
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

- ขึ้น สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชมววิทะเลหมอกแบบ 360 องศา 
- ชม วดัคูหาภมิขุ หรอื วดัหนา้ถ ้า หน่ึงในสามปูชนียสถานที่ส าคญัของภาคใต ้
- ชมบา้นขุนพทิกัษร์ายา บา้นโบราณรอ้ยปี สกัการะเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว แห่งเมืองปตัตานี 
- ชมจดุไฮไลทส์ุดฮติ สตรทีอารต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บราณ, อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใตสุ้ดสยาม 
- ชมอโุมงคปิ์ยะมติร ถ่ายรูปสุดเกก๋บัตน้ไมพ้นัปี, ชมความงามสวนหมื่นบปุผา, แช่เทา้บ่อน ้าพรุอ้นเบตง  
- พาชิมเฉากว๊ยเบตง(วุน๊ด า ก.ม.4) ตน้ต าหรบัอร่อยระดบัต านาน 
- ลิ้มรส เมนูช่ือดงั ไก่เบตง, เคาหยก, จิ้มจุม่ปลานิลสายน ้าไหล และ ผกัน ้าผดัน ้ามนัหอย 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ยะลา-วดัคูหาภิมุข-จุดชมวิวสะพานขา้มเขื่อนบางลาง-เบตง-จุด
เช็คอนิป้ายโอเคเบตง-สตรทีอารต์-วงเวียนหอนาฬกิาเบตง-ตูไ้ปรษณียโ์บราณ-อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 
60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 20 นาที เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋ชัน้
ประหยดัพิเศษ ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงท่ีนัง่บนเครื่องบินไดใ้นคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสาย
การบิน **หมายเหต*ุ*ผูเ้ดินทางจะตอ้งเตรียมหลกัฐานการจองผ่านโครงการทวัรเ์ที่ยวไทยเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบและ
แสกนยืนยนัสทิธ์ิ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางหากผูเ้ดินทางไม่ไดแ้สกนยืนยนัสทิธ์ิกบัเจา้หนา้ท่ี* 

06.30 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยไลออนแอร ์(Thai LionAir) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
30 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง *ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยแอรเ์อเชีย หรือ
สายการบินนกแอร ์ในกรณีท่ีมีการยกเลกิเท่ียวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจ านวนที่นัง่ไม่เพยีงพอ 
ท่ีสง่ผลกระทบต่อรายการท่องเที่ยว* 

*สายการบินนกแอร ์ เวลานัดหมาย 04.00น. เที่ยวบินท่ี DD70 ออกเดินทางจากดอนเมือง เวลา 06.00น. เดินทางถงึหาดใหญ่ 07.25 น. 
*สายการบินแอรเ์อเชีย เวลานัดหมาย 04.00น. เที่ยวบินท่ี FD3102 ออกเดินทางจากดอนเมือง เวลา 06.30น. เดินทางถงึหาดใหญ่ 08.05 น. 
*สายการบินแอรเ์อเชีย เวลานัดหมาย 04.00น. เที่ยวบินท่ี FD3116 ออกเดินทางจากดอนเมือง เวลา 07.20น. เดินทางถงึหาดใหญ่ 08.45 น. 
08.00 น. เดินทางถงึ สนามบินหาดใหญ่ ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดน์ าเท่ียวรอท่านอยู่ดา้นนอกท่ีจุดนัดพบ จากนั้นน าท่าน

ออกเดินทางสูจ่งัหวดัยะลา โดยรถตูป้รบัอากาศ*หากตอ้งการเลือกที่นัง่บนรถมีค่าบริการเพิ่มเติม*  (ระยะทาง 140 ก.ม. 



