
น้ำำ��ตก เฉลิิมพระเกียรติ ร.9 น้ำำ��ตก เฉลิิมพระเกียรติ ร.9 
สะพ�น้ำเตปููซูู  อุุโมงค์์เบตงมงค์ลิฤทธิ์์�สะพ�น้ำเตปููซูู  อุุโมงค์์เบตงมงค์ลิฤทธิ์์�
วััดช้้�งให้้ บ่อุน้ำำ��ร้อุน้ำเบตง ปู้�ใต้สุดแดน้ำสย�มวััดช้้�งให้้ บ่อุน้ำำ��ร้อุน้ำเบตง ปู้�ใต้สุดแดน้ำสย�ม

เที�ยวัยะลิ� เบตงเที�ยวัยะลิ� เบตง 
สุดอุลิังก�รทะเลิห้มอุก @ SKY WALK อุัยเยอุร์เวัง

ร�ค์�เร์�มต้น้ำ  
6,999 บ�ท



 DAY 1

  DAY 2

17.30 น้ำ. 

18.00 น้ำ.

......... น้ำ. 

เช้้�

คณะพร้้อมกััน ณ  จุุดน้ำัดพบ ณ  ปู๊�มน้ำำ��มัน้ำ ปูตท. ดิน้ำแดง-วั์ภ�วัดี  มีเจ้้าหน้าที่ี�ของบ
ร้ิษััที่ฯคอยต้้อนร้ับและอำานวยความสะดวกัในกัาร้เช็็คเอกัสาร้และสัมภาร้ะกั่อนกัาร้เดิน
ที่าง 
ออกัเดินที่างส่่ ห้�ดให้ญ่่ จุังห้วััดสงขลิ� โดยร้ถบัสปร้ับอากัาศ (ใช็้เวลาเดินที่าง
ปร้ะมาณ 12-13 ช็ม.) ให้ที่่านได้พักัผ่่อนบนร้ถต้ามอัธยาศัย zZzZzZzZ

คณะเดินที่างถึง ห้�ดให้ญ่่ จุังห้วััดสงขลิ� หาดใหญ่่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ี�ใหญ่่ที่ี�สุดใน
ภาคใต้้ เป็นศ่นย์กัลางที่างเศร้ษัฐกัิจ้ กัาร้ค้า และกัาร้คมนาคมขนส่งที่ี�สำาคัญ่ของภาคใต้้ 
แวะจุ้ดพักัร้ถให้ที่่านที่ำาธุร้ะส่วนต้ัว นำาที่่านเปลี�ยนพาหนะเดินที่างเป็นร้ถต้่้ 
ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช็้า แบบ SET BOX 
นำาคณะเดินที่างส่ ่จุังห้วััด ปู๊ตต�น้ำี นำาที่่านกัร้าบอัฐิหลวงพ่อที่วด ณ วัดช็้างให้ เป็นวัด
เกั่าแกั่สร้้างมาแล้วกัว่า 300 ปี วัดช็้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้้นต้ำาร้ับของหลวงป่�ที่วด เพร้าะ
ที่่านเป็นเจ้้าอาวาสองค์แร้กัของวัด ด้านหน้าวัดเป็นที่ี�ต้ั�งของสถ่ปหร้ือมณฑปบร้ร้จุ้อัฐิ
หลวงพ่อที่วด ซึ่ึ�งอย่่ใกัล้กัับเขต้พัที่ธสีมาที่ี�ช็าวบ้านเร้ียกัว่า “เขื�อนหลวงพ่อที่วดเหยียบ
นำ�าที่ะเลจ้ืด” หร้ือ “เขื�อนที่่านเหยียบนำ�าที่ะเลจ้ืด” (คำาว่าเขื�อนเป็นภาษัาคนพื�นเมืองที่าง
ภาคใต้้ หมายถึงสถ่ปที่ี�บร้ร้จุ้อัฐิของผ่่้มีบุญ่) ซึ่ึ�งมีมากั่อนแล้วซึ่ึ�งสถ่ปแห่งนี�ถือเป็น
สถานที่ี�ศักัดิ�สิที่ธิ�ของช็าวจ้ังหวัดปัต้ต้านีและใกัล้เคียง มีผ่่้คนไปกัร้าบไหว้บนบานอย่่
เนืองนิจ้ ใคร้เจ้็บไข้ได้ป�วยหร้ือวัต้ถุสิ�งของถ่กัขโมย หร้ือศ่นย์หายกั็พากัันไปบนบาน ณ 
ที่ี�สถ่ปแห่งนี�  วัดช็้างให้จ้ึงกัลายเป็นสถานที่ี�ที่่องเที่ี�ยวขึ�นช็ื�อและเป็นอีกัหนึ�งสัญ่ลักัษัณ์
ของจ้ังหวัดปัต้ต้านี ที่ี�มีนักัที่่องเที่ี�ยวเข้ามากัร้าบสักักัาร้ะหลวงป่�ที่วดอย่างไม่ขาดสาย 
ที่ี�เร้ียกัว่าเมื�อมาถึงปัต้ต้านีดินแดนแห่งปลายด้ามขวานแล้วต้้องแวะมาให้ได้

