่� 1 
มกัร้าคม 2544 จ้ากันั�นนำาที่่านถ่ายร้้ปกัับ วงเวียนหอนาฬิิกัาเบต้ง และ ต้้้ไปร้ษัณ่ย์
โบร้าณ ในส่วนของต้ัวหอนาฬิิกัาสร้้างข้�นด้วยหินอ่อนขาวที่่�ม่อย้่มากัในจ้ังหวัดยะลา หอ
นาฬิิกัาเป็นสัญลักัษัณ์ของเม่องหร้่อจ้ะเร้ียกัว่าเป็นสะด่อของเม่องเบต้งกั็ว่าได้ ในเที่ศกัาล
ต้่าง ๆ ที่่�จ้ัดข้�น มักัจ้ะใช็้บร้ิเวณหอนาฬิิกัาน่�เป็นจุ้ดนัดหมายในกัาร้ดำาเนินกัิจ้กัร้ร้มต้่าง ๆ 
และใกัล้ๆ กัันนั�นที่่�อย้่ค้่เม่องเบต้งมาช็้านาน ค่อ ต้้้ไปร้ษัณ่ย์โบร้าณ สร้้างข้�นในปี พ.ศ. 
2482 ส้ง 2.9 เมต้ร้ โดยผู้้้ที่่�ดำาร้ิแนวคิดค่อ นายสงวน จ้ิร้จ้ินดา อด่ต้นายไปร้ษัณ่ย์
โที่ร้เลขเบต้ง ที่่�ได้ร้ับเล่อกัเป็นนายกัเที่ศมนต้ร้ีเที่ศบาลเบต้ง คนแร้กั ในปัจ้จุ้บันน่�ต้้้
ไปร้ษัณ่ย์แห่งน่�ยังเปิดใช็้งานได้ และนักัที่่องเที่่�ยวมักัจ้ะซึ่่�อโปสกัาร้์ด เขียนและส่งจ้ดหมาย
ถ่งญาต้ิคนร้ักั หร้่อส่งถ่งต้ัวเอง เกั็บไว้เป็นความที่ร้งจ้ำา และอ่กัสิ�งหน่�งที่่�จ้ะข้ามผู้่านไม่พ้ด
ถ่งไม่ได้ ค่อ ฝั่้งนกันางแอ่น ที่่�บินอพยพหน่ความหนาวเย็นมาไกัลจ้ากัไซึ่บ่เร้ีย และจ้ะพบฝั่้ง
นกันางแอ่นมากัในช็่วงเด่อนกัันยายนถ่งม่นาคม ของทีุ่กัปี เร้ียกัได้ว่าเป็นอ่กัสัญลักัษัณ์
ของเม่องเบต้ง อยุ่ค้่กัับเม่องเบต้งมาช็้านาน สมควร้แกั่เวลานำาที่่านกัลับส้่ที่่�พักั พักัผู้่อน
ต้ามอัธิ์ยาศัย

บร์การอาหารค�่า เมนูพิเศษ ไก่สับเบตง และ ผักน��าผัดน��ามันหอย

บ่าย

ค�่า



โรงแรม Modern Thai Hotel หร่อระดับเทียบเท่า 3 ดาวที่พัก

DAY 2 ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซูู–น��าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-อุโมงค์
ปิยะมิตร–สวนหมื่นบุปผา–บ่อน��าพุร้อน  

