
เบตง ชมทะเลหมอก ใตส้ดุสยาม 3วนั2คนื 
**จอง&ชําระเงนิ ภายใน 28 ก.พ.65 ฟร ีโหลดกระเป๋า ไป-กลบั 10 กก. 1 ช้ิน ต่อท่าน 

 
 



- ข้ึน สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชมววิทะเลหมอกแบบ 360 องศา 

- ชม วดัคูหาภมิขุหรอืวดัหนา้ถํ้าหน่ึงในสามปูชนียสถานที่สาํคญัของภาคใต ้

- สกัการะเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว, วดัชา้งให ้ช่ือดงัแห่งเมืองปตัตานี 

- ชมจุดไฮไลทส์ดุฮติ สตรทีอารต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บราณ, อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ และป้ายใตส้ดุสยาม 

- ชมอโุมงคปิ์ยะมิตร ถา่ยรูปสดุเกก๋บัตน้ไมพ้นัปี, ชมความงามสวนหมื่นบปุผา, แช่เทา้บ่อน้ําพรุอ้นเบตง 

- พาชิมเฉากว๊ยเบตง(วุน๊ดาํ ก.ม.4) ตน้ตาํหรบัอร่อยระดบัตาํนาน 

- ลิ้มรสเมนูช่ือดงัไกเ่บตง, เคาหยกและจิ้มจุม่ปลานิลสายน้ําไหล 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมูิ–หาดใหญ่–ยะลา-วดัคูหาภมิขุ-จุดชมวิวสะพานขา้มเข่ือนบางลาง-เบตง-จุดเช็คอนิป้ายโอ

เคเบตง-สตรทีอารต์-วงเวยีนหอนาฬกิาเบตง-ตูไ้ปรษณียโ์บราณ-อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสารเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย60 นาทแีละ

ผูโ้ดยสารพรอ้มณประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาท ีเน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ที่

น ัง่อาจจะไม่ไดน้ ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที่น ัง่บนเครื่องบินไดใ้นคณะซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบิน**หมาย

เหตุ**ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเตรียมหลกัฐานการจองผ่านโครงการทวัรเ์ที่ยวไทยเพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบและแสกนยนืยนัสทิธิ์ 

ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางหากผูเ้ดนิทางไมไ่ดแ้สกนยนืยนัสทิธิ์กบัเจา้หนา้ที*่ 

06.55 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ หาดใหญ่โดยสายการบินไทยเวียตเจท็ (Thai VietJet)เท่ียวบินท่ี VZ320ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ช ัว่โมง 30นาทไีม่มบีริการอาหารว่างและนํา้ดื่มบนเครื่อง*ขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนสายการบินในกรณีท่ีมีการยกเลกิเท่ียวบิน,

การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเท่ียวบิน หรอืจาํนวนท่ีนัง่ไม่เพยีงพอ ท่ีสง่ผลกระทบต่อรายการท่องเท่ียว* 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบินหาดใหญ่ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดน์าํเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกทีจ่ดุนดัพบ จากนัน้นาํท่าน

ออกเดนิทางสู่จงัหวดัยะลาโดยรถตูป้รบัอากาศ*หากตอ้งการเลอืกทีน่ ัง่บนรถมค่ีาบริการเพิม่เติม*(ระยะทาง 140 ก.ม. ใช ้

เวลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง โดยประมาณ) จากนัน้นาํท่านชมวดัคูหาภมิขุหรอืวดัหนา้ถํา้หน่ึงในสามปูชนียสถานทีส่าํคญัของ

ภาคใตท้ีบ่่งบอกถงึความรุ่งเรอืงของพทุธศาสนาในสมยัอาณาจกัรศรวีชิยัในถํา้คูหาภมิขุมพีระพทุธรูปปางไสยาสนข์นาดใหญ่

ปัน้ดว้ยดนิเหนียวโดยใชไ้มไ้ผ่เป็นโครงประดษิฐานภายในถํา้คูหาภมิขุบรเิวณวดัแห่งน้ีเคยเป็นแหลง่ชมุชนโบราณมาตัง้แต่

สมยัก่อนประวตัศิาสตรไ์ดม้กีารพบเทวรูปสาํรดิกาํแพงเมอืงพระพมิพด์นิดบิแบบทวารวดศีรวีชิยัภาพเขยีนสพีระพทุธรูปฉาย