จุุดน้ำัดพบ ณ  ปู๊�มน้ำำ��มัน้ำ ปูตท. ดิน้ำแดง-วั์ภ�วัดี  - ห้�ดให้ญ่่ จุังห้วััดสงขลิ�

ห้�ดให้ญ่่ จุังห้วััดสงขลิ� (เปูลิี�ยน้ำย�น้ำพ�ห้น้ำะเปู็น้ำรถตู้) - ปู๊ตต�น้ำี - วััดช้้�งให้้ ห้ลิวัง
ปูู�ทวัด - จุุดช้มวั์วัสะพ�น้ำข้�มเข่�อุน้ำบ�งลิ�ง – เบตง – อุุโมงค์์เบตงมงค์ลิฤทธิ์์� - ตู้
ไปูรษณีย์ ห้อุน้ำ�ฬิิก�เบตง



จุ�กน้ำั�น้ำ 

เที�ยง 
จุ�กน้ำั�น้ำ 

เย็น้ำ

นำาคณะส่่ จุุดช้มวั์วัสะพ�น้ำข้�มเข่�อุน้ำบ�งลิ�ง อีกัหนึ�งสถานที่ี�พักัผ่่อนและช็มวิวที่ิวที่ัศน์
ภ่เขาที่ี�โอบล้อมเขื�อนบางลาง กัั�นแม่นำ�าปัต้ต้านีที่ี�บร้ิเวณบ้านบางลาง ต้ัวเขื�อนเป็นหินถม
แกันดินเหนียว มีความส่ง 85 เมต้ร้ สันเขื�อนยาว 430 เมต้ร้ อ่างเกั็บนำ�าจุ้ได้ 1,400 
ล้านล่กับาศกั์เมต้ร้ มีพื�นที่ี�ร้ับนำ�าเหนือเขื�อน 2,080 ต้าร้างกัิโลเมต้ร้ 
ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ ร้้านอาหาร้ที่้องถิ�น 
นำาคณะเดินที่างส่่ เบตง อำาเภอปลายด้ามขวาน ต้ั�งอย่่ใต้้สุดของปร้ะเที่ศไที่ย เต้็มไปด้วย
แหล่งที่่องเที่ี�ยวที่ี�น่าสนใจ้ ที่ั�งธร้ร้มช็าต้ิและวัฒนธร้ร้ม นำาคณะช็ม อุุโมงค์์เบตงมงค์ลิ
ฤทธิ์์�  ต้ั�งอย่่ บร้ิเวณถนนอมร้ฤที่ธิ� ต้ัดกัับถนนภักัดีดำาร้ง ผ่่านสวนสาธาร้ณะออกัส่่
ถนน บร้ิเวณหน้าสวนนกั เป็นอุโมงค์ร้ถยนต้์ลอดภ่เขาแห่งแร้กัของเมืองไที่ย ที่ี�ขุดที่อด
โค้งให้ร้ถวิ�งไปมา ความยาวต้ลอดอุโมงค์ ปร้ะมาณ 268 เมต้ร้ และที่ำาเป็นที่างเดิน
ต้ลอดสองข้างที่าง นำาคณะถ่ายร้่ปเป็นที่ี�ร้ะลึกับร้ิเวณ ตู้ไปูรษณีย์แห้่งอุำ�เภอุเบตงที่ี�มี
ขนาดใหญ่่ที่ี�สุดในปร้ะเที่ศไที่ยและใหญ่่ที่ี�สุดในโลกั  ต้่้เดิมต้ั�งอย่่ที่ี�บร้ิเวณสี�แยกัหอนาฬิิกัา
ใจ้กัลางเมืองเบต้ง สร้้างขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 2467 ต้ั�งแต้่กั่อนสมัยสงคร้ามโลกัคร้ั�งที่ี�สอง 
จุ้ดปร้ะสงค์ที่ี�สร้้างไว้ในคร้ั�งแร้กักั็เพื�อใช็้เป็นที่ี�กัร้ะจ้ายข่าวสาร้บ้านเมืองให้ช็าวเมืองเบต้ง
ได้ร้ับฟััง จ้ากัวิที่ยุที่ี�ฝัังอย่่ส่วนบนของต้่้ และใช็้เป็นต้่้ไปร้ษัณีย์มาจ้นทีุ่กัวันนี� ใกัล้กัันเป็น 
ห้อุน้ำ�ฬิิก�ค์ู่บ้�น้ำค์ู่เมือุงอุำ�เภอุเบตง ซึ่ึ�งเป็นสิ�งกั่อสร้้างเกั่าแกั่อย่่เคียงค่่กัับเมืองเบต้ง
มาช็้านาน เปร้ียบเหมือนสัญ่ลักัษัณ์ที่ี�ต้ั�งอย่่จุ้ดศ่นย์กัลางของเมือง บร้ิเวณจุ้ดต้ัดของ
ถนนสุขยางค์กัับถนนร้ัต้นกัิจ้ สร้้างด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื�องช็ื�อจ้ากัยะลาที่ี�ได้ร้ับ
กัาร้ยอมร้ับในเร้ื�องของความแข็งแร้ง สวยงาม และคงที่น อิสร้ะให้ที่่านเกั็บภาพที่ี�ร้ะลึกั
ต้ามอัธยาศัย 
ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เย็น ณ ร้้านอาหาร้ที่้องถิ�น
นำาที่่านเข้าส่่ที่ี�พักั MODERN THAI HOTEL หร้ือเที่ียบเที่่า 