นำาที่่านออกัเดินที่างไปช็ม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ต้ั�งอย้่ใน ต้ำาบลอัยเยอร้์เวง ห่างจ้ากั
ต้ัวเม่องเบต้ง 30 กัิโลเมต้ร้ ม่ความส้งจ้ากัร้ะดับนำ�าที่ะเล 2,038 ฟุ้ต้ จุ้ดช็มวิวที่ะเลหมอ
กัอัยเยอร้์เวง ได้ร้ับความสนใจ้และพ้ดถ่งเม่�อไม่นานมาน่� และข้�นช็่�อในเร้่�องของกัาร้ช็ม
พร้ะอาที่ิต้ย์ข้�น ควบค้่ไปกัับกัาร้ช็มที่ะเลหมอกัอันสวยงาม จุ้ดเด่น ค่อ ไม่ว่าคุณจ้ะมาฤด้
ไหน หร้่อช็่วงเวลาไหน ที่่านกั็ม่โอกัาสที่่�จ้ะได้เห็นวิวที่ิวที่ัศน์เบ่�องหน้าที่่�เป็นที่ะเลหมอกั
ต้ลอดที่ั�งปี ที่ะเลหมอกัที่่�กั่อต้ัวจ้ากัผู้่นป่า ฮาลา–บาลา ที่ะเลสาบเข่�อนบางลาง ร้วมถ่ง
สามาร้ถมองไปไกัลได้ถ่งปร้ะเที่ศมาเลเซึ่่ยเลยที่่เด่ยว (จุ้ดช็มวิวสะพาน Skywalk อย้่
ร้ะหว่างกัาร้กั่อสร้้าง แล้วเสร้็จ้ไปแล้ว 85% ร้อปร้ะกัาศใช็้อย่างเป็นที่างกัาร้) หากัแล้ว
เสร้็จ้ที่ัน เร้าจ้ะได้ช็มวิวที่ิวที่ัศน์แบบร้อบที่ิศที่าง ถ่ง 360 องศา และม่ร้ะเบ่ยงที่างเดินพ่�น
กัร้ะจ้กัใสยาว 61 เมต้ร้ ( การเที่ยวชมทะเลหมอก อาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ ข้�นอยู่
กับสภาพอากาศเป็นส�าคัญ่ )

04.00 น.



บร์การอาหารเช้า

สมควร้แกั่เวลานำาคณะเดินที่างต้่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซูู แวะถ่ายร้้ปกัับสะพานไม้ 
สะพานแขวนแห่งน่�ใช็้งานมาหลายสิบปี วัต้ถุปร้ะสงค์หลักัที่่�สร้้างข้�นนั�น ในอด่ต้ช็าวบ้านใช็้
ขนถ่ายสินค้าที่างกัาร้เกัษัต้ร้ เช็่น ผู้ลไม้ ยางพาร้า และใช็้สัญจ้ร้ของช็าวสวนในพ่�นที่่� ต้ัว
สะพานม่ความกัว้าง 1.8 เมต้ร้ ยาว 100 เมต้ร้ จ้ากันั�นนำาทีุ่กัที่่านไปยลโฉมของธิ์ร้ร้มช็าต้ิ
เบ่�องล่างของ น��าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่่�ไหลมาจ้ากัต้้นนำ�าบนยอดเขา เดิมที่่ นำ�าต้กั
แห่งน่�ม่ช็่�อเร้ียกัของคนที่้องถิ�นว่า นำ�าต้กัวังเวง และได้เปล่�ยนช็่�อในปีมหามงคล สาร้ะคร้บ
ร้อบ 72 พร้ร้ษัา ในปี 2542 ปร้ะกัอบกัับ อบต้.อัยเยอร้์เวง ได้เข้ามาพัฒนาบุกัเบิกัเส้น
ที่าง ให้เป็นแหล่งที่่องเที่่�ยว และได้เปล่�ยนช็่�อเป็นนำ�าต้กัเฉลิมพร้ะเกั่ยร้ต้ิ ร้.9 ต้ั�งแต้่นั�น
เป็นต้้นมา

