
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โอ.เค เบตง Premium 3วนั 2 คืน 
เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile  

 

 

05.00 น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน
ไทยสไมล ์เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ
ก่อนการขึน้เครื่อง 

07.10 น. เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน
ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 259  พร้อมแจก
หน้ากากและเจลล้างมือ 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ หลังจากผ่าน
ขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้วน าท่านขึน้รถตู้ 
เดินทางไปยงั ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว ศาลเจา้

วันแรก สนามบนิสุวรรณภมิู–สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหน่ียว – วังยะหร่ิง – เบตง -  

อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิคู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ระหว่างทาง บริการท่านดว้ย อาหารเช้า กล่อง (1) 
พรอ้มน า้ดื่มเย็น ๆ บรกิารบนรถ 

 ใหท้่านไดข้อพร เรื่องสุขภาพและการคา้ขาย หนา้ที่การงาน ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหนี่ยว เป็นศาลเจา้
เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของ จ.ปัตตานีมาตัง้แต่โบราณ เดิมศาลเจา้นีมี้ช่ือเรียกว่า "ศาลเจา้ซูก๋ง" ตาม
หลกัฐานที่จารกึอยู่ในศาลเจา้ ตัง้ขึน้ในปีพทุธศกัราช 2117 ในรชัสมยัของสมเด็จพระมหาธรรมราชา
แห่งกรุงศรีอยธุยา แมศ้าลเจา้นีจ้ะตัง้มาเก่าแก่นบัไดห้ลายศตวรรษ แต่ดว้ยบญุญาภินิหารของเจา้แม่
ลิม้กอเหนี่ยว ศาลเจา้นีจ้งึมีความเจรญิรุง่เรอืงและเป็นที่ศรทัธาของสาธุชนเสมอมา 

จากนัน้น าท่านชม บ้านขุนพิทักษร์ายา สรา้งขึน้มาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายกุว่า 100 ปี บา้นขนุ
พิทักษ์รายาเป็นเรือนแถว 2 ชั้น 2 คูหา 2 ช่วงเสา รูปแบบของตึกแถวมีการประยุกต์ระหว่าง
สถาปัตยกรรมในทอ้งถิ่นและสถาปัตยกรรมจีน ซึง่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตรก์ารตัง้ถิ่นฐานของ
ชาวไทยเชือ้สายจีนในพืน้ที่จงัหวดัปัตตานีและเป็นภาพสะทอ้นความเจรญิรุง่เรืองของย่านนี ้อีกทัง้ยงั
มีการบนัทกึกลา่วถึงต าแหน่งของบา้นขนุพิทกัษร์ายาในสมยัรชักาลที่ 5 เสด็จประพาสปัตตานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านธาราซีฟู๊ ด (มือ้ที2่) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บา่ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ 
สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บรเิวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งนีส้รา้งขึน้มาเพื่อลน่ระยะทาง
ในการเดินทาง จากเดิมที่จะตอ้งไปตามไหลเ่ขา เป็นจดุที่นกัท่องเที่ยวนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยืดเสน้
ยืดสายก่อนจะเดินทางตอ่  

อ าเภอเบตง ตัง้อยู่ใตส้ดุฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกบัประเทศมาเลเซีย โอบลอ้มดว้ย
แนวเทือกเขาสันการาคีรี ด้วยภูมิประเทศ
แบบนีจ้ึงท าใหเ้บตงมีอากาศที่ดี อากาศเย็น 
และมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ดังค าขวัญ
ประจ าอ าเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้
งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” 
ก่อนน าท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ป้ายโอ
เคเบตง 

17.00 น. น าท่านเขา้ที่พกั โรงแรม แกรนดแ์มนดาริน หรอื แกรนดว์ิว แลนดม์ารค์ เบตง หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

ค ่า น าท่านไปรบัประทานอาหารค ่า ณ ครัวคุณชาย (3) หลงัอาหารค ่า น าท่านชมแสงสี สวยงามของ 
อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ ที่เจาะเพื่อลดระยะทางสญัจรในตวัเมืองเบตง หลงัจากนัน้น าท่านชม หอ
นาฬิกา ตู้ไปรษณียเ์บตง ไดเ้วลาสมควร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