04.00 น้ำ. 

เช้้�

นำาคณะเดินที่างส่่ จุุดช้มวั์วัทะเลิห้มอุกอุัยเยอุร์เวัง  เป็นจุ้ดช็มวิวที่ะเลหมอกัยอดฮิิต้
ของเบต้ง อย่่ในพื�นที่ี�ของเขาไมโคร้เวฟั มีความส่งจ้ากัร้ะดับนำ�าที่ะเล 2,038 เมต้ร้ เป็น
ที่ะเลหมอกัที่ี�ใหญ่่และสวยงาม ในช็่วงเวลาเช็้าจุ้ดช็มวิวแห่งนี�จ้ะกัลายเป็นสวร้ร้ค์บนดิน
เปิดให้นักัที่่องเที่ี�ยวเต้็มอิ�มกัับที่ะเลหมอกั สัมผ่ัสอากัาศอันบร้ิสุที่ธิ� และที่ัศนียภาพที่ี�
สวยงามของยอดเขาไมโคร้เวฟั (ขึ�นอย่่กัับสภาพภ่มิอากัาศ) 
อีกัหนึ�งไฮิไลที่์สำาหร้ับกัาร้ช็มที่ะเลหมอกัอัยเยอร้์เวง  กั็คือ สกัายวอล์ค ที่ะเลหมอกัอัย
เยอร้์เวง ร้ะเบียงที่างเดินที่ี�ยื�นออกัไปจ้ากัฐานมีความยาวร้วม 63 เมต้ร้ ส่วนปลายเป็น
ร้ะเบียงช็มวิวพื�นกัร้ะจ้กัใสที่ี�สามาร้ถมองที่ะลุลงไปได้ถึงพื�นเบื�องล่าง สามาร้ถช็มวิว
ที่ิวที่ัศน์ได้ร้อบที่ิศที่าง และวิวพร้ะอาที่ิต้ย์ขึ�น และที่ิวที่ัศน์ของที่ะเลหมอกัอัยเยอร้์เวงอัน
สวยงามสุดอลังกัาร้ (ไม่ร้วมค่าเข้าช็ม SKYWALK คนไที่ย 50 บาที่ ต้่างช็าต้ิ 100 บาที่
และค่าบร้ิกัาร้ร้ถวินมอเต้อร้์ไซึ่ค์ขึ�นจุ้ดช็มวิว เที่ี�ยวละ 20 บาที่)

DAY 3
เบตง– ช้มทะเลิห้มอุกอุัยเยอุร์เวัง- อุัยเยอุร์เวัง Skywalk – สะพ�น้ำแตปููซูู – น้ำำ��ตกเฉลิิมพระเกียรติ 

ร.9 - ร้�น้ำเฉ�ก๋วัยเบตง กม.4 – สวัน้ำห้มื�น้ำบุปูผ� - อุุโมงค์์ปูิยะมิตร – บ่อุน้ำำ��ร้อุน้ำเบตง