บร์การอาหารกลางวัน

จ้ากันั�นนำาที่่านช็ม อุโมงค์ปิยะมิตร ต้ั�งอย้่บ้านปิยะมิต้ร้ 1 ต้ำาบลต้ะเนาะแมเร้าะ สถานที่่�ที่าง
ปร้ะวัต้ิศาสต้ร้์ ที่่�ในอด่ต้เป็นฐานเคล่�อนไหวที่างกัาร้ที่หาร้ของพร้ร้คคอมมิวนิสต้์มลายา (
พคม.) ฐานปฏิิบัต้ิกัาร้แห่งน่� เป็นฐานที่่�มั�นที่างที่หาร้ในแนวหลังของพร้ร้คคอมมิวนิสต้์
มลายา ว่ากัันว่าฐานที่่�มั�นแห่งน่�เป็นฐานที่่�มั�นในแนวหลังของสงคร้ามร้ะหว่าง พคม กัับ 
ร้ัฐบาลมาเลเซึ่่ย ที่่�แข็งแกัร้่งที่่�สุด เคยถ้กัที่ิ�งร้ะเบิดถ่ง 2 คร้ั�ง แต้่ยังคงขับเคล่�อนกัองกัำาลัง
ได้ อุโมงค์ปิยะมิต้ร้นั�น เป็นอุโมงค์ที่่�ขุดล่กัลงไปในช็ั�นดิน จุ้ดที่่�ล่กัที่่�สุดม่ความล่กัถ่ง 6 
เมต้ร้ ใช็้กัำาลังคน 60 – 80 คน ใช็้เวลาขุด 3 เด่อนเศษั  อุโมงค์ม่ความกัว้าง 50 – 60 
ฟุ้ต้ ยาวปร้ะมาณ 1 กัิโลเมต้ร้ และม่ที่างเข้าออกัถ่ง 9 ที่าง เช็่�อมต้่อถ่งกัันหมด กัร้ะจ้าย
อย้่ร้อบ ๆ ภ้เขา ภายในอุโมงค์นั�น สามาร้ถจุ้คนได้มากัถ่ง 400 คน ภายในอุโมงค์ม่โร้ง
พยาบาลสนาม ห้องส่งสัญญาณวิที่ยุร้ะยะไกัล ห้องปฏิิบัต้ิงานวางแผู้น ในส่วนของพ่�น
ผู้ิวด้านบนของอุโมงค์ม่ต้้นไม้ใหญ่ปกัคลุมหนาที่่บ ยากัต้่อกัาร้ที่่�ฝั่่ายต้ร้งข้ามจ้ะต้ร้วจ้หา

เช้า

กลางวัน 

บ่าย



เจ้อ ม่อาคาร้ที่่�ใช็้ปร้ะช็ุมและเป็นโร้งเร้ียนของพร้ร้คฯ ลานสันที่นากัาร้ เช็่น สนาม
บาสเกัต้บอล เที่เบิลเที่นนิส สมควร้แกั่เวลา นำาคณะเดินที่างต้่อไปยัง สวนหมื่นบุปผา 
หร้่อ สวนดอกัไม้เม่องหนาว ต้ั�งอย้่ที่่�หม้่บ้านปิยะมิต้ร้ 2  สวนดอกัไม้น่�อย้่ที่่ามกัลางภ้เขา 
ส้งจ้ากัร้ะดับที่ะเลปานกัลางร้าว 800 เมต้ร้ ม่อากัาศเย็นสบายต้ลอดปี เหมาะสมกัับกัาร้
ปล้กัไม้ดอกัเม่องหนาวนานาช็นิด สวนน่�เกัิดข้�นจ้ากัโคร้งกัาร้ต้ามพร้ะร้าช็ดำาร้ิสมเด็จ้พร้ะ
เที่พร้ัต้นร้าช็สุดาฯ ได้พร้ะร้าช็ที่านนามสวนแห่งน่�ว่า ว่านฮัวหยวน หร้่อ แปลเป็นไที่ยว่า 
สวนหม่�นบุปผู้า โดยม่กัาร้พัฒนาให้เป็นแหล่งที่่องเที่่�ยวและสร้้างอาช็่พให้กัับกัลุ่มผู้้้พัฒนา
ช็าต้ิไที่ยในอด่ต้ ในช็ุมช็นและหม้่บ้านบร้ิเวณน่� อด่ต้ล้วนแล้วแต้่เป็นสมาช็ิกั พคม. ที่่�
ปร้ะกัาศต้ัววางอาวุธิ์ ในปี 2532 เป็นผู้้้พัฒนาช็าต้ิไที่ย และเล่อกัที่่�จ้ะพักัอาศัยอย้่ใน
ปร้ะเที่ศไที่ยต้่อไป
สมควร้แกั่เวลา นำาที่่านเดินที่างกัลับ แวะพักัผู้่อนที่่� บ่อน��าพุร้อนเบตง บ่อนำ�าพุร้้อนเป็น
บ่อนำ�าแร้่ร้้อนต้ามธิ์ร้ร้มช็าต้ิขนาดใหญ่ปร้ะกัอบด้วยแร้่ธิ์าตุ้ต้่าง ๆ มากัมาย โดยอุณหภ้มิ
ของบร้ิเวณจุ้ดต้านำ�านั�นอย้่ที่่� 60 – 80 องศาเซึ่ลเซึ่่ยส และนักัที่่องเที่่�ยวมักัจ้ะที่ำากัิจ้กัร้ร้ม
คร้อบคร้ัว ค่อ นำาไข่ไกั่ ไข่นกักัร้ะที่า มาลวกั โดยใช็้เวลาเพ่ยง 7 นาที่่เที่่านั�น ไข่กั็สุกัพร้้อม
ร้ับปร้ะที่าน บร้ิเวณโดยร้อบม่กัาร้สร้้างสร้ะนำ�าขนาดใหญ่สำาหร้ับกัักันำ�าจ้ากันำ�าพุร้้อนเพ่�อ
ให้ปร้ะช็าช็นและนักัที่่องเที่่�ยวได้ใช็้อาบหร้่อแช็่เที่้าเพ่�อผู้่อนคลายความเม่�อยล้าได้เป็นอย่าง
ด่ แต้่ละโซึ่นของพ่�นที่่�ออกัแบบได้อย่างมาต้ร้ฐาน ถ้กัสุขลักัษัณะและสร้ะธิ์าร้าบำาบัด ต้ลอด
จ้นอาคาร้สำาหร้ับพักัค้างค่นที่่�ม่สิ�งอำานวยความสะดวกัสบายอย่างคร้บคร้ัน 
สมควร้แกั่เวลา นำาที่่านเดินที่างกัลับเข้าส้่ต้ัวเม่องเบต้ง