ภาพเขยีนสรีาชรถมสีตัวเ์ทยีมและภาพเขยีนก่อนประวตัศิาสตรบ์รเิวณถํา้คูหาภมิขุเป็นภาพพระพทุธฉายและภาพราชรถ

แกะสลกัไวบ้นหนา้ผาภายในบรเิวณถํา้คูหาภมิขุอกีดว้ย 



 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางต่อไปยงัอาํเภอเบตงระหวา่งทางนาํท่านจอดแวะถ่ายรูปบรเิวณ สะพานขา้มเข่ือนบางลาง

บรเิวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งน้ีสรา้งขึ้นมาเพือ่ลน่ระยะทางในการเดนิทาง จากเดมิทีจ่ะตอ้งไปตามไหลเ่ขา ซึง่

เป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจดุทีน่กัท่องเทีย่วนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยดืเสน้ยดืสายก่อนจะ

เดนิทางต่อจากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ อาํเภอเบตงตัง้อยู่ใตสุ้ดฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทยมเีขตแดนตดิกบัประเทศมาเลเซยี

โอบลอ้มดว้ยแนวเทอืกเขาสนัการาครีดีว้ยภมูปิระเทศแบบน้ีจงึทาํใหเ้บตงมอีากาศทีด่อีากาศเยน็และมหีมอกปกคลมุตลอด

ท ัง้ปีดงัคาํขวญัประจาํอาํเภอทีว่า่“เมืองในหมอกดอกไมง้ามใตส้ดุสยามเมืองงามชายแดน”คาํวา่เบตงมาจากภาษามลายู 

"BuluhBetong" หมายถงึ "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" ทีค่นในพื้นทีจ่ะรยีกไผช่นิดน้ีวา่ไผ่ตงดงันัน้ตน้ไผ่ตงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์

หน่ึงของอาํเภอเบตงจากนัน้นาํท่านแวะจดุเชค็อนิสุดฮติ ใหท่้านอสิระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง 



 

 

 

 

 

จากนัน้นาํคณะเดนิชมจดุเด่นทีไ่ดร้บัความนิยมของตวัเมอืงเบตงไดแ้ก่สตรทีอารท์หรอืถนนศิลปะงานศิลปะทีส่ะทอ้น

เรื่องราวและวถิชีวีติของความเป็นเบตงไดอ้ย่างดจีดุเริ่มตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานทีง่ดงามดงักลา่วเกดิจากทางอ.เบตงจ.

ยะลาไดม้กีารจดังาน 111 ปีเลา่ขานตาํนานเมอืงเบตงซึง่มจีดุประสงคเ์พือ่สรา้งหมดุหมายทีแ่สดงออกถงึวถิชีวีติของชาวเบตง

และสรา้งจดุดงึดูดนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปกบัวงเวยีนหอนาฬกิาเบตงและตูไ้ปรษณียโ์บราณในสว่นของตวัหอนาฬกิาสรา้งขึ้นดว้ยหนิอ่อนขาวทีม่ี



อยู่มากในจงัหวดัยะลาหอนาฬกิาถอืเป็นสญัลกัษณข์องเบตงในเทศกาลต่างๆมกัจะใชบ้รเิวณหอนาฬกิาน้ีเป็นจดุนดัหมายใน

การดาํเนินกจิกรรมต่างๆและใกล ้ๆ กนันัน้ทีอ่ยู่คู่เมอืงเบตงมาชา้นานคอืตูไ้ปรษณียโ์บราณสรา้งขึ้นในปีพ.ศ. 2482 สูง 2.9 

เมตรโดยผูท้ีด่าํรแินวคดิคอืนายสงวนจริจนิดาอดตีนายไปรษณียโ์ทรเลขเบตงทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นนายกเทศมนตรเีทศบาลเบตง

คนแรกในปจัจบุนัน้ีตูไ้ปรษณียแ์ห่งน้ียงัเปิดใชง้านไดแ้ละนกัท่องเทีย่วมกัจะซื้อโปสการด์เขยีนและส่งจดหมายเก็บไวเ้ป็น

ความทรงจาํจากนัน้นาํท่านชมอโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิอโุมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภเูขาเพือ่เชื่อมต่อส่วนขยายของเมอืงไปอกี

ฟากของตวัเมอืงเป็นอโุมงคท์ีผู่ค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทยภายในอโุมงคต์กแต่งประดบั

ประดาดว้ยไฟหลากสเีปิดใชอ้ย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่1 มกราคม 2544 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ 