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช็้า SET BOX
 นำาคณะแวะถ่ายร้่ป สะพานแต้ป่ซึ่่ เป็นสะพานแขวนแบบพื�นไม้ มีความกัว้าง 1.8 
เมต้ร้ ยาวกัว่า 100 เมต้ร้ ข้ามแม่นำ�าปัต้ต้านี สร้้างมาต้ั�งแต้่สมัยอดีต้กัำานันต้ำาบลอัย
เยอร้์เวง นายม่เซึ่็ง แต้ป่ซึ่่ ช็่วยร้ะดมพลังและเงินสมที่บจ้ากัช็าวบ้านร้่วมกัับร้าช็กัาร้ ที่ี�ไม่
เพียงพอ เพร้าะต้้องสั�งสายสลิง สำาหร้ับยึดโยงต้ัวสะพานจ้ากัญ่ี�ปุ�น ซึ่ึ�งสมัยนั�นเป็นเร้ื�อง
ใหญ่่มากั สามาร้ถช็่วยเหลือความยากัลำาบากัของช็าวบ้านที่ี�อย่่อีกัฝัั�งของแม่นำ�า ซึ่ึ�งใน
ขณะนั�นต้้องใช็้แพไม้ไผ่่ข้ามไป-มา ที่ำาให้ ช็าวบ้านโดยเฉพาะเด็กัๆต้้องเสียช็ีวิต้ทีุ่กัปี เวลา
ขนย้ายผ่ลผ่ลิต้กัาร้เกัษัต้ร้ หร้ือคนป�วย กั็ลำาบากัแสนสาหัส กัาร้กั่อสร้้างสะพานแต้ป่ซึ่่ 
ขึ�นมาโดยกัาร้ร้่วมแร้งร้่วมใจ้กััน จ้ึงเป็นเหมือนสัญ่ลักัษัณ์ของกัาร้ต้่อส่้ของช็าว กัม.32 
ในกัาร้เอาช็นะธร้ร้มช็าต้ิและความร้ักัสามัคคีของคนในช็ุมช็น



จุ�กน้ำั�น้ำ 

จุ�กน้ำั�น้ำ 

จุ�กน้ำั�น้ำ 

เที�ยง

นำาคณะเดินที่างส่่ น้ำำ��ตกเฉลิิมพระเกียรติ ร.9 แหล่ง
ที่่องเที่ี�ยวที่ี�สำาคัญ่อีกัแห่งหนึ�งของเบต้ง เดิมช็ื�อ นำ�าต้กั 
“วังเวง” หร้ือ “อัยเยอร้์เค็ม” ต้ั�งอย่่ในป�าอุดมสมบ่ร้ณ์ 
เป็นนำ�าต้กัที่ี�ไหลจ้ากัหน้าผ่าส่ง 30 เมต้ร้ ที่ำาให้มีละออง
นำ�าลอยต้ามอากัาศ ร้อบบร้ิเวณปกัคลุมไปด้วยพร้ร้ณ
ไม้เขียวขจ้ี มีศาลาสำาหร้ับนั�งพักัผ่่อนช็มวิวนำ�าต้กั ในปี
มหามงคลคร้บร้อบ 72 พร้ร้ษัาของพร้ะบาที่สมเด็จ้พร้ะ
ปร้มินที่ร้มหาภ่มิพลอดุลยเดช็ ในปี 2542 อบต้.อัยเยอ
ร้์เวง ได้เข้ามาพัฒนาบุกัเบิกัเส้นที่าง พัฒนาเป็นแหล่ง
ที่่องเที่ี�ยว และได้เปลี�ยนช็ื�อเป็น นำ�าต้กัเฉลิมพร้ะเกัียร้ต้ิ 
ร้.9 ต้ั�งแต้่นั�นเป็นต้้นมา
นำาคณะแวะ ร้�น้ำเฉ�ก๊วัยเบตง  กม.4 (วัุ้น้ำดำ�) เจ้้าแร้กับ้านไม้ เป็นเฉากั๊วยส่ต้ร้ดั�งเดิม 
จ้ากักัาร้ดำาเนินกัิจ้กัาร้สืบต้่อจ้ากัรุ้่นส่่รุ้่นที่ี�เป็นเอกัลักัษัณ์เฉพาะที่ั�งยังคงคร้องความ
โบร้าณไว้ให้นักัที่่องเที่ี�ยวผ่่้ที่ี�มาเยียนเบต้งได้แวะเยี�ยมช็มและร้ับปร้ะที่านเฉากั๊วยซึ่ึ�งเป็น
เฉากั๊วยที่ี�ขึ�นช็ื�อลือนามและมีช็ื�อเสียงที่ี�ควบค่่กัับเมืองเบต้งมายาวนานแสนนานเกัือบ 40 
ปีเลยที่ี�เดียวและเป็นที่ี�ได้ร้ับกัาร้ยอมร้ับจ้ากันักัที่่องเที่ี�ยวอย่างแพร้่หลายที่ี�เป็นอีกัหนึ�ง
ของดีที่ี�อย่่ค่่กัับเมืองเบต้งเมืองในหมอกัดอกัไม้งาม มาเป็นเวลานาน อิสร้ะให้ที่่านเลือกั
ซึ่ื�อลองช็ิมต้ามอัธยาศัย 
นำาคณะเข้าช็ม สวัน้ำห้มื�น้ำบุปูผ� หร้ือเร้ียกัว่า สวนไม้ดอกัเมืองหนาวเบต้ง เป็นสวน
ดอกัไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้้  เนื�องจ้ากัเบต้งมีสภาพอากัาศที่ี�เหมาะสม ด้วย
สภาพภ่มิปร้ะเที่ศที่ี�อย่่ส่งจ้ากัร้ะดับที่ะเลปานกัลางร้าว 800 เมต้ร้ มีอากัาศเย็นสบาย
ต้ลอดปี ร้ะบบนำ�าเพียงพอ จ้ึงมีความเหมาะสมกัับกัาร้ปล่กัไม้ดอกัเมืองหนาวนานาช็นิด 
สวนดอกัไม้นี�อย่่ที่่ามกัลางภ่เขา ในโคร้งกัาร้ต้ามพร้ะร้าช็ดำาร้ิสมเด็จ้พร้ะเที่พร้ัต้นร้าช็สุ
ดาฯ สยามบร้มร้าช็กัุมาร้ี  ที่ี�มีดอกัไม้นานาพันธุ์บานสะพร้ั�ง คอยเช็ื�อเช็ิญ่ผ่่้มาเยือน 
ความสวยงามของดอกัไม้ที่ี�ปล่กัเร้ียงร้ายเป็นที่ิวแถวเย้ายวนให้นักัที่่องเที่ี�ยวเข้าไปเที่ี�ยว
ช็ม และสัมผ่ัสกัับสภาพภ่มิอากัาศที่ี�มีอุณหภ่มิต้ำ�ากัว่าพื�นที่ี�อื�นของภาคใต้้ 
ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ ร้้านอาหาร้ที่้องถิ�น
 นำาคณะเดินที่างส่่ อุุโมงค์์ปูิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่ี�อดีต้ขบวนกัาร้โจ้ร้
คอมมิวนิสต้์มลายา (จ้คม.) สร้้างขึ�น สำาหร้ับเป็นฐานปฏิิบัต้ิกัาร้ต้่อส่้ที่างกัาร้เมือง แต้่
ต้่อมาได้กัลับมาร้่วมพัฒนาช็าต้ิไที่ย  อุโมงค์ปิยะมิต้ร้ สร้้างเมื�อปี พ.ศ. 2519 ใช็้หลบ
กัาร้โจ้มต้ีที่างอากัาศและสะสมเสบียง ในปัจ้จุ้บันได้เปิดเป็นแหล่งที่่องเที่ี�ยวให้แกั่นักัที่่อง
เที่ี�ยวที่ี�สนใจ้เข้ามาเร้ียนร้่้ปร้ะวัต้ิศาสต้ร้์ในอดีต้ ต้ลอดอุโมงค์จ้ะพบเห็นร้่องร้อยของ
กัาร้ดำาเนินช็ีวิต้ที่ี�ยังคงหลงเหลืออย่่ เช็่น ห้องนอนที่ี�มีเต้ียงดิน กั่อต้ิดกัับผ่นัง อุปกัร้ณ์
ในกัาร้ส่้ร้บ และเคร้ื�องไม้เคร้ื�องมือในกัาร้เดินป�า ร้วมที่ั�งห้องบัญ่ช็ากัาร้ร้บ ซึ่ึ�งจุ้คนได้ถึง 
200 คน