บร์การอาหารค�่า เมนูพิเศษ กบภูเขาทอด ปลาจีนน่่งซูีอิ�ว ผัดหมี่เหลืองเบตง

โรงแรม Modern Thai Hotel หร่อระดับเทียบเท่า 3 ดาว

ค�่า

ที่พัก



DAY 3 วัดพุทธิ์าธิ์์วาส–ร้านของฝากเมืองเบตง–ป้ายใต้สุดสยาม–ร้านวุ้นด�า ต้นต�ารับ 
(เฉาก๊วย ก.ม. 4)–เบตง– หาดใหญ่่-สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ 

คณะพบกััน ณ บร้ิเวณล้อบบ่�โร้งแร้ม เต้ร้ียมสัมภาร้ะลงมาฝั่ากัไว้บร้ิเวณล้อบบ่� 
จ้ากันั�น รับประทานอาหารเช้า แบบ ติ่มซู�า ต้ั�งอย้่ต้ร้งข้ามโร้งแร้ม หร้่อ ร้้านใกัล้เค่ยง
โร้งแร้ม ต้ิ�มซึ่ำาช็่�อดังของเบต้ง ที่านค้่กัับนำ�าช็ากัาแฟ้ยามเช็้า จ้ากันั�นเดินที่างไปยัง วัดพุทธิ์
าธิ์์วาส วัดค้่เม่องเบต้ง เดิมช็่�อวัดเบต้ง กั่อต้ั�งเม่�อ เม่�อวันที่่� 1 กัันยายน พ.ศ.2460 
สังกััดคณะสงฆ์์มหานิกัาย พ่�นที่่�ต้ั�งวัดเป็นเนินเขาส้งเอ่ยงลาดลงไปที่างที่ิศเหน่อ จ้ัดแบ่ง
พ่�นที่่�วัดออกัเป็นช็ั�นที่ั�งหมด 5 ช็ั�น ต้ั�งเด่นสง่าอย้่บนเนินเขาม่พร้ะธิ์าตุ้เจ้ด่ย์พร้ะพุที่ธิ์ธิ์ร้ร้ม
ปร้ะกัาศต้ั�งโดดเด่นมองเห็นศิลปกัร้ร้มแบบศร้ีวิช็ัยปร้ะยุกัต้์สวยงาม โดยในองค์มหาธิ์าตุ้
เจ้ด่ย์บร้ร้จุ้พร้ะบร้มสาร้ีร้ิกัธิ์าตุ้ กัร้าบสักักัาร้ะสิ�งศักัดิ�สิที่ธิ์ิ�เพ่�อความเป็นสิร้ิมงคล จ้ากันั�น
นำาที่่านเดินที่างไปยัง ร้านของฝากของที่ระล่กเบตง ให้ที่่านได้เล่อกัซึ่่�อของฝั่ากัจ้ากัที่้อง
ถิ�น เช็่น ผู้ลิต้ภัณฑ์์กัลุ่มแม่บ้าน สินค้า OTOP ,หม่�เหล่องเบต้ง, ซึ่่อิ�วเบต้ง, ส้มโช็กัุน, เส่�อ
ย่ดสกัร้ีน OK BETONG เป็นต้้น จ้ากันั�นนำาที่่านออกัเดินที่างไปยังบร้ิเวณพร้มแดน 
ไที่ย – มาเล ฯ จุ้ดผู้่านแดนถาวร้ที่่�เช็่�อมร้ะหว่างสองปร้ะเที่ศ ถ่ายภาพหม้่กัับ
ป้าย “ใต้สุดสยาม”