ท่ีพกั  Cathay BetongHotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง วดัพุทธาธิวาส-วดักวนอิม-ป้ายใตสุ้ดสยาม-สนามบินเบตง-รา้นของฝากเมืองเบตง-รา้นวุน้ดํา ตน้ตํารบั 

(เฉากว๊ย ก.ม. 4)–สวนหมื่นบปุผา-อโุมงคปิ์ยะมิตร-บ่อน้ําพรุอ้น-ศาลาประชาคมเบตง 

เชา้ คณะพบกนั ณ บริเวณลอ้บบี้โรงแรม จากนัน้ไป รบัประทานอาหารเชา้ แบบ ต่ิมซํารา้นใกลเ้คยีงโรงแรม ติ่มซาํชื่อดงัของเบ

ตง ทานคู่กบันํา้ชากาแฟยามเชา้ 

 



จากนัน้เดินทางไปยงั วดัพทุธาธิวาสวดัคู่เมอืงเบตง เดิมชื่อวดัเบตง ก่อตัง้เมือ่ เมือ่วนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ.2460สงักดัคณะ

สงฆม์หานิกายพื้นทีต่ ัง้วดัเป็นเนินเขาสูงเอยีงลาดลงไปทางทศิเหนือ จดัแบ่งพื้นทีว่ดัออกเป็นช ัน้ท ัง้หมด 5 ช ัน้ต ัง้เด่นสงา่อยู่

บนเนินเขามพีระธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศตัง้โดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวชิยัประยุกตโ์ดยในองคม์หาธาตุ

เจดยีบ์รรจพุระบรมสารีริกธาตกุราบสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธิ์เพือ่ความเป็นสริมิงคลจากนัน้นาํท่านสู่วดัโพธิสตัโตเจา้แม่กวนอมิ

เบตง หรือวดักวนอิมตัง้อยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยามวดัแห่งน้ีเป็นที่ต ัง้ของศาลเจา้ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององคเ์ทพ

สาํคญัๆหลายองคอ์าทเิจา้แมก่วนอมิท่านแป๊ะกงท่านกวงกงเจา้แมจ่วิหวงัเหย่ยีห่วงัตา้ตี้หวาโถ่วเซยีนซือ่ขงจื้อเป็นตน้ม ี

 

 

 

นกัท่องเที่ยวท ัง้ชาวไทยและมาเลเซยีเลือ่มใสศรทัธาเดินทางมาสกัการะขอพรเป็นจาํนวนมากส่วนมากจะขอพพรดา้นการมี

บตุรและโชคลาภ 

จากนัน้นาํท่านออกเดินทางไปยงับริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายรูปกบั 

ป้ายใตส้ดุสยามถอืเป็นจดุเชค็อนิไฮไลทอ์กีหน่ึงจดุวา่ท่านไดม้าเยอืนถงึแนวเขตแดนใตสุ้ดของประเทศไทย 

จากนัน้นาํท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคารสนามบินเบตงชมสถาปตัยกรรมทีต่กแต่งดว้ยไมไ้ผ่สะทอ้นเอกลกัษณ์

ทอ้งถิน่ซึง่คาํวา่ "เบตง" หรอื “บอืตง”เป็นภาษาถิน่มลายูแปลวา่ "ไมไ้ผ่" กลายเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหมข่องอาํเภอเบตง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงั รา้นของฝากเบตงใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากจากทอ้งถิ่น เช่น หลนิจอืเบตง, บวัหมิะเบตง, ชา

กก๊โป่ว และชาตา้ลีห่วงั เป็นตน้จากนัน้นาํท่านสู่ รา้นวุน้ดํา กม.4ตน้ตาํหรบัอร่อยระดบัตาํนาน พเิศษ…เสริฟ์เฉากว๊ยท่านละ

1ถว้ยเฉากว๊ยใชว้ธิีทาํแบบดัง้เดมิ ตม้เคี่ยวหญา้เฉากว๊ยดว้ยเตาฟืนซึ่งจะทาํใหม้กีลิน่หอมและมากไปดว้ยสรรพคุณทางยา 

ใหท่้านไดอ้สิระซื้อเป็นของฝาก 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนัพเิศษ...เมนูจิ้มจุม่ปลานิลสายน้ําไหลช่ือดงัของเบตง 

