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- ข้ึน สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา 

- ชมจุดไฮไลทส์ุดฮติ สตรทีอารต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บราณ, อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใตสุ้ดสยาม 

- ชมอโุมงคปิ์ยะมิตร ถา่ยรูปสุดเกก๋บัตน้ไมพ้นัปี, ชมความงามสวนหม่ืนบปุผา, แช่เทา้บ่อน ้ าพรุอ้นเบตง 

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

- ลิ้มรส เมนูช่ือดงั ไกเ่บตง, เคาหยก, กบภเูขาทอด, ผกัน ้ าผดัน ้ ามนัหอย และ จิ้มจุม่ปลานิลสายน ้าไหล 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมือง–หาดใหญ่–ปตัตานี–ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว-ยะลา-จุดชมววิสะพานขา้มเข่ือน

บางลาง-เบตง-จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง-สตรทีอารต์-วงเวยีนหอนาฬกิาเบตง-ตูไ้ปรษณียโ์บราณ-อโุมงคเ์บตง

มงคลฤทธิ์ 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ สนามบนิดอนเมือง บรเิวณอาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย ( Thai 

AirAsia)เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร **หมายเหตุ **

เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาทแีละผูโ้ดยสารพรอ้มณประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่อง

ออก 20 นาท ีเน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกช่วงที่

น ัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ 

07.00 น. ออกเดนิทาง บนิลดัฟ้า สู่ หาดใหญ่ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย ( Thai AirAsia)เทีย่วบนิที ่ FD8001ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ช ัว่โมง 30นาทไีมม่บีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิหาดใหญ่ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดน์าํเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกทีจ่ดุนดัพบ จากนัน้นาํท่าน

ออกเดนิทางสู่จงัหวดัปตัตานี โดยรถตูป้รบัอากาศ*หากตอ้งการเลอืกทีน่ ัง่บนรถมค่ีาบริการเพิม่เตมิ*(ระยะทาง 118 ก.ม. ใช ้

เวลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง โดยประมาณ) จากนัน้นาํท่านชม ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียวเชื่อกนัว่าผูม้าขอพรใหโ้ชคลาภจะไดผ้ล

หรอืแมแ้ต่การคา้ขายทีซ่บเซาหรอืขาดทนุกก็ลบัรุ่งเรอืงขึ้นจนทาํใหเ้กดิความนบัถอืศรทัธาอย่างมากชาวปตัตานีจงึไดน้าํตน้ไม ้

ทีล่ิ้มกอเหน่ียวผูกคอตายมาแกะสลกัเป็นรูปบูชาและรสรา้งศาลเจา้ขึ้นสกัการะสาํหรบัองคเ์จา้แมล่ิ้มกอเหน่ียวท่านเป็นเทพ

เจา้แห่งความเมตตาโชคลาภคา้ขายซึง่เป็นทีนิ่ยมมากราบไหวข้องพรเพือ่เป็นศิรมิงคลกบัชวีติ  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางต่อไปยงัอ าเภอเบตงระหว่างทางนาํท่านจอดแวะถ่ายรูปบรเิวณ สะพานขา้มเข่ือนบางลาง

บรเิวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งน้ีสรา้งขึ้นมาเพือ่ลน่ระยะทางในการเดนิทาง จากเดมิทีจ่ะตอ้งไปตามไหลเ่ขา ซึง่

เป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจดุทีน่กัท่องเทีย่วนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยดืเสน้ยดืสายก่อนจะ

เดนิทางต่ออาํเภอเบตงตัง้อยู่ใตสุ้ดฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทยมเีขตแดนตดิกบัประเทศมาเลเซยีโอบลอ้มดว้ยแนวเทอืกเขา

สนัการาคีรภีมูปิระเทศของอาํเภอเบตงดว้ยภมูปิระเทศแบบน้ีจงึทาํใหเ้บตงมอีากาศทีด่อีากาศเยน็และมหีมอกปกคลุมตลอด

ทัง้ปีดงัคาํขวญัประจาํอาํเภอทีว่่า“เมืองในหมอกดอกไมง้ามใตสุ้ดสยามเมืองงามชายแดน”คาํว่าเบตงมาจากภาษามลายู 