บร์การอาหารกลางวัน

จ้ากันั�นนำาที่่านส้่ ร้านวุ้นด�า กม. 4 หร้่อ ร้้านเฉากั๊วย ร้้านต้้นต้ำาหร้ับอร้่อยร้ะดับต้ำานาน 
เฉากั๊วยที่่�ผู้่านกัร้ะบวนวิธิ์ีที่ำาแบบดั�งเดิม ต้้มเค่�ยวหญ้าเฉากั๊วยมากักัว่า 3 ช็ั�วโมง ด้วยเต้า
ฟ้ืน ซึ่่�งจ้ะที่ำาให้ม่กัลิ�นหอมของหญ้าเฉากั๊วย ที่่�มากัไปด้วยสร้ร้พคุณที่างยา ช็่วยแกั้ร้้อนใน
กัร้ะหายนำ�า ขับเสมหะ แกั้คล่�นไส้ ช็่วยลดร้ะดับนำ�าต้าลในเล่อด และหากันำาต้้นเฉากั๊วยมาต้้ม
ให้เด่อดแล้วนำานำ�าเฉากั๊วยมาด่�มเป็นปร้ะจ้ำาจ้ะช็่วยลดอากัาร้โร้คความดันโลหิต้ส้ง และโร้ค
เบาหวานได้อ่กัด้วย จ้ากันั�นนำาที่่านเดินที่างส้่ หาดใหญ่ พักัผู้่อนบนร้ถ (ร้ะยะที่าง 259 
กั.ม. ใช็้เวลาเดินที่าง 4.30 ช็ั�วโมง โดยปร้ะมาณ )

ออกัเดินที่างบินลัดฟ้้ากัลับส้่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, กรุงเทพฯ  โดย สาย
การบินนกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD7117 ใช็้เวลาเดินที่างปร้ะมาณ 1 ช็ั�วโมง 15 
นาที่่ ไม่ม่บร้ิกัาร้อาหาร้และเคร้่�องด่�มบนเคร้่�อง

เดินที่างถ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้้อมด้วย
ความปร้ะที่ับใจ้

เช้า

กลางวัน 

บ่าย

22.30 น.

23.45 น.