บ่าย นาํท่านชม สวนหม่ืนบุปผาหรือสวนดอกไมเ้มอืงหนาวตัง้อยู่ที่หมู่บา้นปิยะมติร 2  สวนดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขาสูงจาก

ระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตรมีอากาศเย็นสบายตลอดปีเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิดสวนน้ี

เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งน้ีว่าว่านฮวัหยวนหรือแปล

เป็นไทยวา่สวนหมืน่บปุผาโดยมกีารพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วและสรา้งอาชพีใหก้บักลุม่ผูพ้ฒันาชาตไิทยในอดตีในชมุชน



และหมูบ่า้นบริเวณน้ีอดตีลว้นแลว้แต่เป็นสมาชกิพคม. ทีป่ระกาศตวัวางอาวุธในปี 2532 เป็นผูพ้ฒันาชาตไิทยและเลอืกทีจ่ะ

พกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํท่านชมอโุมงคปิ์ยะมิตรตัง้อยู่บา้นปิยะมติร 1 ตาํบลตะเนาะแมเราะสถานทีท่างประวตัศิาสตรท์ีใ่นอดตีเป็นฐาน

เคลือ่นไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสตม์ลายา (พคม.) วา่กนัวา่ฐานทีม่ ัน่แห่งน้ีเป็นฐานทีม่ ัน่ในแนวหลงัของสงคราม

ระหวา่งพคมกบัรฐับาลมาเลเซยีทีแ่ขง็แกร่งทีสุ่ดเคยถกูทิ้งระเบดิถงึ 2 ครัง้เป็นอโุมงคท์ีข่ดุลกึลงไปในชัน้ดนิจดุทีล่กึทีสุ่ดมี

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

9 ทางเชื่อมต่อถงึกนัหมดกระจายอยู่รอบๆภเูขาภายในอโุมงคน์ัน้สามารถจคุนไดม้ากถงึ 400 คนภายในอโุมงคม์โีรงพยาบาล

สนามหอ้งส่งสญัญาณวทิยุระยะไกลหอ้งปฏบิตังิานวางแผนในส่วนของพื้นผวิดา้นบนของอโุมงคม์ตีน้ไมใ้หญ่ปกคลมุหนาทบึ

ยากต่อการทีฝ่่ายตรงขา้มจะตรวจหาเจอ 



สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางกลบัแวะพกัผ่อนทีบ่่อน้ําพรุอ้นเบตงบ่อนํา้พรุอ้นเป็นบ่อนํา้แร่รอ้นตามธรรมชาตขินาดใหญ่

ประกอบดว้ยแร่ธาตตุ่างๆมากมายโดยอณุหภมูขิองบรเิวณจดุตานํา้นัน้อยู่ที ่60 – 80 องศาเซลเซยีสและนกัท่องเทีย่วมกัจะ

ทาํกจิกรรมครอบครวัคอืนาํไขไ่ก่ไขน่กกระทามาลวกโดยใชเ้วลาเพยีง 7 นาทเีท่านัน้ไขก่็สุกพรอ้มรบัประทานบริเวณโดยรอบ

มกีารสรา้งสระนํา้ขนาดใหญ่สาํหรบักกันํา้จากนํา้พรุอ้นเพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรอืแช่เทา้เพือ่ผ่อนคลาย

ความเมือ่ยลา้ไดเ้ป็นอย่างดแีต่ละโซนของพื้นทีอ่อกแบบไดอ้ย่างมาตรฐานถกูสุขลกัษณะและสระธาราบาํบดันาํท่านเดนิทาง

กลบัเขา้สู่ตวัเมอืงเบตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอก ศาลาประชาคมชมหอนาฬกิาโบราณและตูไ้ปรษณียย์กัษท์ี่ไดจ้าํลองแบบมาจาก

ของเดมิทีอ่ยู่ในตวัเมอืงเบตง 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่เมนูพเิศษ ไกเ่บตง, เคาหยก และ ผกัน้ําผดัน้ํามนัหอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั  Cathay BetongHotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทียบเท่า 

 



วนัที่สาม ข้ึนสกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–สะพานแขวนแตปูซู-วดัชา้งให-้ปตัตานี–ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว-

ชมดา้นนอกบา้นขุนพทิกัษร์ายา-หาดใหญ่-ตลาดกมิหยง-สนามบนิหาดใหญ่-สนามบนิสวุรรณภมิู, กรุงเทพฯ 