จุ�กน้ำั�น้ำ 

เย็น้ำ

เดินที่างส่่ บ่อนำ�าร้้อนเบต้ง เป็นบ่อนำ�าร้้อนธร้ร้มช็าต้ิขนาดใหญ่่ มีขนาดพื�นที่ี�ปร้ะมาณ 3 
ไร้่ โดยจ้ะมีนำ�าร้้อนผุ่ดขึ�นมาจ้ากัใต้้ดิน ปร้ะกัอบด้วยแร้่ธาตุ้ต้่างๆ มากัมาย อุณหภ่มิ
ของนำ�าอย่่ที่ี�ปร้ะมาณ 80 องศาเซึ่ลเซึ่ียส ซึ่ึ�งต้ร้งจุ้ดที่ี�มีนำ�าเดือดนี� สามาร้ถต้้มไข่ไกั่ได้จ้น
สุกัภายใน 10 นาที่ี ซึ่ึ�งแต้่ละโซึ่นออกัแบบอย่างได้มาต้ร้ฐาน ถ่กัสุขลักัษัณะ ที่ั�งบ่อนำ�า
ร้้อนบ่อใหญ่่ บ่อแช็่นำ�าร้้อนใหม่ และอาคาร้ธาร้าบำาบัด โดยเช็ื�อกัันว่านำ�าแร้่แห่งนี� 
สามาร้ถบร้ร้เที่าร้ักัษัาโร้คภัยต้่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาที่ิ โร้คปวดเมื�อย โร้คเหน็บช็า โร้ค
ผ่ิวหนัง เป็นต้้น
ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เย็น ณ ร้้านอาหาร้ที่้องถิ�น 
นำาที่่านเข้าส่่ที่ี�พักั MODERN THAI HOTEL หร้ือเที่ียบเที่่า

DAY 4
เบตง – ถ่�ยรูปูค์ู่ปู้�ยใต้สุดแดน้ำสย�ม – แวัะช้มตัวัเมือุงยะลิ� – ห้�ดให้ญ่่ – ตลิ�ดกิมห้ยง 

– กรุงเทพฯ

เช้้� 

จุ�กน้ำั�น้ำ 
เที�ยง 
จุ�กน้ำั�น้ำ 

......... น้ำ.