"BuluhBetong" หมายถงึ "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" หรอืทีค่นในพื้นทีจ่ะรยีกไผ่ชนิดน้ีว่าไผ่ตงดงันัน้ตน้ไผ่ตงจงึกลายเป็น

สญัลกัษณห์น่ึงของอาํเภอเบตงจากนัน้นาํท่านแวะจดุเชค็อนิสุดฮติ ใหท่้านอสิระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง 
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จากนัน้นาํคณะเดนิชมจดุเด่นทีไ่ดร้บัความนิยมของตวัเมอืงเบตงไดแ้ก่สตรทีอารท์หรอืถนนศิลปะงานศิลปะทีส่ะทอ้น

เรื่องราวและวถิชีวีติของความเป็นเบตงไดอ้ย่างดจีดุเริ่มตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานทีง่ดงามดงักลา่วเกดิจากทางอ .เบตงจ.

ยะลาไดม้กีารจดังาน 111 ปีเลา่ขานตาํนานเมอืงเบตงซึง่มจีดุประสงคเ์พือ่สรา้งหมดุหมายทีแ่สดงออกถงึวถิชีวีติของชาวเบตง

และสรา้งจดุดงึดูดนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  
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 จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปกบัวงเวยีนหอนาฬกิาเบตงและตูไ้ปรษณียโ์บราณในส่วนของตวัหอนาฬกิาสรา้งขึ้นดว้ยหนิอ่อนขาวทีม่ี

อยู่มากในจงัหวดัยะลาหอนาฬกิาเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงหรอืจะเรยีกว่าเป็นสะดอืของเมอืงเบตงกว็่าไดใ้นเทศกาลต่างๆทีจ่ดั

ขึ้นมกัจะใชบ้รเิวณหอนาฬกิาน้ีเป็นจดุนดัหมายในการดาํเนินกจิกรรมต่างๆและใกล ้ๆ กนันัน้ทีอ่ยู่คู่เมอืงเบตงมาชา้นานคือ ตู ้

ไปรษณียโ์บราณสรา้งขึ้นในปีพ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตรโดยผูท้ีด่าํรแินวคิดคือนายสงวนจริจนิดาอดตีนายไปรษณียโ์ทรเลขเบ

ตงทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นนายกเทศมนตรเีทศบาลเบตงคนแรกในปจัจบุนัน้ีตูไ้ปรษณียแ์ห่งน้ียงัเปิดใชง้านไดแ้ละนกัท่องเทีย่ว

มกัจะซื้อโปสการด์เขยีนและส่งจดหมายถงึญาตคินรกัหรอืส่งถงึตวัเองเกบ็ไวเ้ป็นความทรงจาํ  

จากนัน้นาํท่านชมอโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิอโุมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภเูขาเพือ่เชื่อมต่อส่วนขยายของเมอืงไปอกีฟากของตวั

เมอืงอโุมงคแ์ห่งน้ียงัเป็นอโุมงคท์ีผู่ค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทยภายในอโุมงคต์กแต่ง

ประดบัประดาดว้ยไฟหลากสเีปิดใชอ้ย่างเป็นทางการเมือ่วนัที่  1 มกราคม 2544 

 

 

 

 

 

 

ค า่ 

 บรกิาร
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อาหารค า่เมนูพเิศษ...กบภเูขาทอด 

ที่พกั  Grandview Landmark Betong Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 5 ดาว 

 

วนัที่สอง วดัพทุธาธวิาส -วดักวนอมิ- ป้ายใตสุ้ดสยาม -สนามบนิเบตง-รา้นของฝากเมืองเบตง-รา้นวุน้ด า ตน้ต ารบั 

(เฉากว๊ย ก.ม. 4)–สวนหม่ืนบปุผา-อโุมงคปิ์ยะมิตร-บ่อน ้ าพรุอ้น-ศาลาประชาคมเบตง 

เชา้ คณะพบกนั ณ บรเิวณลอ้บบี้โรงแรม จากนัน้ไป รบัประทานอาหารเชา้ แบบ ติ่มซ ารา้นใกลเ้คียงโรงแรม ติ่มซาํชื่อดงัของเบ