04.00 น. นาํท่านออกเดนิทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วงตัง้อยู่ในตาํบลอยัเยอรเ์วง ห่างจากตวัเมอืงเบตง 30 กิโลเมตร มคีวามสูง

จากระดบันํา้ทะเล 2,038 ฟุต จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทติยข์ึ้นควบคู่ไปกบัการชม

ทะเลหมอกอนัสวยงาม จดุเด่น คอื ไมว่า่คุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มโีอกาสทีจ่ะไดเ้หน็ววิทวิทศันเ์บื้องหนา้ที่

เป็นทะเลหมอกตลอดท ัง้ปี ทะเลหมอกที่ก่อตวัจากผนืป่าฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขือ่นบางลาง รวมถงึสามารถมองไปไกลได ้

ถงึประเทศมาเลเซยีเลยทเีดยีว นาํท่านข้ึนจุดชมวิว Skywalkชมววิทวิทศันแ์บบรอบทศิทางแบบ 360 องศารวมค่าบริการ

รถทอ้งถิ่ นและถุงผา้หุม้รองเทา้( การเทีย่วชมทะเลหมอกอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นได ้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 

สมควรแก่เวลานาํคณะเดนิทางต่อไปยงัสะพานแขวนแตปูซูแวะถ่ายรูปกบัสะพานไมส้ะพานแขวนแห่งน้ีใชง้านมาหลายสบิปี

วตัถปุระสงคห์ลกัทีส่รา้งขึ้นนัน้ในอดตีชาวบา้นใชข้นถ่ายสนิคา้ทางการเกษตรเช่นผลไมย้างพาราและใชส้ญัจรของชาวสวนใน

พื้นทีต่วัสะพานมคีวามกวา้ง 1.8 เมตรยาว 100 เมตรจากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่จงัหวดัปตัตานี นาํท่านชม วดัชา้งให ้หรอื วดั

ราษฎรบู์รณะ ตัง้อยู่ที่ตาํบลควนโนรี อาํเภอโคกโพธิ์สงักดัคณะสงฆ ์มหานิกายเป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตาม

ตาํนานกล่าวว่า พระยาแกม้ดาํเจา้เมืองไทรบุรี ตอ้งการหาชยัภูมิสาํหรบัสรา้งเมืองใหม่ใหก้บันอ้งสาว จึงไดเ้สี่ยงอธิฐาน 

ปล่อยชา้งใหอ้อกเดินทางไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถงึวนัหน่ึง ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ที่แห่งหน่ึง 

แลว้รอ้งขึ้นสามครัง้ พระยาแกม้ดาํจงึไดถ้อืเป็นนิมติทีด่ ีจะใชบ้ริเวณนัน้สรา้งเมอืง แต่นอ้งสาวไม่ชอบ พระยาแกม้คาํจงึให ้

สรา้งวดั ณ บริเวณดงักลา่วแทน แลว้ใหช้ื่อว่า วดัชา้งไห ้แลว้นิมนตพ์ระภกิษุรูปหน่ึง ทีช่าวบา้นเรียกว่า สมเดจ็พะโคะ หรือ 

หลวงพ่อทวดเหยยีบนํา้ทะเลจดื ซึ่งเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัขิองท่านก็ถูกบรรจุไวท้ี่วดัแห่งน้ี อสิระใหท่้านไหว ้

พระขอพร หรอืเช่าบูชาวตัถมุงคลหลวงปู่ทวดตามอธัยาศยั 



 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนัน้นาํท่านชม ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียวเชื่อกนัว่าผูม้าขอพรใหโ้ชคลาภจะไดผ้ลหรือแมแ้ต่การคา้ขายทีซ่บเซาหรือขาดทุน

ก็กลบัรุ่งเรืองขึ้นจนทาํใหเ้กิดความนบัถอืศรทัธาอย่างมากชาวปตัตานีจึงไดน้าํตน้ไมท้ี่ลิ้มกอเหน่ียวผูกคอตายมาแกะสลกั

เป็นรูปบูชาและรสรา้งศาลเจา้ขึ้นสกัการะสาํหรบัองคเ์จา้แม่ลิ้มกอเหน่ียวท่านเป็นเทพเจา้แห่งความเมตตาโชคลาภคา้ขายซึ่ง

เป็นทีนิ่ยมมากราบไหวข้องพรเพือ่เป็นศิรมิงคลกบัชวีติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํท่านชมดา้นนอกบา้นขุนพิทกัษ์รายาสรา้งขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปีบา้นขุนพทิกัษร์ายาเป็น