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช็้า
 สมควร้แกั่เวลานำาคณะเช็็คเอ้าที่์ เดินที่างออกัจ้ากัที่ี�พักั แวะถ่ายร้่ปค่่ป้ายใต้้สุด
แดนสยาม เป็นที่ี�ร้ะลึกั ต้ั�งอย่่บร้ิเวณช็ายแดนปลายสุดถนนที่างหลวงหมายเลข 410 
ห่างจ้ากัต้ัวเมืองปร้ะมาณ 7 กัิโลเมต้ร้ เป็นแนวเขต้แดนร้ะหว่างอำาเภอเบต้ง กัับร้ัฐเปร้ักั
ปร้ะเที่ศมาเลเซึ่ีย มีเอกัลักัษัณ์ลายเส้นแผ่นที่ี�ปร้ะเที่ศไที่ยสีที่องโดดเด่นสลักับนป้ายหิน
อ่อน ร้ายล้อมไปด้วยธร้ร้มช็าต้ิและไม้ดอกัไม้ปร้ะดับอันงดงาม 
นำาคณะเดินที่างเข้าส่่ ต้ัวเมืองจ้ังหวัดยะลา 
ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ ร้้านอาหาร้ที่้องถิ�น 
นำาที่่านเดินที่างกัลับส่่ ห้�ดให้ญ่่ จุังห้วััดสงขลิ� อิสร้ะช็้อปปิ�งต้ลาดกัิมหยง ส่งที่้าย
กั่อนเดินที่างกัลับกัรุ้งเที่พฯ 
ออกัเดินที่างส่่ กัรุ้งเที่พฯ โดยร้ถบัสปร้ับอากัาศ (ใช็้เวลาเดินที่างปร้ะมาณ 12-13 ช็ม.) 
ให้ที่่านได้พักัผ่่อนบนร้ถ ช็มวิวสองข้างที่าง 
อิสร้ะอาหาร้เย็น ร้ะหว่างที่างกัลับกัรุ้งเที่พฯ ให้ที่่านได้เลือกัซึ่ื�อของฝัากัของที่ี�ร้ะลึกั.



DAY 5
กรุงเทพฯ

05.00-
07.00 น้ำ.

เดินที่างถึง กัรุ้งเที่พฯ ปั�มนำ�ามัน ปต้ที่. ดินแดง-วิภาวดี โดยสวัสดิภาพ พร้้อมความปร้ะที่ับใจ้...

หมายเหตุ้ : ร้ายกัาร้ที่ัวร้์ที่่องเที่ี�ยวสามาร้ถเปลี�ยนแปลงต้ามความเหมาะสม โดยมิต้้องแจ้้งให้ที่ร้าบ
ล่วงหน้าโดยมีต้ัวแที่นบร้ิษััที่(มัคคุเที่ศกั์,หัวหน้าที่ัวร้์,คนขับร้ถของแต้่ละสถานที่ี�)เป็นผ่่้บร้ิหาร้เวลา

ปร้ับเปลี�ยนต้ามความเหมาะสม โดยที่างบร้ิษััที่จ้ะคำานึงถึงความปลอดภัยและปร้ะโยช็น์ของผ่่้เดินที่าง
เป็นสำาคัญ่.

อุัตร�ค์่�บร์ก�ร

วััน้ำเดิน้ำท�ง ร�ค์�/ท่�น้ำ พักเดี�ยวั

12 – 16 เมษ�ยน้ำ 2564 6,999 +2,000

13 – 17 เมษ�ยน้ำ 2564 6,999 +2,000

14 - 18 เมษ�ยน้ำ 2564 6,999 +2,000

* ค่าบร้ิกัาร้ข้างต้้นเฉพาะนักัที่่องเที่ี�ยวช็าวไที่ยเที่่านั�น  ค่าที่ัวร้์ไม่ร้วมค่าที่ิปมัคคุเที่ศกั์และคนขับร้ถ 
ที่่านละ  500 บาที่/ต้ลอดกัาร้เดินที่าง/ต้่อที่่าน   ช็ำาร้ะได้ที่ี�เจ้้าหน้าที่ี�บร้ิษััที่ฯ กั่อนออกัเดินที่าง *