04.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  @ บา้นธารมะลิ ห่างจากตัวเมือง
ประมาณ 30 ก.ม.  จัดว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสดุฮิตของเบตง ที่ส  าคญัคือมีทะเลหมอกใหช้ม
ตลอดทัง้ปีสกายวอลค์ ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วงสรา้งขึน้มาเพื่อใหน้กัท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทศัน์
ไดร้อบทิศทางแบบ 360 องศา โดยพืน้ระเบียงทางเดินนัน้เป็นพืน้กระจกใสบริเวณเซ็นเตอรแ์ละที่
สว่นปลายสดุ มีทางเดินยาว 61 เมตร นบัว่าเป็นสกายวอลค์ท่ียาวที่สดุในอาเซียน และถือเป็นจดุชม
ทะเลหมอกในตอนเชา้ที่สวยที่สดุในเบตงในขณะนี ้

วันทีส่อง      ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง -สะพานแตปูชู – สวนหม่ืนบุปผา – บ่อน า้พุร้อน    

                         อุโมงคปิ์ยะมิตร – สนามบินเบตง - ถนนคนเดนิเบตง 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า(4) บริเวณใกล้ๆ  จุดชมวิวเป็นรา้นอาหารทอ้งถิ่น เพื่อส่งเสริมรายไดชุ้มชน 
เมนู โจ๊กไก่ ไข่ลวก โรตี เหนียวป้ิง ชา กาแฟ ปาท่องโก๋ บริเวณไม่ไกลกบัจดุชมวิวทะเลหมอก 
จะมีรา้นคา้ทอ้งถิ่นมาตัง้เป็นรา้นอาหารเชา้เพื่อ บรกิารนั่งท่องเที่ยวที่มาชมทะเลหมอกตัง้แต่เชา้มืด 
เป็นสีสนัในการท่องเที่ยวที่ตอ้งลิม้ลองอาหารเชา้ในแบบชาวเบตง 

หลงัจากนัน้ เดินทางออกจากจุดชมวิว และน าท่านชม สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนที่ขึงดว้ย
ลวดสลิง ปดูว้ยไมร้ะแนง ใชใ้นการสญัจรขา้มแม่น า้ปัตตานี ของชาวบา้นทอ้งถิ่นทัง้สองฝ่ังแม่น า้ มี
ความยาวกว่า 100 เมตร ก่อนน าท่านไปยัง สวนหม่ืนบุบผา สวนดอกไมเ้มืองหนาวในหุบเขา 
โครงการในพระราชด าริ ของสมเด็จพระเทพฯ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  
เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม มีอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงมีความเหมาะสมกบัการ
ปลกูไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

   

 

 

 

 

 

   

 

น าท่านไปยงั บ่อน า้พรุอ้น แช่เทา้เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้ (รายการในช่วงเชา้หลงัจากชม ทะเล
หมอก ที่SKYWALK@AIYERWENG (Tower scenic Sea of mist)แลว้ รายการอาจสามารถสลบักนั
ไดเ้พื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั บ่อปลานิล สายน า้ไหล(5) (โกหงิว่)เซ็ตเมนอูาหหาร 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ อุโมงคปิ์ยะมิตร เป็นอโุมงคท์ี่ผูร้ว่มพฒันาชาติไทยหรืออดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสต์
มาลายา (จคม.) สรา้งขึน้เป็นฐานของพรรคคอมมิวนิสตม์าลายาเขต 2 เม่ือปี พ.ศ.2519 ใชห้ลบการโจมตี
ทางอากาศ ปัจจบุนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจดัใหมี้นิทรรศการแสดงภาพและเรื่องราวประวตัิศาสตร ์
รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตในป่า เม่ือเดินออกมา 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภายนอกอโุมงคก์็จะพบทัง้ป่าไม ้และล าธารท่ีค่อนขา้งสะอาดและสดช่ืนรวมถึงตน้ไทรพนัปีที่มีขนาด
ล าตน้สงูใหญ่มาก จนกลายเป็นจดุถา่ยรูปเช็กอินท่ีส  าคญั 