เรอืนแถว2 ช ัน้2 คูหา2 ช่วงเสารูปแบบของตกึแถวมกีารประยุกตร์ะหว่างสถาปตัยกรรมในทอ้งถิน่และสถาปตัยกรรมจนีซึง่มี

ความสาํคญัทางประวตัิศาสตรก์ารตัง้ถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จงัหวดัปตัตานีและเป็นภาพสะทอ้นความ

เจรญิรุ่งเรอืงของย่านน้ีอกีท ัง้ยงัมกีารบนัทกึกลา่วถงึตาํแหน่งของบา้นขนุพทิกัษร์ายาในสมยัรชักาลที ่5 เสดจ็ประพาสปตัตานี

และมภีาพบา้นขนุพทิกัษร์ายาปรากฏอยู่ในภาพถ่ายในช่วงปีพ.ศ.2484 ทีม่เีหตกุารณย์กพลขึ้นบกของกองทพัญี่ปุ่ น 



จากนัน้นาํท่านเดนิทางต่อไปยงัอาํเภอหาดใหญ่จากนัน้นาํท่าน อสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดกิมหยงใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากอาทิ

เช่น อาหารแหง้กาแฟขนมขบเคี้ยว ถ ัว่ต่างๆเครื่องสาํอางและเครื่องใชไ้ฟฟ้าซึ่งเป็นที่รูก้นัว่าส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ปลอดภาษี

จากประเทศเพือ่นบา้นวางขายอยู่ท ัว่ไป ในราคาย่อมเยาว ์อิสระอาหารคํา่ ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจากนัน้นาํท่าน

เดนิทางสู่สนามบนิหาดใหญ่ 

20.55น. ออกเดินทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทยเวียตเจท็ (Thai VietJet)เท่ียวบินท่ี VZ329ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาทไีม่มบีริการอาหารว่างและนํา้ดื่มบนเครื่อง*ขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนสายการบินกรณีท่ีมีการ

ยกเลิกเท่ียวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเท่ียวบิน หรือจํานวนท่ีนัง่ไม่เพียงพอ ท่ีส่งผลกระทบต่อรายการ