 

 

ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง โดยประมาณ) จากนั้นน าท่านชม วดัคูหาภมิขุ หรือ วดัหนา้ถ ้า หน่ึงในสามปูชนียสถานท่ีส าคญั
ของภาคใตท่ี้บ่งบอกถงึความรุ่งเรืองของพทุธศาสนาในสมยัอาณาจกัรศรีวิชยั ในถ ้าคูหาภมิขุมีพระพทุธรูปปางไสยาสน์
ขนาดใหญ่ปัน้ดว้ยดินเหนียวโดยใชไ้มไ้ผ่เป็นโครง ประดิษฐานภายในถ ้าคูหาภมิขุ บริเวณวดัแห่งน้ีเคยเป็นแหล่งชุมชน

โบราณมาตัง้แต่สมยัก่อนประวติัศาสตร ์ไดมี้การพบเทวรูปส าริด ก าแพงเมือง พระพมิพดิ์นดิบแบบทวารวดีศรีวิชยั 
ภาพเขียนสพีระพทุธรูปฉาย ภาพเขียนสรีาชรถมีสตัวเ์ทียม และภาพเขียนก่อนประวติัศาสตรบ์ริเวณถ ้าคูหาภมิุข เป็น
ภาพพระพทุธฉาย และภาพราชรถแกะสลกัไวบ้นหนา้ผาภายในบริเวณถ ้าคูหาภมิขุอกีดว้ย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานขา้มเข่ือนบางลาง 
บริเวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งน้ีสรา้งข้ึนมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมท่ีจะตอ้งไปตามไหล่เขา 



 

 

ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจุดท่ีนักท่องเที่ยวนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยืดเสน้ยืดสาย
ก่อนจะเดินทางต่อ อ าเภอเบตง ตัง้อยู่ใตสุ้ดฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกบัประเทศมาเลเซีย โอบลอ้มดว้ย
แนวเทือกเขาสนัการาคีรี ภมิูประเทศของอ าเภอเบตง ดว้ยภูมิประเทศแบบน้ีจงึท าใหเ้บตงมีอากาศท่ีดี อากาศเย็น และมี
หมอกปกคลุมตลอดทัง้ปี ดงัค าขวญัประจ าอ าเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไมง้าม ใตสุ้ดสยาม เมืองงามชายแดน” ค าว่า 
เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" หมายถงึ "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" หรือท่ีคนในพื้นท่ีจะรียกไผ่ชนิดน้ีว่า ไผ่ตง 
ดงันั้นตน้ไผ่ตงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของอ าเภอเบตง จากนั้นน าท่านแวะจุดเช็คอนิสุดฮิต ใหท่้านอสิระถ่ายรูป ป้าย
โอเคเบตง  

 

 

 

 

 

จากนั้นน าคณะเดินชมจุดเด่นท่ีไดร้บัความนิยมของตวัเมืองเบตงไดแ้ก่ สตรีทอารท์ หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะท่ีสะทอ้น
เรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงไดอ้ย่างดี  จุดเริ่มตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีงดงามดงักล่าว เกดิจากทาง อ.
เบตง จ.ยะลา ไดมี้การจดังาน 111 ปี เล่าขานต านานเมืองเบตง ซึ่งมีจุดประสงคเ์พื่อสรา้งหมุดหมายที่แสดงออกถงึวิถชีีวิต
ของชาวเบตงและ สรา้งจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  



 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ ในส่วนของตวัหอนาฬกิาสรา้งข้ึนดว้ยหนิออ่น
ขาวท่ีมีอยู่มากในจงัหวดัยะลา หอนาฬิกาเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่าเป็นสะดือของเมืองเบตงก็ว่าได ้ใน
เทศกาลต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน มกัจะใชบ้ริเวณหอนาฬกิาน้ีเป็นจุดนัดหมายในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ และใกล ้ๆ  กนันั้นท่ีอยู่คู่
เมืองเบตงมาชา้นาน คือ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ สรา้งข้ึนในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท่ี้ด าริแนวคิดคือ นายสงวน 
จริจนิดา อดีตนายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง ท่ีไดร้บัเลอืกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ในปจัจุบนัน้ีตูไ้ปรษณีย์
แห่งน้ียงัเปิดใชง้านได ้และนักท่องเท่ียวมกัจะซื้ อโปสการด์ เขียนและส่งจดหมายถึงญาติคนรกั หรือส่งถึงตวัเอง เก็บไว ้
เป็นความทรงจ า 