หลงัจากนัน้ น าท่านชม สนามบินเบตง  ที่ตกแต่งดว้ยไมไ้ผ่ผลิตภณัฑท์อ้งถิ่น สวยเก๋ไก๋ ใหท้่านได้
เก็บภาพความประทบัใจ “สนามบินเบตง” หรือ “ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง” ตัง้อยู่ที่ ต  าบลยะรม 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 
กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ล  าดบัที่ 29 สงักดักรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และ
นบัเป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 39 ของประเทศไทย  

โครงการก่อสรา้งสนามบินเบตง เริ่มตั้งแต่เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบ
โครงการก่อสรา้งท่าอากาศยานเบตง จุดประสงคเ์พื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้และเพิ่มความสะดวกใหก้บันกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาติ (คาดว่าจะเปิดใหบ้ริการได้
ในช่วง ตน้ปี 2564) หลงัจากนัน้ น าท่านกลบัโรงแรมพกัผ่อน ลา้งหนา้ลา้งตา ใชเ้วลาประมาณ 30 - 
40 นาที 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ร้านต้าเหยิน(6) (Ta Yoen Restaurant) รา้นอาหารจีนเลื่องช่ือแห่ง อ.
เบตง ตัง้อยู่บรเิวณใกลห้อนาฬิกาเบตงซึง่ถือเป็นรา้นท่ีตอ้งมาชิมตอ้งมาลอง ใครมาเบตงแลว้ไม่แวะ
เขา้ไปชิมอาหารที่รา้นนี ้ถือว่ามาไม่ถึงเบตง สไตลอ์าหารของที่นี่เป็นรา้นอาหารจีน ตัวอย่างเมนู
แนะน าก็อย่างเช่น ปลาจีนนึ่งซีอิ๊ว ผดัผกัน า้ หมั่นโถวหม ูสะตอผดัเผ็ดกุง้ (สะตอ ขึน้อยู่กบัฤดกูาล) 
หม่ีเบตงผดั กบทอด ไก่สบั (รายการอาหาร ใน Set ที่จดัไว ้อาจปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม แต่
ยงัคงไวใ้น เมนขูึน้ช่ือเป็นหลกั) สว่น อาหาร พิเศษเช่น ปลาพวงชมพ ูหรือ ปลากือเลาะ (กิโลกรมัละ 
3,000 บาท ไม่รวมอยู่ในเซ็ตเมนู แต่ลกูคา้สามารถสั่งล่วงหนา้ได ้ก่อนอย่างนอ้ย 3 วนั โดยเฉลี่ย
น า้หนกัปลาจะอยู่ที่ 1.8-2.5 kg) หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัที่อิสระใหท้่านไดเ้ดินเลน่ถนน
คนเดิน ไนทบ์าซาเบตง ซึง่อยู่ใกล ้ๆ โรงแรม 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ เมนตูิ่มซ ายอดฮิต ณ ร้านเซ้งติ่มซ า(7) ซึ่งเป็นรา้นเก่าแก่ดัง้เดิม อยู่ตรงขา้ม
กับร้านต้าเหยิน บริเวณวงเวียนนาฬิกา 
ข้างๆห้างแว่นท๊อปเจริญ ร้านนี ้ มีอายุ
มากกวา่ 20 ปี เปิดตัง้แต่ 04:30-12:00 ทกุ
วนั ติ่มซ าที่รา้นจะมีวตัถดุิบหลกัที่ใชค้ือ กุง้ 
หมู พร้อมเพิ่มเติมเมนูใหม่ๆให้เข้ากับ
ความตอ้งการลูกคา้ ในแต่ละวันจะมีเมนู
ติ่มซ าในแบบต่างๆใหลู้กคา้เลือกมากถึง 
50 -60 เมน ูเจา้ของรา้นเลา่ใหเ้ราฟังวา่ ...บอกไม่ถกูเหมือนกนัวา่เมนไูหนขายดี เพราะทกุเมนขูายดี
ใกลเ้คียงกนัหมด และนอกจากจะมีอาหารประเภทติ่มซ าไวบ้ริการลกูคา้แลว้ ทางรา้นยงัมี อาหาร
อื่นๆ ใหเ้ลือกดว้ยเช่น ไก่สบัเบตง บะกุ๊ดเต๋ ขาหมสูามรส ช่วงเชา้คนจะคอ่นขา้งแน่นแต่ก็ถือเป็นสีสนั
ในการท่องเที่ยว นกัท่องเที่ยวอาจจ าเป็นตอ้งรอโต๊ะวา่งในกรณีวนัที่มีนกัท่องเที่ยวหนาแน่น  