อุัตร�ค์่�บร์ก�รน้ำี�รวัม

• ค่าร้ถบัสปร้ับอากัาศไป-กัลับ และร้ถต้่้ นำาเที่ี�ยวต้ามร้ายกัาร้ที่ี�ร้ะบุ     
• ค่าโร้งแร้มที่ี�พักัต้ามที่ี�ร้ะบุในร้ายกัาร้ พักัห้องละ 2 ที่่าน 
• ค่าธร้ร้มเนียมเข้าช็มสถานที่ี�ต้่างๆ ต้ามร้ายกัาร้ที่ี�ร้ะบุ 
• ค่าอาหาร้ต้ามที่ี�ร้ะบุในร้ายกัาร้   
• ค่ามัคคุเที่ศกั์ที่้องถิ�นคอยอำานวยความสะดวกัต้ลอดกัาร้เดินที่าง 
• ค่าปร้ะกัันอุบัต้ิเหตุ้ร้ะหว่างเดินที่าง วงเงินที่่านละ 500,000 - 1,000,000 บาที่  (เงื�อนไขต้าม

กัร้มธร้ร้ม์)



อุัตร�ค์่�บร์ก�รน้ำี� ไม่ รวัม
• ค่าใช็้จ้่ายส่วนต้ัวนอกัเหนือจ้ากัร้ายกัาร้ที่ี�ร้ะบุ เช็่น ค่าโที่ร้ศัพที่์ ค่าโที่ร้ศัพที่์ที่างไกัล ค่าอินเต้อร้์เน็ต้ 

ค่าซึ่ักัร้ีด ค่ามินิบาร้์ในห้อง ร้วมถึงค่าอาหาร้และเคร้ื�องดื�มที่ี�สั�งเพิ�มนอกัเหนือร้ายกัาร้(กัรุ้ณา
สอบถามจ้ากัหัวหน้าที่ัวร้์กั่อนกัาร้ใช็้บร้ิกัาร้)

• ค่าที่ัวร้์ไม่ร้วมค่าที่ิปมัคคุเที่ศกั์และคนขับร้ถ ที่่านละ 500  บาที่/ต้ลอดกัาร้เดินที่าง/ต้่อที่่าน 
• กัร้ณีเด็กัที่ี�มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช็ำาร้ะค่าที่ัวร้์ 50 % จ้ากัร้าคาที่ัวร้์ของผ่่้ ใหญ่่ แต้่ไม่เกั็บค่าที่ิป

มัคคุเที่ศกั์และคนขับร้ถ 
•  ค่าที่ิปหัวหน้าที่ัวร้์ขึ�นอย่่กัับความพึงพอใจ้ของที่่าน
1. ค่าภาษัีม่ลค่าเพิ�ม 7% และภาษัีหักั ณ ที่ี�จ้่าย 3%
 
เง่�อุน้ำไขก�รให้้บร์ก�ร
ในกัาร้จ้องที่ัวร้์กัรุ้ณา ช็ำาร้ะค่าที่ัวร้์เต้็มจ้ำานวน พร้้อมส่งสำาเนาบัต้ร้ปร้ะช็าช็น หลังจ้ากัที่ำากัาร้จ้องที่ัวร้์ 
3 วัน  หากัไม่ช็ำาร้ะต้ามที่ี�บร้ิษััที่กัำาหนด ขออนุญ่าต้ต้ัดที่ี�นั�งเพื�อให้ล่กัค้าที่่านอื�นที่ี�ร้อที่ี�นั�งอย่่โดยอัต้โนมัต้ิ  
เมื�อที่่านช็ำาร้ะเงินค่าที่ัวร้์เร้ียบร้้อยแล้ว ที่างบร้ิษััที่ฯถือว่าที่่านยอมร้ับเงื�อนไขและข้อต้กัลงต้่างๆที่ี�ได้ร้ะบุไว้
ที่ั�งหมดนี�แล้ว
ก�รยกเลิิก
** เนื�องจ้ากัร้าคาที่ัวร้์นี�เป็นร้าคาโปร้โมช็ั�น เมื�อจ้องและช็ำาร้ะเงินแล้ว  ไม่สามาร้ถยกัเลิกั,เลื�อน,เปลี�ยนผ่่้
เดินที่าง,ขอคืนเงินทีุ่กักัร้ณี  และเมื�อที่่านออกัเดินที่างไปกัับคณะแล้ว ที่่านงดกัาร้ใช็้บร้ิกัาร้ร้ายกัาร้ใด
ร้ายกัาร้หนึ�งหร้ือไม่เดินที่างพร้้อมคณะถือว่าที่่านสละสิที่ธิ�ไม่อาจ้เร้ียกัร้้องค่าบร้ิกัาร้และเงินมัดจ้ำาคืนไม่
ว่ากัร้ณีใดที่ั�งสิ�น **
ห้ม�ยเห้ตุ
1. บร้ิษััที่ขอสงวนสิที่ธิ�ในกัาร้ยกัเลิกักัาร้เดินที่างในกัร้ณีที่ี�มีนักัที่่องเที่ี�ยวร้่วมเดินที่างน้อยกัว่า 25 ที่่าน 