 

 

จากนั้นน าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ อโุมงคข์นาดใหญ่ท่ีเจาะผ่านภเูขาเพื่อเช่ือมต่อสว่นขยายของเมืองไปอกีฟาก
ของตวัเมือง อโุมงคแ์ห่งน้ียงัเป็นอโุมงคท่ี์ผูค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย ภายในอโุมงค์
ตกแต่งประดบัประดาดว้ยไฟหลากสี เปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2544 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  บริการอาหารค า่ 
ท่ีพกั  Betong Merlin Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สอง วดัพุทธาธิวาส-วดักวนอิม-ป้ายใตสุ้ดสยาม-สนามบินเบตง-รา้นของฝากเมืองเบตง-รา้นวุน้ด า ตน้ต ารบั 
(เฉากว๊ย ก.ม. 4)–สวนหม่ืนบปุผา-อโุมงคปิ์ยะมิตร-บ่อน ้าพรุอ้น-ศาลาประชาคมเบตง 

เชา้ คณะพบกนั ณ บริเวณลอ้บบ้ีโรงแรม จากนั้นไป รบัประทานอาหารเชา้ แบบ ต่ิมซ า รา้นใกลเ้คียงโรงแรม ต่ิมซ าช่ือดงั
ของเบตง ทานคู่กบัน ้าชากาแฟยามเชา้ 



 

 

 

จากนั้นเดินทางไปยงั วดัพุทธาธิวาส วดัคู่เมืองเบตง เดิมช่ือวดัเบตง ก่อตัง้เม่ือ เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2460 สงักดั
คณะสงฆม์หานิกาย พื้นท่ีตัง้วดัเป็นเนินเขาสูงเอยีงลาดลงไปทางทิศเหนือ จดัแบ่งพื้นท่ีวดัออกเป็นชัน้ทัง้หมด 5 ชัน้ ตัง้

เด่นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศตัง้โดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยุกตโ์ดยใน
องคม์หาธาตเุจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุกราบสกัการะสิ่งศกัด์ิสทิธ์ิเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นน าท่านสู ่วดัโพธิสตัโต
เจา้แม่กวนอิมเบตง หรือวดักวนอิมตั้งอยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม วดัแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้ซึ่งเป็นท่ี
ประดิษฐานขององคเ์ทพส าคญัๆหลายองค ์อาทิ เจา้แม่กวนอมิ ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แม่จวิหวงัเหย่ ยี่หวงัตา้ต้ี หวา
โถ่วเซียนซื่อ ขงจื้อ เป็นตน้ มีนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและมาเลเซียเลื่อมใสศรทัธาเดินทางมาสกัการะขอพรเป็นจ านวน
มาก สว่นมากจะขอพพรดา้นการมีบตุรและโชคลาภ  



 