วันทีส่าม ติม่ซ า-สตรีตอารต์-พพิธิภณัฑเ์บตง-สนามกฬีากลางหุบเขา-วัดช้างให-้ตลาดกิมหยง-สนามบิน

หาดใหญ่-สนามบนิสุวรรณภมิู 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากนัน้ชม สตรีทอารต์ ที่บอกเล่าเรื่องราว
วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นเบตงเมืองในหมอก 
สตรีทอารต์เบตง (Street Art Betong) เป็น
ผลงานการวาดภาพบนผนังก าแพง ใต้
สะพานและตวัอาคารต่าง ๆ รอบตวัเมืองเบ
ตง ภาพสว่นใหญ่จะบอกเลา่เรื่องราววิถีชีวิต 
วฒันธรรม และ ของขึน้ชื่อของชาวเบตง เชน่ 
ตูไ้ปรษณีย ์ไก่เบตง แมวข้างฟุตบาท โดย
ผลงานทัง้หมดนีเ้ป็นผลงานของอาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร น าทีมโดยอาจารยอ์  ามฤทธ์ิ ชู
สวุรรณ คณะบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มุ่งเนน้เพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บัชาวเบตง
เอง และนกัท่องเที่ยว ปัจจุบนัมีศิลปินทอ้งถิ่นยงัผลิตผงงานออกมาเพิ่มเติมกระจดักระจาย ออกไปในหลาย
มมุของตวัเมือง ใหท้่านไดถ้่ายภาพเพื่อเก็บเป็นความประทบัใจ จากนัน้ผ่านชมและแวะใหท้่านถ่ายรูป สนาม
กีฬากลางหุบเขา ที่เป็นศูนยก์ลางคนทอ้งถิ่นที่มารวมตวัออกก าลงักาย ประมาณ 10-15 นาที (ถ่ายรูปจาก
ดา้นนอก)จากนัน้เดินทางเขา้ตวัเมือง ชม พิพิธภัณฑเ์บตง เรียนรูค้วามเป็นมาของเมืองในหมอกแห่งนี ้เบตง

เป็นภาษามลาย ูแปลว่าไมไ้ผ่ เดิมเรียกว่าอ าเภอ
ระยม ตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2441 เป็นดินแดนภายใต้
การปกครองดูแลของชนชาติไทยในยุคขยายอิธิ
พลและครอบครอง คณะผูบ้ริหารของเทศบาล
อ าเภอเบตงไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของเมืองเบ
ตง จึงไดจ้ัดตัง้พิพิธภัณฑเ์มืองเบตงขึน้ใน พ.ศ. 
2548 เพื่อใหท้อ้งถิ่นไดต้ระหนักถึงการอนุรกัษ์

มรดกทางวฒันธรรมและสิ่งแวดลอ้มของคนในพืน้ที่มากขึน้ พิพิธภณัฑเ์บตง มี 3 ชัน้ โดยสว่นของการจดัแสดง
มี 2 ชัน้ ซึ่งชัน้ล่างเป็นพืน้ที่จดัแสดงนิทรรศการโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุขา้วของเครื่องใชใ้นสมยัเก่า เช่น ถว้ย
ชาม เครื่องเคลือบ ตู ้เตียง ตะเกียงเก่า โดยน ามาจดัแสดงไวใ้น ตูไ้มก้ระจกใส ตัง้อยู่หนา้บนัไดทางขึน้ สว่นชัน้
ที่ 2 มีการจดัแสดงรูปเก่า ๆ หนงัสือพิมพ์ ประวตัิความเป็นมา โดยแขวนไวบ้นฝาผนงัของหอ้ง และมีการติด
บอรด์แสดงแหล่งขอ้มลูสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอ าเภอเบตง นอกจากนีช้ัน้ที่ 3 ยงัเป็นหอคอยชมวิวที่
สามารถมองเห็นเมืองเบตง ทัง้เมือง  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