ตง ทานคู่กบันํา้ชากาแฟยามเชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางไปยงั วดัพทุธาธิวาสวดัคู่เมอืงเบตง เดมิชื่อวดัเบตง ก่อตัง้เมือ่  เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2460สงักดัคณะ

สงฆม์หานิกายพื้นทีต่ ัง้วดัเป็นเนินเขาสูงเอยีงลาดลงไปทางทศิเหนือ จดัแบง่พื้นทีว่ดัออกเป็นช ัน้ ท ัง้หมด 5 ช ัน้ต ัง้เด่นสงา่อยู่

บนเนินเขามพีระธาตเุจดยีพ์ระพทุธธรรมประกาศตัง้โดดเด่นมองเหน็ศิลปกรรมแบบศรวีชิยัประยุกตโ์ดยในองคม์หาธาตุ

เจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตุกราบสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธิ์เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
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จากนัน้นาํท่านสู่วดัโพธิสตัโตเจา้แม่กวนอมิเบตง หรอืวดักวนอมิตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาของสวนสุดสยามวดัแห่งน้ีเป็นทีต่ ัง้

ของศาลเจา้ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพสาํคญัๆหลายองคอ์าทเิจา้แมก่วนอมิท่านแป๊ะกงท่านกวงกงเจา้แมจ่วิหวงัเหย่ยี่

หวงัตา้ตี้หวาโถ่วเซยีนซือ่ขงจื้อเป็นตน้มนีกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและมาเลเซยีเลือ่มใสศรทัธาเดนิทางมาสกัการะขอพรเป็น

จาํนวนมากส่วนมากจะขอพพรดา้นการมบีตุรและโชคลาภ 

 

จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางไปยงับรเิวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จดุผ่านแดนถาวรทีเ่ชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายรูปกบั 

ป้ายใตสุ้ดสยามถอืเป็นจดุเชค็อนิไฮไลทอ์กีหน่ึงจดุว่าท่านไดม้าเยอืนถงึแนวเขตแดนใตสุ้ดของประเทศไทย  
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จากนัน้นาํท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคารสนามบนิเบตงชมสถาปตัยกรรมทีต่กแต่งดว้ยไมไ้ผ่สะทอ้นเอกลกัษณ์

ทอ้งถิน่ซึง่คาํว่า "เบตง" หรอื “บอืตง”เป็นภาษาถิน่มลายูแปลว่า "ไมไ้ผ่" กลายเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหมข่องอาํเภอเบตง  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงั รา้นของฝาก ของที่ระลกึเบตง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากจากทอ้งถิน่ เช่น ผลติภณัฑ์ กลุม่

แมบ่า้น สนิคา้ OTOP ,รงันก, ยาจนี,หมี่เหลอืงเบตง, ซอีิ้วเบตง , สม้โชกนุ , เสื้อยดืสกรนี OK BETONGเป็นตน้จากนัน้นาํ

ท่านสู่ รา้นวุน้ด า กม.4 ตน้ตาํหรบัอร่อยระดบัตาํนาน พเิศษ…เสริฟ์เฉากว๊ยท่านละ 1ถว้ยเฉากว๊ยใชว้ธิทีาํแบบดัง้เดมิ ตม้

เคี่ยวหญา้เฉากว๊ยดว้ยเตาฟืนซึง่จะทาํใหม้กีลิน่หอมและมากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ใหท่้านไดอ้สิระซื้อเป็นของฝาก 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนัพเิศษ...เมนูจิ้มจุม่ปลานิลสายน ้ าไหลช่ือดงัของเบตง 

บ่าย นาํท่านชม สวนหม่ืนบปุผา หรอืสวนดอกไมเ้มอืงหนาวตัง้อยู่ทีห่มูบ่า้นปิยะมติร  2  สวนดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภเูขาสูงจาก

ระดบัทะเลปานกลางราว  800 เมตรมอีากาศเยน็สบายตลอดปีเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมอืงหนาวนานาชนิดสวนน้ี