 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงับริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรท่ีเช่ือมระหว่างสองประเทศ ถ่ายรูป
กบั ป้ายใตสุ้ดสยาม ถอืเป็นจุดเช็คอนิไฮไลทอ์กีหน่ึงจุดว่าท่านไดม้าเยือนถงึแนวเขตแดนใตสุ้ดของประเทศไทย  
จากนั้นน าท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคาร สนามบินเบตง ชมสถาปตัยกรรมท่ีตกแต่งดว้ยไมไ้ผ่ สะทอ้นเอกลกัษณ์
ทอ้งถิ่น ซึ่งค าว่า "เบตง" หรือ “บือตง” เป็นภาษาถิ่นมลายู แปลว่า "ไมไ้ผ่" กลายเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของอ าเภอเบ
ตง 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั รา้นของฝากของท่ีระลึกเบตง ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อของฝากจากทอ้งถิ่น เช่น ผลิตภณัฑก์ลุ่ม
แม่บา้น สนิคา้ OTOP ,รงันก, ยาจนี, หม่ีเหลอืงเบตง, ซีอิ้วเบตง, สม้โชกนุ, เสื้อยืดสกรีน OK BETONG เป็นตน้ จากนั้น
น าท่านสู ่รา้นวุน้ด า กม.4 ตน้ต าหรบัอร่อยระดบัต านาน พเิศษ…เสริฟ์เฉากว๊ยท่านละ 1 ถว้ย เฉากว๊ยใชว้ิธที าแบบดัง้เดิม 
ตม้เคี่ยวหญา้เฉากว๊ยดว้ยเตาฟืน ซึ่งจะท าใหมี้กลิ่นหอมและมากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ใหท่้านไดอ้สิระซื้อเป็นของฝาก 

 
 

 

 

 

 



 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั พเิศษ...เมนูจิ้มจุ่มปลานิลสายน ้าไหลช่ือดงัของเบตง 

บ่าย น าท่านชม สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ตัง้อยู่ท่ีหมู่บา้นปิยะมิตร 2  สวนดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูง
จากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด 
สวนน้ีเกิดข้ึนจากโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งน้ีว่า ว่านฮวัหยวน 
หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหม่ืนบุปผา โดยมีการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวและสรา้งอาชีพใหก้บักลุ่มผูพ้ฒันาชาติไทย
ในอดีต ในชุมชนและหมู่บา้นบริเวณน้ี อดีตลว้นแลว้แต่เป็นสมาชิก พคม. ท่ีประกาศตวัวางอาวุธ ในปี 2532 เป็น
ผูพ้ฒันาชาติไทย และเลอืกที่จะพกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

 

จากนั้นน าท่านชม อโุมงคปิ์ยะมิตร ตัง้อยู่บา้นปิยะมิตร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ สถานท่ีทางประวติัศาสตร ์ท่ีในอดีตเป็น
ฐานเคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสตม์ลายา (พคม.) ว่ากนัว่าฐานท่ีมัน่แห่งน้ีเป็นฐานท่ีมัน่ในแนวหลงัของ



 

 

สงครามระหว่าง พคม กบั รฐับาลมาเลเซีย ท่ีแข็งแกร่งท่ีสุด เคยถูกท้ิงระเบิดถงึ 2 คร ัง้ เป็นอโุมงคท่ี์ขุดลกึลงไปในชัน้ดิน 
จุดท่ีลกึท่ีสุดมีความลกึถงึ 6 เมตร ใชก้ าลงัคน 60 – 80 คน อโุมงคมี์ความกวา้ง 50 – 60 ฟตุ ยาวประมาณ 1 กโิลเมตร 
และมีทางเขา้ออกถงึ 9 ทาง เช่ือมต่อถงึกนัหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภเูขา ภายในอโุมงคน์ั้น สามารถจุคนไดม้ากถงึ 400 

คน ภายในอโุมงคมี์โรงพยาบาลสนาม หอ้งสง่สญัญาณวิทยุระยะไกล หอ้งปฏบิติังานวางแผน ในสว่นของพื้นผิวดา้นบน
ของอโุมงคมี์ตน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการท่ีฝ่ายตรงขา้มจะตรวจหาเจอ สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบั แวะ
พกัผ่อนท่ี บ่อน ้าพรุอ้นเบตง บ่อน ้าพรุอ้นเป็นบ่อน ้าแร่รอ้นตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบดว้ยแร่ธาตตุ่าง ๆ มากมาย 
โดยอณุหภูมิของบริเวณจุดตาน ้านั้นอยู่ท่ี 60 – 80 องศาเซลเซียส และนักท่องเที่ยวมกัจะท ากิจกรรมครอบครวั คือ น าไข่
ไก่ ไข่นกกระทา มาลวก โดยใชเ้วลาเพยีง 7 นาทีเท่านั้น ไข่กส็ุกพรอ้มรบัประทาน บริเวณโดยรอบมีการสรา้งสระน ้า
ขนาดใหญ่ส าหรบักกัน ้าจากน ้าพรุอ้นเพื่อใหป้ระชาชนและนักท่องเท่ียวไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้
ไดเ้ป็นอย่างดี แต่ละโซนของพื้นท่ีออกแบบไดอ้ย่างมาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะและสระธาราบ าบดั น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่
ตวัเมืองเบตง 