จากนัน้เดินทางต่อไปยงั วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง วดัพทุธาธิวาส เดิมช่ือวดัเบตง ตัง้อยู่ใจ
กลางเมืองเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ปัจจบุนัเป็นพระอารามหลวงชัน้ตรีชนิดสามญั มีเนือ้ที่ 23 
ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา ภายในวัดพุทธาธิวาส มีบรรยากาศร่มรื่น ทัศนียภาพ  งดงามไปด้วย
สถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น ชมพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ  เป็นพระธาตุเจดีย์

แบบศรีวิชัยประยุกต ์สงู 39.90 
เ มต ร   พ ร ะ ธ าตุ เ จ ดี ย์อ ง ค์
ประธานอยู่ตรงกลาง มีเจดีย์
บริวารอยู่โดยรอบ พืน้ที่ตั้งวัด
เป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไป
ทางทิศเหนือ จัดแบ่งพื ้นที่วัด
ออกเป็นชั้นรวม ๕ ชั้นโดยใน
องค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระ
บรมสารรีกิธาต ุ  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

น าท่านเดินทางไปชิมของหวาน เฉาก๊วย
ยอดฮิตเมืองเบตง ที่ท  าขายมากว่า 40 ปี มี
ความนุ่ม หอม อร่อย ที่ท  าจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติลว้นๆ ส าหรบัคนใตเ้ฉาก๊วยเราจะ
เรียกกนัจนติดปากวา่ “วุน้ด า”  

ลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ  าเภอเมือง
ยะลา ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อทานอาหารกลางวนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูสเต็ก(8) ขึน้ช่ือของเมืองยะลา ณ รา้น Maki Cafe คาเฟ่ที่มีเมนู
หลากหลายแห่งหนึ่งในเมืองยะลา มีใหเ้ลือกเช่น สเต็กปลาแซลม่อล สเต็กไก่ หรือ สเต็กเนือ้ (รา้นนี ้
เป็นมุสลิม) และคนพืน้ที่ก็มักจะมาทานอาหารที่นี่เป็นประจ า  เพราะฉะนั้นในช่วงกลางวันจะดู
วุน่วายนิดหน่อย 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางไปขอพร หลวงปู่ ทวดวดัชา้งให ้เกจิอาจารยรุ์น่แรกของเมืองไทย  

เรื่องราวประวตัิของ "หลวงพอ่ทวด วดัชา้งให"้ นัน้เป็นเรื่องราวตามต านาน กลา่วเลา่สืบต่อกนัมาบาง
ต านานบางตอนของ ประวัติหลวงพ่อทวด ผูเ้ล่าก็อาจเสริมเพิ่มเติมกันไปบา้งเก่ียวกับเรื่องราว
อภินิหารต่าง ๆ แต่ก็ถือว่ามีเคา้เรื่องจรงิเป็นแก่นแทอ้ยู่ หลวงพ่อทวด เหยียบน า้ทะเลจืด เป็นบคุคล
ที่มีตวัตนจริง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งไดร้วบรวมจากหนังสืออา้งอิงหลายเล่มทัง้ที่เป็นต านานหลกัฐาน
ทางประวตัิศาสตร ์หนงัสือ "ประวตัิหลวงพอ่ทวด วดัชา้งไห"้ และเอกสารตา่ง ๆ พระเครื่องของ หลวง
พ่อทวด ถึงแมว้่าท่านไม่ไดส้รา้งเองแต่ในความศกัดิ์สิทธ์ินัน้ คงไม่มีใครจะปฏิเสธไดค้วามนิยมใน
วตัถมุงคลหรือ พระเครื่อง หลวงปู่ ทวดวดัชา้งให ้ นัน้ถือว่าเป็นอมตะควบคู่ไปกบัต านานเลา่ขานสืบ
ตอ่กนัไป ซึง่ผูส้รา้งต านานแห่งความศกัดิสิ์ทธ์ิ คือ พระอาจารยท์ิม ธมฺมธโร(พระครูวิสยัโสภณ) 

จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้หาดใหญ่ ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางไปยงั
สนามบินหาดใหญ่ 

18.00 น.  ถึงสนามบินหาดใหญ่ 

20.25 น. เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพ โดย สายการไทยสไมล ์เที่ยวบินที่ WE 268  

22.20 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

***** ขอบคณุท่ีใชบ้รกิาร ***** 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัภายในประเทศ สายการบินไทยสไมล ์

 2. ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเท่ียวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช  านาญเสน้ทาง 