อัตราค่าบร์การ
ก�าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

11-13 ต.ค.63 8,990.- 1,500.-

24-26 ต.ค.63 7,990.- 1,500.-

30 ต.ค. -01 พ.ย. 63 7,990.- 1,500.-

31 ต.ค. -02 พ.ย. 63 7,990.- 1,500.-

06-08 พ.ย. 63 7,990.- 1,500.-

13-15 พ.ย. 63 6,990.- 1,500.-

20-22 พ.ย. 63 7,990.- 1,500.-

27-29 พ.ย. 63 7,990.- 1,500.-

04-06 ธิ์.ค. 63 *วันพ่อ 8,990.- 1,500.-

05-07 ธิ์.ค. 63 *วันพ่อ 9,990.- 1,500.-

10-12 ธิ์.ค. 63 *วันรัฐธิ์รรมนูญ่ 8,990.- 1,500.-

18-20 ธิ์.ค. 63 7,990.- 1,500.-

25-27 ธิ์.ค. 63 8,990.- 1,500.-

31 ธิ์.ค. 63 – 02 ม.ค. 64 * ปีใหม่ 12,990.- 2,500.-

01-03 ม.ค. 64 * ปีใหม่ 11,990.- 2,500.-

อััตราค่่าบริการนี้้�รวม
• ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
• ค่ารถน�าเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพัก

ห้องเดี่ยว)
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์) 
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ



• ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และ
ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1-70 ปี(ตาม
เง่่อนไขกรมธรรม์) 

• ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช�านาญเส้นทาง
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อััตราค่่าบริการนี้้�ไม่รวม
• ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามที่สายการบินระบุ กรณีต้องการซื้อเพิ่ม 15 กก. ราคา 350 บาท ต่อท่านต่อ

เที่ยวบิน 20 กก. ราคา 450 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและ

เคร่่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
• ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัด

หยุดงาน, การถูกปฏิิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
ที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
• ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และ

ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1-70 ปี(ตาม
เง่่อนไขกรมธรรม์) 

เง่่อนไขการส�ารองที่นั่งและการยกเลิก
เงื่่�อันี้ไขการสำำารอังื่ที่้�นี้ั�งื่

• ส่ง ส�าเนาบัตรประชาชน พร้อม มัดจ�า 4,000 บาท / ท่าน 
• ส่วนที่เหลือช�าระก่อนวันเดินทาง 15 วัน  

• บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง

เงื่่�อันี้ไขการยกเลิิก
***เงื่่�อันี้ไขการยกเลิิกที่ัวร์เป็็นี้ไป็ตามพระราชบัญญัติธุุรกิจนี้ำาเที่้�ยวแลิะมัค่คุ่เที่ศก์***
• แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข่้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจ�าตั๋วเครื่อง

บิน 1,000 บาท
• แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถ่ง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข่้น

จริง ได้แก่ ค่ามัดจ�ารถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจ�าโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจ�าร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ 
และ ค่าบริการ

• แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจ�านวน

**ในี้กรณี้จอังื่ที่ัวร์ตรงื่วันี้หยุดเที่ศกาลิ, วันี้หยุดนี้ักขัตฤกษ์์ ที่างื่บริษ์ัที่ ฯ ขอัสำงื่วนี้สำิที่ธุิ�
ไม่ค่ืนี้เงื่ินี้โดยไม่ม้เงื่่�อันี้ไขใด ๆ ที่ั�งื่สำิ�นี้** 



รบกวนอ่านท�าความเข้าใจเง่่อนไขในการให้บร์การก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

เง่่อนไขการให้บร์การ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ข่้นอยู่

กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุด
สมบูรณ์

2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจ�านวนผู้เดินทางขั้นต�่า 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก�าหนดไว้
เท่านั้น หากมีจ�านวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหร่อปรับ
เปลี่ยนก�าหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 16-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท, กรณีที่มีผู้เดิน
ทาง 8-15 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท

3. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ข้อจ�ากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะย่ดถือและค�าน่งถ่ง
ความปลอดภัย รวมถ่งประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส�าคัญ

4. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

5. ค่าบริการที่ท่านช�าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช�าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช�าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทน
แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท�าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่
ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หร่อ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด�าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัด
บริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส�าหรับค่าบริการนั้น ๆ

7. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พ่งพอใจในสินค้าที่ผู้
เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้

8. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ 
จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดิน
ทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทา
งบริษัทฯ หร่อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้้นทางตรง หร่อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท�าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้า หร่อ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พ่งพอใจของผู้
เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของ
ประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

11. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ�าตัว ซ่่งไม่ได้เกิด
จากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่่งอยู่นอก
เหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)