จากนั้นน าท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬิกาโบราณและตูไ้ปรษณียย์กัษ์ท่ีไดจ้ าลองแบบมา
จากของเดิมท่ีอยู่ในตวัเมืองเบตง 

ค า่  บริการอาหารค า่ เมนูพเิศษ ไก่เบตง, เคาหยก และ ผกัน ้าผดัน ้ามนัหอย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีพกั  Betong Merlin Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม ขึ้นสกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–สะพานแขวนแตปูซู-วดัชา้งให-้ปตัตานี–ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว-
บา้นขุนพทิกัษร์ายา-หาดใหญ่-ตลาดกมิหยง-สนามบินหาดใหญ่-ดอนเมือง, กรุงเทพฯ 

04.00 น. น าท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ตัง้อยู่ใน ต าบลอยัเยอรเ์วง ห่างจากตวัเมืองเบตง 30 กโิลเมตร มีความ
สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟตุ จุดชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ข้ึนช่ือในเร่ืองของการชมพระอาทิตยข้ึ์น ควบคู่ไปกบัการ
ชมทะเลหมอกอนัสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านกมี็โอกาสท่ีจะไดเ้หน็วิวทิวทศัน์เบ้ือง
หนา้ที่เป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี ทะเลหมอกที่ก่อตวัจากผืนป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถงึสามารถมองไป
ไกลไดถ้งึประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว น าท่านข้ึนจุดชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทศัน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา ( การ
เที่ยวชมทะเลหมอก อาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนได ้ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ 
สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้สะพานแขวนแห่งน้ีใชง้านมา
หลายสิบปี วตัถปุระสงคห์ลกัท่ีสรา้งข้ึนนั้น ในอดีตชาวบา้นใชข้นถ่ายสินคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้ยางพารา และใช้
สญัจรของชาวสวนในพื้นท่ี ตวัสะพานมีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จงัหวดัปตัตานี น า
ท่านชม วดัชา้งให ้หรือ วดัราษฎรบู์รณะ ตัง้อยู่ท่ีต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธ์ิ สงักดัคณะสงฆ ์มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่
สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตามต านานกล่าวว่า พระยาแกม้ด าเจา้เมืองไทรบุรี ตอ้งการหาชยัภูมิส าหรบัสรา้งเมืองใหม่ใหก้บั
น้องสาว จึงไดเ้สี่ยงอธิฐาน ปล่อยชา้งใหอ้อกเดินทางไปในป่า โดยมีเจา้เมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวนัหน่ึง 
ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ท่ีแห่งหน่ึง แลว้รอ้งข้ึนสามคร ัง้ พระยาแกม้ด าจึงไดถ้ือเป็นนิมิตท่ีดี จะใชบ้ริเวณนั้นสรา้งเมือง แต่
นอ้งสาวไม่ชอบ พระยาแกม้ค าจงึใหส้รา้งวดั ณ บริเวณดงักล่าวแทน แลว้ใหช่ื้อว่า วดัชา้งไห ้แลว้นิมนตพ์ระภกิษุรูปหน่ึง 
ท่ีชาวบา้นเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน ้าทะเลจดื ซึ่งเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัิของท่านก็
ถูกบรรจุไวท่ี้วดัแห่งน้ี อสิระใหท่้านไหวพ้ระขอพร หรือเช่าบูชาวตัถมุงคลหลวงปู่ทวดตามอธัยาศยั 