 3. ค่าที่พกั 4 ดาว ตามระบหุรอืเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) 

 4. ค่าอาหารรสเลิศ รวม 8 มือ้ 

 5. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

 6. ค่ามคัคเุทศกผ์ูช้  านาญบรกิาร  

วันเดินทาง รถตู้แถวที ่1 รถตู้แถวที ่2 รถตู้แถวที ่3 พักเดีย่วเพิม่ 
4 - 6  กุมภาพันธ ์2565 13,590.-บาท 13,290.-บาท 12,990.-บาท 2,000.-บาท 
9 - 11  กุมภาพันธ ์2565 12,590.-บาท 12,290.-บาท 11,990.-บาท 1,800.-บาท 
18 - 20 กุมภาพันธ ์2565 13,590.-บาท 13,290.-บาท 12,990.-บาท 2,000.-บาท 
25 - 27 กุมภาพันธ ์2565 13,590.-บาท 13,290.-บาท 12,990.-บาท 2,000.-บาท 

4 - 6 มนีาคม 2565 13,590.-บาท 13,290.-บาท 12,990.-บาท 2,000.-บาท 
7 - 9 มนีาคม 2565 12,590.-บาท 12,290.-บาท 11,990.-บาท 1,800.-บาท 
11 - 13 มนีาคม 2565 13,590.-บาท 13,290.-บาท 12,990.-บาท 2,000.-บาท 
18 - 20 มนีาคม 2565 13,590.-บาท 13,290.-บาท 12,990.-บาท 2,000.-บาท 
25 - 27  มีนาคม 2565 13,590.-บาท 13,290.-บาท 12,990.-บาท 2,000.-บาท 
1 - 3 เมษายน 2565 13,590.-บาท 13,590.-บาท 13,590.-บาท 2,000.-บาท 
6 - 8 เมษายน 2565 13,590.-บาท 13,590.-บาท 13,590.-บาท 2,000.-บาท 
13 - 15 เมษายน 2565 14,990.-บาท 14,590.-บาท 14,290.-บาท 3,000.-บาท 
15 - 17 เมษายน 2565 14,990.-บาท 14,590.-บาท 14,290.-บาท 3,000.-บาท 
22 - 24  เมษายน 2565 13,590.-บาท 13,590.-บาท 13,590.-บาท 2,000.-บาท 
29 – 1 พฤษภาคม 2565 13,590.-บาท 13,290.-บาท 12,990.-บาท 2,000.-บาท 
13 - 15  พฤษภาคม 2565 13,590.-บาท 13,290.-บาท 12,990.-บาท 2,000.-บาท 
20 - 22 พฤษภาคม 2565 13,590.-บาท 13,290.-บาท 12,990.-บาท 2,000.-บาท 
27 - 29 พฤษภาคม 2565 13,590.-บาท 13,290.-บาท 12,990.-บาท 2,000.-บาท 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 7. ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัท่ีไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่อาหาร คา่เครื่องดื่มนอกรายการ คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 2. ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางท่ีเกินกวา่สายการบนิก าหนด 

 3. ค่า VAT 7 % หกัภาษี ณ ที่จา่ย 3 % ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงินที่ถกูตอ้ง จะตอ้งบวกค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 

และหกั ณ ท่ีจา่ย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั  

     4. ทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 300 บาทต่อทรปิ  

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

 1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หรอืทัง้หมด สว่นที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั  

 2. ราคานีค้ิดตามราคา ค่าตั๋วเครื่องบิน และ คา่ภาษีน า้มนัใน อตัราปัจจบุนั ถา้มีการปรบัราคาสงูขึน้บรษัิทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ชา้ของ
เที่ยวบิน อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจล หรือสิ่งของสญูหาย ตามสถานท่ีต่าง ๆ ที่เกิดเหนือการควบคมุ
ของบรษัิทฯ 