ท่องเท่ียว* 

22.35น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบรกิาร 

เบตง ชมทะเลหมอก ใตส้ดุสยาม 3วนั2คนื 

กาํหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเด่ียวเพิม่ท่านละ 

06-08 กมุภาพนัธ ์2565 7,999.- 1,500.- 

10-12 กมุภาพนัธ ์2565 7,999.- 1,500.- 

11-13 กมุภาพนัธ ์2565 8,990.- 1,500.- 

12-14 กมุภาพนัธ ์2565 7,999.- 1,500.- 

13-15 กมุภาพนัธ ์2565 7,999.- 1,500.- 

17-19 กมุภาพนัธ ์2565 7,999.- 1,500.- 

18-20 กมุภาพนัธ ์2565 8,990.- 1,500.- 

19-21 กมุภาพนัธ ์2565 7,999.- 1,500.- 

20-22 กมุภาพนัธ ์2565 7,999.- 1,500.- 



24-26 กมุภาพนัธ ์2565 7,999.- 1,500.- 

25-27 กมุภาพนัธ ์2565 8,990.- 1,500.- 

26-28 กมุภาพนัธ ์2565 7,999.- 1,500.- 

27 กมุภาพนัธ-์01 มีนาคม 2565 7,999.- 1,500.- 

เดินทางเดือน มีนาคม 2565 

03-05มีนาคม 2565 7,999.- 1,500.- 

04-06มีนาคม 2565 8,990.- 1,500.- 

05-07มีนาคม 2565 7,999.- 1,500.- 

06-08มีนาคม 2565 7,999.- 1,500.- 

10-12มีนาคม 2565 7,999.- 1,500.- 

11-13มีนาคม 2565 8,990.- 1,500.- 

12-14มีนาคม 2565 7,999.- 1,500.- 

13-15มีนาคม 2565 7,999.- 1,500.- 

17-19มีนาคม 2565 7,999.- 1,500.- 

18-20มีนาคม 2565 8,990.- 1,500.- 

19-21มีนาคม 2565 7,999.- 1,500.- 

20-22มีนาคม 2565 7,999.- 1,500.- 

24-26มีนาคม 2565 7,999.- 1,500.- 



25-27มีนาคม 2565 8,990.- 1,500.- 

26-28มีนาคม 2565 7,999.- 1,500.- 

27-29มีนาคม 2565 7,999.- 1,500.- 

31มีนาคม-02 เมษายน 2565 7,999.- 1,500.- 

01-03 เมษายน 2565 8,990.- 1,500.- 

02-04 เมษายน 2565 8,990.- 1,500.- 

03-05 เมษายน 2565 7,999.- 1,500.- 

07-09 เมษายน 2565 8,990.- 1,500.- 

08-10 เมษายน 2565 8,990.- 1,500.- 

09-11 เมษายน 2565 8,990.- 1,500.- 

10-12 เมษายน 2565 8,990.- 1,500.- 

13-15 เมษายน 2565 10,990.- 1,500.- 

14-16 เมษายน 2565 10,990.- 1,500.- 

15-17 เมษายน 2565 10,990.- 1,500.- 

16-18 เมษายน 2565 8,990.- 1,500.- 

17-19 เมษายน 2565 8,990.- 1,500.- 

21-23 เมษายน 2565 7,999.- 1,500.- 

22-24 เมษายน 2565 8,990.- 1,500.- 



 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่านํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเทีย่วบนิ 

 ค่ารถนาํเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าทีพ่กัระดบั 3ดาวเบตง 2คนืพกัหอ้งละ2ท่านหรอื พกั 3 ท่าน กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิท่านละ500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทาง 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถนาํเทีย่ว 

 ค่าบรกิารโหลดกระเป๋า 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบเุช่นค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, 

ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษนอกรายการค่าซกัรดี, ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การ

ประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่

ผูเ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถขึ้นอยู่กบัความพงึพอใจในการรบับรกิารหรอืใหเ้พือ่เป็น

สนินํา้ใจแก่ผูใ้หบ้รกิาร 
 

23-25 เมษายน 2565 8,990.- 1,500.- 

24-26 เมษายน 2565 7,999.- 1,500.- 

25-27 เมษายน 2565 7,999.- 1,500.- 



เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลกิ 
เงือ่นไขการสาํรองท่ีนัง่ 

 ส่ง สาํเนาบตัรประชาชน พรอ้มชาํระเงนิผ่านโครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 

 บตัรประชาชนตวัจรงิถอืไปในวนัเดนิทาง 

 หลกัฐานแสดงการรบัวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 และเอกสารอืน่ๆ ตามทีต่ามประกาศกาํหนด 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เม่ือท่านไดชํ้าระเงนิแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได ้(กรณียกเลกิการจองรายการนําเท่ียวกอ่นชําระเงนิเท่านั้นแต่การยกเลกิ

กรณีเหตสุดุวสิยัหรอืมีเหตกุารณ์ท่ีไม่สามารถเดินทางได ้(เช่นโรคระบาด, ศบค.ส ัง่ระงบัการเดินทางฯ) ทางบรษิทัฯทวัรจ์ะตอ้งคืนเงนิใหก้บั

นกัท่องเท่ียวท่ีจา่ย60% มาแลว้กบับรษิทัทวัรต์ามหลกัการ “ยกเลกิทวัร”์เป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกจินําเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

รบกวนอา่นทาํความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสดุของตวัท่าน 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บรษิทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์หากท่านไดช้าํระเงนิค่าบรกิารมาแลว้ ถอื

วา่ท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้รกิารขอ้อืน่ๆทีไ่ดร้ะบมุาท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่45 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้หากมจีาํนวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทีก่าํหนดไวบ้รษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง 

3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษของเทีย่วบนิปกตแิละเทีย่วบนิเช่าเหมาลาํทางบรษิทัจะทาํการออกบตัร

โดยสารทนัทีเม่ือคณะมีจาํนวนขัน้ตํา่ 9 ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และกาํหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการ

เปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินกาํหนด และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลากาํหนดการ

เดนิทางของเทีย่วบนิ ตามขอ้กาํหนดของกรมการบนิพลเรอืนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษิทัฯและตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถนาํเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์อ้จาํกดัดา้นภูมอิากาศ, จาํนวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

5. ในระหวา่งการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิาร

ได ้

6. ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท่้านไมไ่ดท่้องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้



7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้ แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบรกิารนัน้ ๆ 

8. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

9. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

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. ในกรณีผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืต ัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

14. กรณีที่ผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุครัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 

15. ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 

 