เกดิขึ้นจากโครงการตามพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งน้ีว่าว่านฮวัหยวนหรอืแปล
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เป็นไทยว่าสวนหมืน่บปุผาโดยมกีารพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วและสรา้งอาชพีใหก้บักลุม่ผูพ้ฒันาชาตไิทยในอดตีในชมุชน

และหมูบ่า้นบรเิวณน้ีอดตีลว้นแลว้แต่เป็นสมาชกิพคม. ทีป่ระกาศตวัวางอาวุธในปี 2532 เป็นผูพ้ฒันาชาตไิทยและเลอืกทีจ่ะ

พกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

 

จากนัน้นาํท่านชมอโุมงคปิ์ยะมิตรตัง้อยู่บา้นปิยะมติร 1 ตาํบลตะเนาะแมเราะสถานทีท่างประวตัศิาสตรท์ีใ่นอดตีเป็นฐาน

เคลือ่นไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสตม์ลายา (พคม.) ว่ากนัว่าฐานทีม่ ัน่แห่งน้ีเป็นฐานทีม่ ัน่ในแนวหลงัของสงคราม

ระหว่างพคมกบัรฐับาลมาเลเซยีทีแ่ขง็แกร่งทีสุ่ดเคยถกูทิ้งระเบดิถงึ  2 ครัง้เป็นอโุมงคท์ีข่ดุลกึลงไปในชัน้ดนิจดุทีล่กึทีสุ่ดมี

ความลกึถงึ 6 เมตรใชก้าํลงัคน 60 – 80 คนอโุมงคม์คีวามกวา้ง 50 – 60 ฟตุยาวประมาณ 1 กโิลเมตรและมทีางเขา้ออกถงึ 

9 ทางเชื่อมต่อถงึกนัหมดกระจายอยู่รอบๆภเูขาภายในอโุมงคน์ัน้สามารถจคุนไดม้ากถงึ  400 คนภายในอโุมงคม์โีรงพยาบาล

สนามหอ้งส่งสญัญาณวทิยุระยะไกลหอ้งปฏบิตังิานวางแผนในส่วนของพื้นผวิดา้นบนของอโุมงคม์ตีน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทบึ

ยากต่อการทีฝ่่ายตรงขา้มจะตรวจหาเจอ 
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สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางกลบัแวะพกัผ่อนที่ บ่อน ้ าพรุอ้นเบตง บอ่นํา้พรุอ้นเป็นบอ่นํา้แร่รอ้นตามธรรมชาตขินาดใหญ่

ประกอบดว้ยแร่ธาตตุ่างๆมากมายโดยอณุหภมูขิองบรเิวณจดุตานํา้นัน้อยู่ที่  60 – 80 องศาเซลเซยีสและนกัท่องเทีย่วมกัจะ

ทาํกจิกรรมครอบครวัคือนาํไขไ่ก่ไขน่กกระทามาลวกโดยใชเ้วลาเพยีง 7 นาทเีท่านัน้ไขก่สุ็กพรอ้มรบัประทานบรเิวณโดยรอบ

มกีารสรา้งสระนํา้ขนาดใหญ่สาํหรบักกันํา้จากนํา้พรุอ้นเพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรอืแช่เทา้เพือ่ผ่อนคลาย

ความเมือ่ยลา้ไดเ้ป็นอย่างดแีต่ละโซนของพื้นทีอ่อกแบบไดอ้ย่างมาตรฐานถกูสุขลกัษณะและสระธาราบาํบดัตลอดจนอาคาร

สาํหรบัพกัคา้งคืนทีม่สีิง่อาํนวยความสะดวกสบายอย่างครบครนัสมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ตวัเมอืงเบตง 

 

จากนัน้นาํท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอก ศาลาประชาคมชมหอนาฬกิาโบราณและตูไ้ปรษณียย์กัษท์ีไ่ดจ้าํลองแบบมาจาก

ของเดมิทีอ่ยู่ในตวัเมอืงเบตง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่เมนูพเิศษ ไกเ่บตง, เคาหยก และ ผกัน ้ าผดัน ้ ามนัหอย 