 4. ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมารวมรายการ และทางบรษัิทฯ ไดช้  าระใหก้บับรษัิท
ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบรกิารเช่นกนั ดงันัน้หากท่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบเุอาไว ้เช่น 
ค่าอาหาร ค่าน าเท่ียวสถานที่ต่าง ๆ ท่านจะขอหกัคา่บรกิารคืนไม่ไดเ้พราะบรษัิทฯ ตอ้งอยู่ภายใตก้ารจดัการที่มีเงื่อนไขกบั
องคก์รนัน้เช่นกนั เช่น การยกเลิกวินาทีสดุทา้ยหลงัจากการยืนยนัแลว้ เป็นตน้ ยกเวน้มีการคืนค่าใชจ้่ายสว่นไหนบรษัิทฯ จะ
คืนท่านตามจ านวนนัน้ เท่าที่ตวัแทนแตล่ะประเทศคืนให ้

 5. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิดดัแปลงรายการ หรอืบอกเลิกตามความเหมาะสม แต่ยดึถือประโยชนท์ี่ท่านจะไดร้บัเป็น
ส าคญั 

 6. การยกเลิก หลงัจากทางบรษัิทฯไดร้บัเอกสารการยืนยนัการใชบ้รกิารและคา่มดัจ าตามที่บรษัิทก าหนดเรียบรอ้ย
แลว้ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 6.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป ไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย (หมายถึงคืนค่าทวัรท์ัง้หมด)  

 6.2 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง  15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 60 % ของราคาค่าทวัร ์ 

 6.3 ยกเลิกก่อนการเดนิทางต ่ากวา่ 15 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 75 % ของราคาทวัร ์

  6.4 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 7 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์

(หมายเหต ุยกเวน้กรณี สง่รายชื่อและออกตั๋วเดินทางจากสายการบินไปแลว้ ในสว่นนีก้รณีเป็นตั๋วโปรโมชั่น เงื่อนไข
การคืนเงินในสว่นของตั๋วเครื่องบินจะขึน้อยู่กบัทางสายการบินเป็นส าคญั) 

 6.5 ยกเวน้กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือกรุป๊ที่มีการการนัตี
ค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมด เนื่องจากคา่ตั๋วเป็น
การเหมาจา่ยในเที่ยวบินนัน้ ๆ 

หมายเหต ุ

 1. จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 6 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

 2. บรษัิทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้ไดต้ามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่
อาจแกไ้ขไดโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 3. บรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆ ที่อยูน่อกเหนือ
การควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอืค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัิเหตตุ่างๆ 

 4. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน การประทว้ง การนดัหยดุงาน การ
ก่อจลาจล หรอืกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอืเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ประเทศไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 5. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯ จะจดัหารายการเท่ียวสถานที่อื่นๆ มาใหโ้ดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว (อา้งอิงจากขอ้ 2 ในเง่ือนไขของการใหบ้รกิาร) 

 7. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้  าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนทอ้งถิ่นในประเทศ (แบบเหมาจ่าย) ไว้
ลว่งหนา้แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 8. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 

 9. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่วา่ดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบนิไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้

 10. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

** ก่อนท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอียดทกุหนา้และทกุบรรทดั เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั** 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 1. ช าระเงินค่าจองทวัรท์่านละ 4,000 บาท จ านวนเงินที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนั 

 2. การยกเลิก หลงัจากทางบรษัิทฯ ไดร้บัเอกสารการยืนยนัการใชบ้รกิารและค่ามดัจ าตามที่บรษัิทฯ ก าหนดเรียบรอ้ย
แลว้ 

  2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัขึน้ไป ไม่เก็บคา่ใชจ้่าย (ตาม เงื่อนไขการใหบ้รกิารในขอ้ 6 ดา้นบน)  

  2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 30 % ของราคาค่าทวัร ์ 

  2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 50 % ของราคาทวัร ์

  2.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์

(หมายเหต ุยกเวน้กรณี ส่งรายช่ือและออกตั๋วเดินทางจากสายการบินไปแลว้ ในส่วนนีก้รณีเป็นตั๋วโปรโมชั่น เงื่อนไขการคืน
เงินในสว่นของตั๋วเครื่องบินจะขึน้อยู่กบัทางสายการบินเป็นส าคญั) 

  2.5 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการนัตี
ค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยืนยนัท่ีนั่งส  าหรบัการเดินทางส าหรบัผูท่ี้ช  าระเงินคา่จองทวัรม์าแลว้เท่านัน้ 

 4. กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางเงื่อนไขการบรกิารก่อนท าการจองทวัรเ์พื่อประโยชนข์องท่าน 