 
 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนั้นน าท่านชม ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว เช่ือกนัว่าผูม้าขอพรใหโ้ชคลาภจะไดผ้ล หรือแมแ้ต่การคา้ขายท่ีซบเซาหรือ
ขาดทุนก็กลบัรุ่งเรืองข้ึนจนท าใหเ้กิดความนับถือศรทัธาอย่างมาก ชาวปตัตานีจึงไดน้ าตน้ไมท่ี้ลิ้มกอเหน่ียวผูกคอตายมา
แกะสลกัเป็นรูปบูชาและรสรา้งศาลเจา้ข้ึนสกัการะ ส าหรบัองคเ์จา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว ท่านเป็นเทพเจา้แห่งความเมตตาโชค
ลาภ คา้ขาย ซึ่งเป็นท่ีนิยมมากราบไหวข้องพรเพื่อเป็นศิริมงคลกบัชีวิต 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านชม บา้นขุนพิทกัษ์รายา สรา้งข้ึนมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี บา้นขุนพิทกัษ์รายาเป็นเรือน
แถว 2 ชัน้ 2 คูหา 2 ช่วงเสา รูปแบบของตึกแถวมีการประยุกตร์ะหว่างสถาปตัยกรรมในทอ้งถิ่นและสถาปตัยกรรมจนี ซึ่ง
มีความส าคญัทางประวติัศาสตรก์ารตัง้ถิ่นฐานของชาวไทยเช้ือสายจีนในพื้นท่ีจงัหวดัปตัตานีและเป็นภาพสะทอ้นความ
เจริญรุ่งเรืองของย่านน้ี อีกทัง้ยงัมีการบนัทึกกล่าวถึงต าแหน่งของบา้นขุนพิทกัษ์รายาในสมยัรชักาลท่ี 5 เสด็จประพาส



 

 

ปตัตานี และมีภาพบา้นขุนพิทกัษ์รายาปรากฏอยู่ในภาพถ่ายในช่วงปี พ.ศ.2484 ท่ีมีเหตุการณ์ยกพลข้ึนบกของกองทพั
ญี่ปุ่ น 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงัอ าเภอหาดใหญ่ จากนั้นน าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดกิมหยง ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อของฝาก
อาทิเช่น อาหารแหง้ กาแฟ ขนมขบเค้ียว ถ ัว่ต่างๆ เครื่องส าอาง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ซึ่งเป็นท่ีรูก้นัว่าส่วนใหญ่เป็นสนิคา้
ปลอดภาษีจากประเทศเพื่อนบา้นวางขายอยู่ทัว่ไป ในราคาย่อมเยาว ์อสิระอาหารค า่ ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสูส่นามบินหาดใหญ่ 

22.00 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้ากลบัสู ่สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลออนแอร ์(Thai LionAir) เที่ยวบินท่ี SL725 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง ไม่รวมค่าบริการโหลดกระเป๋าสมัภาระ  
*ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยแอรเ์อเชีย หรือสายการบินนกแอร ์ในกรณีท่ีมีการยกเลิกเท่ียวบิน,
การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจ านวนที่นัง่ไม่เพยีงพอ ท่ีสง่ผลกระทบต่อรายการท่องเที่ยว* 

23.25 น.  เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
*********************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษเดินทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัท่ีระบใุนรายการ 

✓ ค่าน ้าหนักสมัภาระถอืข้ึนเคร่ือง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเท่ียวบิน 

เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอลค์ ใตสุ้ดสยาม 3วนั 2คืน 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 