 

ที่พกั 

 Grandview Landmark Betong Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 5 ดาว 
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วนัที่สาม ข้ึนสกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–สะพานแขวนแตปูซู-เบตง–วดัชา้งให-้หาดใหญ่-ตลาดกมิหยง 

04.00 น. นาํท่านออกเดนิทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ตัง้อยู่ในตาํบลอยัเยอรเ์วง ห่างจากตวัเมอืงเบตง 30 กโิลเมตร มคีวามสูง

จากระดบันํา้ทะเล 2 ,038 ฟตุ จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทติยข์ึ้นควบคู่ไปกบัการชม

ทะเลหมอกอนัสวยงาม จดุเด่น คือ ไมว่่าคุณจะมาฤดูไหน หรอืช่วงเวลาไหน ท่านกม็โีอกาสทีจ่ะไดเ้หน็ววิทวิทศันเ์บื้องหนา้ที่

เป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี ทะเลหมอกทีก่่อตวัจาก ผนืป่าฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขือ่นบางลาง รวมถงึสามารถมองไปไกลได ้

ถงึประเทศมาเลเซยีเลยทเีดยีว  นาํท่าน ข้ึนจุดชมววิ Skywalkชมววิทวิทศัน์แบบรอบทศิทางแบบ 360 องศา ( การเทีย่วชม

ทะเลหมอกอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นได ้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 

สมควรแก่เวลานาํคณะเดนิทางต่อไปยงัสะพานแขวนแตปูซูแวะถ่ายรูปกบัสะพานไมส้ะพานแขวนแห่งน้ีใชง้านมาหลายสบิปี

วตัถปุระสงคห์ลกัทีส่รา้งขึ้นนัน้ในอดตีชาวบา้นใชข้นถ่ายสนิคา้ทางการเกษตรเช่นผลไมย้างพาราและใชส้ญัจรของชาวสวนใน

พื้นทีต่วัสะพานมคีวามกวา้ง 1.8 เมตรยาว 100 เมตรจากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ หาดใหญ่พกัผ่อนบนรถ(ระยะทาง 259 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง 4.30  ช ัว่โมง โดยประมาณ  )จากนัน้นาํท่าน ชม วดัชา้งให ้ หรอื วดัราษฎรบู์รณะ ตัง้อยู่ทีต่าํบลควนโนร ี

อาํเภอโคกโพธิ์สงักดัคณะสงฆ ์มหานิกายเป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตามตาํนานกลา่วว่า พระยาแกม้ดาํเจา้เมอืง

ไทรบรุ ีตอ้งการหาชยัภมูสิาํหรบัสรา้งเมอืงใหมใ่หก้บันอ้งสาว จงึไดเ้สีย่งอธฐิาน ปลอ่ยชา้งใหอ้อกเดนิทางไปในป่า โดยมเีจา้

เมอืงและไพร่พลเดนิตดิตามไป จนมาถงึวนัหน่ึง ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ทีแ่ห่งหน่ึง แลว้รอ้งขึ้นสามครัง้ พระยาแกม้ดาํจงึไดถ้อื

เป็นนิมติทีด่ ีจะใชบ้รเิวณนัน้สรา้งเมอืง แต่นอ้งสาวไมช่อบ พระยาแกม้คาํจงึใหส้รา้งวดั ณ บรเิวณดงักลา่วแทน แลว้ใหช้ื่อ

ว่า วดัชา้งไห ้แลว้นิมนตพ์ระภกิษุรูปหน่ึง ทีช่าวบา้นเรยีกว่า สมเดจ็พะโคะ หรอื หลวงพ่อทวดเหยยีบนํา้ทะเลจดื ซึง่เป็นเจา้
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อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัขิองท่านกถ็กูบรรจไุวท้ีว่ดัแห่งน้ี อสิระใหท่้านไหวพ้ระขอพร หรอืเช่าบูชาวตัถมุงคลหลวงปู่ทวด

ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางต่อไปยงัอาํเภอหาดใหญ่จากนัน้นาํท่าน อสิระชอ้ปป้ิงที ่ ตลาดกมิหยง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากอาทิ

เช่น อาหารแหง้กาแฟขนมขบเคี้ยว ถ ัว่ต่างๆเครื่องสาํอางและเครื่องใชไ้ฟฟ้าซึง่เป็นทีรู่ก้นัว่าส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ปลอดภาษี

จากประเทศเพือ่นบา้นวางขายอยู่ท ัว่ไป ในราคาย่อมเยาว ์อิสระอาหารค า่ ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ที่พกั  Red Planet Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สี ่ หาดใหญ่-สนามบนิดอนเมือง, กรุงเทพฯ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Boxนาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิหาดใหญ่ 

09.00น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่สนามบนิดอนเมือง โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย ( Thai AirAsia)เทีย่วบนิที ่FD8002ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 30นาทไีมม่บีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

10.30น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

*********************************************** 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่านํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเทีย่วบนิ  

 ค่านํา้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครื่องท่านละ 15กโิลกรมั ต่อเทีย่วบนิ 

 ค่ารถนาํเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ  

 ค่าทีพ่กัระดบั 3 ดาว ตามรายการ3คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว ) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ  1,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิท่านละ500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม )์  

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทาง 

 

เบตง ชมทะเลหมอกสุดฟิน-FD4วนั3คืน 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเด่ียวเพิม่ท่านละ 

9-12เมษายน 2564 11,990.- 3,000.- 

10-13เมษายน 2564 *วนัหยุดสงกรานต*์ 11,990.- 3,000.- 

12-15 เมษายน 2564 *วนัหยุดสงกรานต*์ 12,990.- 3,500.- 

13-16เมษายน 2564 *วนัหยุดสงกรานต*์ 12,990.- 3,500.- 

15-18เมษายน 2564 11,990.- 3,000.- 

16-19 เมษายน 2564 11,990.- 3,000.- 
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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถนาํเทีย่ว  

 ค่าบรกิารโหลดกระเป๋าส่วนเกนิ 15 กโิลกรมั 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบเุช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการค่าซกัรดี , ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด

, การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืง

จากเจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 400 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 ส่ง สาํเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจาํ 4,000 บาท / ท่าน  

 ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนวนัเดนิทาง 14 วนั   

 บตัรประชาชนตวัจรงิถอืไปในวนัเดนิทาง 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์*** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ 2,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 วนัแต่ไมถ่งึ 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่ามดัจาํรถ

บสั , รถตู ้,ค่ามดัจาํโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจาํรา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบรกิาร จาํนวน 3,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไมค่ืนเงนิเตม็จาํนวน  

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

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 
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เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บรษิทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์  หากท่านไดช้าํระเงนิค่าบรกิารมาแลว้ ถอื

ว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้รกิารขอ้อื่นๆทีไ่ดร้ะบมุาท ัง้หมดน้ีแลว้  

2. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 36 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้หากมจีาํนวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไวบ้รษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 9-18

ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ1,500บาท,กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง19-26ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ1,000บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 27-35ท่านตอ้งเพิม่

เงนิท่านละ500 บาท 

3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษ ทางบรษิทัจะท าการออกบตัรโดยสารทนัทเีม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 10 ท่าน

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้หากท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที่สาย

การบนิก าหนด และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลากาํหนดการเดนิทางของเทีย่วบนิ ตามขอ้กาํหนดของกรมการบนิพล

เรอืนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษิทัฯและตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร์ ,เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถนาํเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์อ้จาํกดัดา้นภมูอิากาศ , จาํนวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั  

5. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืนค่าบรกิาร

ได ้

6. ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท่้านไมไ่ดท่้องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไมไ่ด ้  

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบรกิารนัน้ ๆ 

8. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี  

9. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง  
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10. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร  โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้น

ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ  

11. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป  

12. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร )์  

13. ในกรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืต ัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

14. กรณีทีผู่เ้ดนิทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์ , ต ัว๋รถไฟ กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุคร ัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึ้นใดๆทัง้สิ้น  

  