ร้าคาและร้ายกัาร้อาจ้มีกัาร้เปลี�ยนแปลงได้ต้ามความเหมาะสม
2. บร้ิษััที่ฯ มีสิที่ธิ�ที่ี�จ้ะเปลี�ยนแปลงร้ายละเอียดบางปร้ะกัาร้ในที่ัวร้์นี� เมื�อเกัิดเหตุ้สุดวิสัยจ้นไม่อาจ้แกั้ไขได้
3. ร้ายกัาร้ที่่องเที่ี�ยว โร้งแร้มที่ี�พักั สามาร้ถเปลี�ยนแปลงได้ต้ามความเหมาะสม โดยคำานึงถึงผ่ลปร้ะโยช็น์

ของผ่่้เดินที่างเป็นสำาคัญ่
4. บร้ิษััที่ฯ ไม่ร้ับผ่ิดช็อบค่าเสียหายในเหตุ้กัาร้ณ์ที่ี�เกัิดจ้ากั  ภัยธร้ร้มช็าต้ิ เช็่น พายุไต้้ฝัุ�น ปฏิิวัต้ิและ

อื�นๆที่ี�อย่่นอกัเหนือกัาร้ควบคุมของที่างบร้ิษััที่ฯหร้ือค่าใช็้จ้่ายเพิ�มเต้ิมที่ี�เกัิดขึ�นที่างต้ร้งหร้ือที่าง
อ้อม เช็่น กัาร้เจ้็บป�วย, กัาร้ถ่กัที่ำาร้้าย, กัาร้ส่ญ่หาย, ความล่าช็้า หร้ือจ้ากัอุบัต้ิเหตุ้ต้่างๆ

5. ที่างบร้ิษััที่ฯ จ้ะไม่ร้ับผ่ิดช็อบใดๆ ที่ั�งสิ�นหากัเกัิดกัร้ณีความล่าช็้าจ้ากักัาร้ปร้ะที่้วง, กัาร้นัดหยุดงาน, 
กัาร้กั่อจ้ลาจ้ล ซึ่ึ�งอย่่นอกัเหนือความร้ับผ่ิดช็อบของบร้ิษััที่ฯ

6. หากัไม่สามาร้ถไปเที่ี�ยวในสถานที่ี�ที่ี�ร้ะบุในโปร้แกัร้มได้ อันเนื�องมาจ้ากัธร้ร้มช็าต้ิ ความล่าช็้า จ้ะไม่มี
กัาร้คืนเงินใดๆที่ั�งสิ�นแต้่ที่ั�งนี�ที่างบร้ิษััที่ฯจ้ะจ้ัดหาร้ายกัาร้เที่ี�ยวสถานที่ี�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวนสิที่ธิ�
กัาร้จ้ัดหานี�โดยไม่แจ้้งให้ที่ร้าบล่วงหน้า



7. ที่างบร้ิษััที่ฯจ้ะไม่ร้ับผ่ิดช็อบใดๆ ที่ั�งสิ�น หากัที่่านใช็้บร้ิกัาร้ของที่างบร้ิษััที่ฯไม่คร้บ อาที่ิ ไม่เที่ี�ยว
บางร้ายกัาร้, ไม่ที่านอาหาร้บางมื�อ เพร้าะค่าใช็้จ้่ายทีุ่กัอย่าง ที่างบร้ิษััที่ฯได้ช็ำาร้ะค่าใช็้จ้่ายให้ต้ัวแที่นแบบ
เหมาขาดกั่อนออกัเดินที่างแล้ว
8. ที่างบร้ิษััที่ฯจ้ะไม่ร้ับผ่ิดช็อบใดๆ ที่ั�งสิ�น หากัเกัิดสิ�งของส่ญ่หายจ้ากักัาร้โจ้ร้กัร้ร้ม และ/หร้ือ เกัิด
อุบัต้ิเหตุ้ที่ี�เกัิดจ้ากัความปร้ะมาที่ของต้ัวนักัที่่องเที่ี�ยวเอง
9. มัคคุเที่ศกั์ พนักังาน หร้ือต้ัวแที่นของที่างบร้ิษััที่ ไม่มีอำานาจ้ในกัาร้ให้คำาสัญ่ญ่าใดๆ แที่นบร้ิษััที่  
เว้น แต้่มีเอกัสาร้ลงนามโดยผ่่้มีอำานาจ้ของบร้ิษััที่กัำากัับเที่่านั�น
10. เมื�อที่่านต้กัลงช็ำาร้ะเงินไม่ว่าที่ั�งหมดหร้ือบางส่วนกัับที่างบร้ิษััที่ฯ ที่างบร้ิษััที่ฯ จ้ะถือว่าที่่านได้
ยอมร้ับในเงื�อนไขข้อต้กัลงต้่างๆ ที่ี�ได้ร้ะบุไว้แล้วที่ั�งหมด