19-21 ธนัวาคม 2564 7,999.- 1,500.- 

23-25 ธนัวาคม 2564 7,999.- 1,500.- 

26-28 ธนัวาคม 2564 7,999.- 1,500.- 

3-5 มกราคม 2565 7,999.- 1,500.- 

6-8 มกราคม 2565 7,999.- 1,500.- 

9-11 มกราคม 2565 7,999.- 1,500.- 

13-15 มกราคม 2565 7,999.- 1,500.- 

16-18 มกราคม 2565 7,999.- 1,500.- 

20-22 มกราคม 2565 7,999.- 1,500.- 

23-25 มกราคม 2565 7,999.- 1,500.- 

27-29 มกราคม 2565 7,999.- 1,500.- 



 

 

✓ ค่ารถน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

✓ ค่าที่พกัระดบั 3 ดาวเบตง 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี
อบุติัเหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทาง 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าอาหารบนเคร่ืองบิน, ค่าเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน, ค่าเลอืกที่นัง่บนรถน าเท่ียว 
 ค่าบริการโหลดกระเป๋า 
 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีส ัง่เพิ่ม

เอง, ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 
 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ, โรคระบาด, 

การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจาก
เจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจในการรบับริการหรือใหเ้พื่อ
เป็นสนิน ้าใจแก่ผูใ้หบ้ริการ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิ 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

✓ สง่ ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มช าระเงนิผ่านโครงการทวัรเ์ที่ยวไทย  
✓ บตัรประชาชนตวัจริงถอืไปในวนัเดินทาง 
✓ หลกัฐานแสดงการรบัวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 และเอกสารอืน่ๆ ตามท่ีตามประกาศก าหนด 

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

***เมื่อท่านไดช้ าระเงนิแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได ้(กรณียกเลกิการจองรายการน าเท่ียว ก่อนช าระเงนิเท่านั้นแต่การยกเลกิ

กรณีเหตสุุดวิสยั หรือมีเหตกุารณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได ้(เช่น โรคระบาด, ศบค.ส ัง่ระงบัการเดินทางฯ) ทางบริษทัฯ ทวัร ์จะตอ้งคืนเงนิ

ใหก้บันักท่องเที่ยวท่ีจา่ย 60% มาแลว้กบับริษทัทวัร ์ตามหลกัการ “ยกเลกิทวัร”์ เป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกจิน าเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงื่อนไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของ

บริษทัฯ เท่านั้น อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ 
ถอืว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงื่อนไขการใหบ้ริการขอ้อืน่ๆท่ีไดร้ะบุมาทัง้หมดน้ีแลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 45 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจ านวนผู ้
เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง 

3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษของเที่ยวบินปกติและเท่ียวบินเช่าเหมาล า ทางบริษทัจะท าการออกบตัร
โดยสารทนัทีเม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 9 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการ
เปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินก าหนด และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาก าหนดการ
เดินทางของเที่ยวบิน ตามขอ้ก าหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร,์เท่ียวบิน,สายการบินและที่นัง่บนรถน าเท่ียวตามความ
เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ, จ านวนท่ีนัง่ของชัน้ประหยดัพเิศษของสายการบิน และเวลา ณ วนัท่ี
เดินทางจริง ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

5. ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการ
ได ้

6. ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
ขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

7. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบั
ค่าบริการนั้น ๆ 



 

 

8. เดินทางตอ้งใชวิ้จารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวดว้ย
ตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
น้ี 

9. ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ
ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกดิจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รฐัประหาร โรคระบาด ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกดิข้ึน
ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุ่าง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

12. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุติัเหตใุน
รายการท่องเท่ียว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกดิเหตสุุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

13. ในกรณีผูเ้ดินทางท่ีตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ีลแชรท่ี์สนามบิน กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดินทาง หรือตัง้แต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร ์ทางบริษทัของสงวนสทิธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกดิข้ึนกบัผูเ้ดินทาง (ถา้มี)  

14. กรณีท่ีผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักบั
เจา้หนา้ท่ีก่อนทกุคร ัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ท่ีเกดิข้ึนใดๆทัง้สิ้น 

15. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 
บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนใดๆทัง้สิ้น 


