-

ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
ชม วังยะหริ่ง ชมความงามสถาปัตยกรรมไทยมุสลิมผสมยุโรปอายุกว่า 100ปี
ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตูไ้ ปรษณี ยโ์ บราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ ายใต้สุดสยาม
ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กบั ต้นไม้พนั ปี , ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ าพุรอ้ นเบตง
พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุน๊ ดา ก.ม.4) ต้นตาหรับอร่อยระดับตานาน
ลิ้มรส เมนู ช่ือดัง ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขาทอด, ผักน้ าผัดน้ ามันหอย และ จิ้มจุ่มปลานิ ลสายน้ าไหล

วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปัตตานี –ศาลเจ้าแม่ล้ มิ กอเหนี่ ยว-วังยะหริ่ง-ยะลา-จุดชมวิวสะพาน
ข้ามเขื่อนบางลาง-เบตง-สตรีทอาร์ต-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตูไ้ ปรษณี ยโ์ บราณ

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai
AirAsia) เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ**
เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่องก่อนเวลา
เครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวชั
๋ น้ ประหยัดพิเศษ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่สามารถเลือก
ช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน หากท่านต้องการเลือกที่นงั ่ บนเที่ยวบินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
และราคาทัวร์รวมค่านา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่อง (Carry on) 7 กก. ต่อท่าน หากท่านต้องการโหลดกระเป๋ าสัมภาระ สามารถ
ซื้อเพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 480 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 510 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน โปรดติดต่อฝ่ ายขายเพือ่
ชาระค่าบริการเพิ่มเติม)
ออกเดินทางบินลัดฟ้ าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)เที่ยวบินที่ FD3102 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 25 นาที ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง หรือ เที่ยวบินที่ FD3116 เดินทางเวลา 07.10-08.55
เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ทา่ นรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นาเทีย่ วรอท่านอยู่ดา้ นนอกทีจ่ ุดนัดพบ จากนัน้ นาท่าน
ออกเดินทางสู่จงั หวัดปัตตานี โดยรถตูป้ รับอากาศ*หากต้องการเลือกทีน่ งั ่ บนรถมีค่าบริการเพิม่ เติม* (ระยะทาง 118 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง โดยประมาณ) จากนัน้ นาท่านชม ศาลเจ้าแม่ล้ มิ กอเหนี่ยว เชื่อกันว่าผูม้ าขอพรให้โชคลาภจะได้ผล
หรือแม้แต่การค้าขายที่ซบเซาหรือขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้นจนทาให้เกิดความนับถือศรัทธาอย่างมาก ชาวปัตตานีจึงได้นา
ต้นไม้ท่ลี ้มิ กอเหนีย่ วผูกคอตายมาแกะสลักเป็ นรูปบูชาและรสร้างศาลเจ้าขึ้นสักการะ สาหรับองค์เจ้าแม่ล้มิ กอเหนี่ยว ท่าน
เป็ นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภ ค้าขาย ซึ่งเป็ นที่นิยมมากราบไหว้ของพรเพือ่ เป็ นศิริมงคลกับชีวติ

06.45 น.
08.10 น.

จากนัน้ นาท่านชม วังยะหริ่ง หรือวังเจ้าเมืองยะหริ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428ในสมัยรัชกาลที่ 5 สถาปัตยกรรมทรงคลาสสิค
หลังนี้สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา เป็ นเรือนไม้กึ่งปูน แม้จะมีอายุมานานถึง 100 กว่าปี
ปัจจุบนั นี้ยงั มีความสมบูรณ์และความสวยงามที่ไม่ได้เลือนหายไปตามกาลเวลาแต่อย่างใด

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อไปยัง อาเภอเบตง ระหว่างทางนาท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง
บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมทีจ่ ะต้องไปตามไหล่เขา ซึ่ง

เป็ นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็ นจุดทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสายก่อนจะ
เดินทางต่อ เบตง จัดเป็ นอาเภอหนึ่งที่มเี อกลักษณ์ ความงดงาม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชือ่ ความศรัทธา
และเชื้อชาติทห่ี ลากหลายทีผ่ สมปนเปภายใต้ความเป็ นหนึ่งเดียว จนทาให้บรรดาผูม้ าเยือนต่างหลงใหลและแปลกใจ เบตง
ตัง้ อยู่ใต้สุดฝัง่ ตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสันการาคีรี ภูมิ
ประเทศของอาเภอเบตง ด้วยภูมปิ ระเทศแบบนี้จึงทาให้เบตงมีอากาศที่ดี อากาศเย็น และมีหมอกปกคลุมตลอดทัง้ ปี ดังคา
ขวัญประจาอาเภอที่วา่ “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” คาว่า เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh
Betong" หมายถึง "ไม้ไผ่ขนาดใหญ่" หรือที่คนในพื้นทีจ่ ะรียกไผ่ชนิดนี้ว่า ไผ่ตง ดังนัน้ ต้นไผ่ตงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์
หนึ่งของอาเภอเบตง นาคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รบั ความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งาน
ศิลปะที่สะท้อนเรือ่ งราวและวิถชี ีวติ ของความเป็ นเบตงได้อย่างดี จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานที่งดงามดังกล่าว เกิด
จากทาง อ.เบตง จ.ยะลา ได้มกี ารจัดงาน 111 ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างหมุดหมายที่แสดงออก
ถึงวิถชี ีวติ ของชาวเบตงและ สร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ

จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตูไ้ ปรษณี ยโ์ บราณ ในส่วนของตัวหอนาฬกิ าสร้างขึ้นด้วยหินอ่อน
ขาวที่มอี ยู่มากในจังหวัดยะลา หอนาฬกิ าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่าเป็ นสะดือของเมืองเบตงก็วา่ ได้ ในเทศกาล
ต่าง ๆ ทีจ่ ดั ขึ้น มักจะใช้บริเวณหอนาฬกิ านี้เป็ นจุดนัดหมายในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ กันนัน้ ทีอ่ ยู่คู่เมืองเบตง
มาช้านาน คือ ตูไ้ ปรษณียโ์ บราณ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท้ ่ดี าริแนวคิดคือ นายสงวน จิรจินดา อดีต
นายไปรษณียโ์ ทรเลขเบตง ที่ได้รบั เลือกเป็ นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ในปัจจุบนั นี้ตไู ้ ปรษณียแ์ ห่งนี้ยงั เปิ ดใช้

งานได้ และนักท่องเทีย่ วมักจะซื้อโปสการ์ด เขียนและส่งจดหมายถึงญาติคนรัก หรือส่งถึงตัวเอง เก็บไว้เป็ นความทรงจา
และอีกสิ่งหนึ่งที่จะข้ามผ่านไม่พูดถึงไม่ได้ คือ ฝูงนกนางแอ่น ทีบ่ นิ อพยพหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรีย และจะพบ
ฝูงนกนางแอ่นมากในช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคม ของทุกปี เรียกได้ว่าเป็ นอีกสัญลักษณ์ของเมืองเบตง อยุ่คู่กบั เมืองเบตง
มาช้านาน

จากนัน้ นาท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ทเ่ี จาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัว
เมือง อุโมงค์แห่งนี้ยงั เป็ นอุโมงค์ท่ผี คู ้ นสามารถใช้สญั จรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงค์ตกแต่ง
ประดับประดาด้วยไฟหลากสี ตัวอุโมงค์มคี วามยาวถึง 273 เมตร กว้าง 9 เมตร ผิวจราจรคู่ กว้าง 7เมตร ทางเท้าเดินกว้าง
ข้างละ 1 เมตร และมีความสูงถึง 7 เมตร เปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 สมควรแก่เวลานาท่านกลับสู่
ที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ เมนู พิเศษ...กบภูเขาทอด
Betong Merlin Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สอง

ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู–น้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-อุโมงค์ปิยะมิตร–
สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ าพุรอ้ น-ศาลาประชาคมเบตง

04.00 น.

นาท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตัง้ อยู่ใน ตาบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กิโลเมตร มีความสูง
จากระดับนา้ ทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ข้นึ ควบคู่ไปกับการชม
ทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มโี อกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าที่
เป็ นทะเลหมอกตลอดทัง้ ปี ทะเลหมอกที่ก่อตัวจากผืนป่ า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได้
ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว นาท่านขึ้นจุดชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา ( การเที่ยวชม
ทะเลหมอก อาจมีการสลับสับเปลีย่ นได้ ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ )

เช้า

บริการอาหารเช้า
สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลาย
สิบปี วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนัน้ ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ยางพารา และใช้สญั จรของ
ชาวสวนในพื้นที่ ตัวสะพานมีความกว้าง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนัน้ นาทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบื้องล่า งของ
น้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ไหลมาจากต้นนา้ บนยอดเขา เดิมที นา้ ตกแห่งนี้มชี ื่อเรียกของคนท้องถิ่นว่า นา้ ตกวังเวง และ
ได้เปลี่ยนชื่อในปี มหามงคล สาระครบรอบ 72 พรรษา ในปี 2542 ประกอบกับ อบต.อัยเยอร์เวง ได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิก
เส้นทาง ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลีย่ นชื่อเป็ นนา้ ตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมา

จากนัน้ นาท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตัง้ อยู่บ ้านปิ ยะมิตร 1 ตาบลตะเนาะแมเราะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็ นฐาน
เคลือ่ นไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) ฐานปฏิบตั ิการแห่งนี้ เป็ นฐานที่มนทางทหารในแนวหลั
ั่
งของ
พรรคคอมมิวนิสต์มลายา ว่ากันว่าฐานที่มนแห่
ั ่ งนี้เป็ นฐานที่มนในแนวหลั
ั่
งของสงครามระหว่าง พคม กับ รัฐบาลมาเลเซีย ที่
แข็งแกร่งที่สุด เคยถูกทิ้งระเบิดถึง 2 ครัง้ แต่ยงั คงขับเคลือ่ นกองกาลังได้ อุโมงค์ปิยะมิตรนัน้ เป็ นอุโมงค์ท่ขี ุดลึกลงไปใน
ชัน้ ดิน จุดที่ลกึ ที่สุดมีความลึกถึง 6 เมตร ใช้กาลังคน 60 – 80 คน ใช้เวลาขุด 3 เดือนเศษ อุโมงค์มคี วามกว้าง 50 – 60
ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมีทางเข้าออกถึง 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกันหมด กระจายอยูร่ อบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงค์นนั้
สามารถจุคนได้มากถึง 400 คน ภายในอุโมงค์มโี รงพยาบาลสนาม ห้องส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล ห้องปฏิบตั ิงานวางแผน
ในส่วนของพื้นผิวด้านบนของอุโมงค์มตี น้ ไม้ใหญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการทีฝ่ ่ ายตรงข้ามจะตรวจหาเจอ มีอาคารที่ใช้
ประชุมและเป็ นโรงเรียนของพรรคฯ ลานสันทนาการ เช่น สนามบาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน พิเศษ...เมนู จ้มิ จุ่มปลานิลสายน้ าไหลชื่อดังของเบตง

บ่าย

นาคณะเดินทางต่ อไปยัง สวนหมื่ นบุปผา หรื อ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตัง้ อยู่ท่ีหมู่บา้ นปิ ยะมิตร 2 สวนดอกไม้น้ ีอยู่
ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมือง
หนาวนานาชนิด สวนนี้เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า
ว่า นฮัวหยวน หรื อ แปลเป็ นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา โดยมีก ารพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างอาชีพให้กบั กลุ่ม
ผูพ้ ฒั นาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บา้ นบริเวณนี้ อดีตล้วนแล้วแต่เป็ นสมาชิก พคม. ที่ประกาศตัววางอาวุธ ในปี
2532 เป็ นผูพ้ ฒั นาชาติไทย และเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไป

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับ แวะพักผ่อนที่ บ่อน้ าพุรอ้ นเบตง บ่อนา้ พุรอ้ นเป็ นบ่อนา้ แร่รอ้ นตามธรรมชาติขนาดใหญ่
ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของบริเวณจุดตานา้ นัน้ อยู่ท่ี 60 – 80 องศาเซลเซียส และนักท่องเที่ยว
มักจะทากิจกรรมครอบครัว คือ นาไข่ไก่ ไข่นกกระทา มาลวก โดยใช้เวลาเพียง 7 นาทีเท่านัน้ ไข่ก็สุกพร้อมรับประทาน
บริเวณโดยรอบมีการสร้างสระนา้ ขนาดใหญ่สาหรับกักนา้ จากนา้ พุรอ้ นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้า
เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้เป็ นอย่างดี แต่ละโซนของพื้นที่ออกแบบได้อย่างมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและสระธาราบาบัด
ตลอดจนอาคารสาหรับพักค้างคืนที่มีส่งิ อานวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่
ตัวเมืองเบตง

คา่

จากนัน้ นาท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬกิ าโบราณและตูไ้ ปรษณียย์ กั ษ์ท่ไี ด้จาลองแบบมาจาก
ของเดิมที่อยู่ในตัวเมืองเบตง
บริการอาหารคา่ เมนู พิเศษ ไก่เบตง, เคาหยก และ ผักน้ าผัดน้ ามันหอย

ที่พกั

Betong Merlin Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม

วัดพุทธาธิวาส–ร้านของฝากเมืองเบตง–ป้ ายใต้สุดสยาม–ร้านวุน้ ดา ต้นตารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)-สนามบินเบ
ตง–จุดเช็คอินป้ ายโอเคเบตง-เบตง–วัดช้างให้-หาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

เช้า

คณะพบกัน ณ บริเวณล้อบบี้โรงแรม เตรียมสัมภาระลงมาฝากไว้บริเวณล้อบบี้ จากนัน้ ไป รับประทานอาหารเช้า แบบ ติ่ม
ซา ตัง้ อยู่ตรงข้ามโรงแรม หรือ ร้านใกล้เคียงโรงแรม ติ่มซาชื่อดังของเบตง ทานคู่กบั นา้ ชากาแฟยามเช้า
จากนัน้ เดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง ก่อตัง้ เมื่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2460 สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตงั้ วัดเป็ นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพื้นที่วดั ออกเป็ นชัน้ ทัง้ หมด 5 ชัน้ ตัง้ เด่นสง่า
อยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดียพ์ ระพุทธธรรมประกาศตัง้ โดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวชิ ยั ประยุกต์โดยในองค์มหาธาตุ
เจดียบ์ รรจุพระบรมสารีริกธาตุกราบสักการะสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์เพื่อความเป็ นสิริมงคล

จากนัน้ นาท่านสู่ ร้านวุน้ ดา กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตาหรับอร่อยระดับตานาน เฉาก๊วยที่ผา่ นกระบวนวิธีทาแบบ
ดัง้ เดิม ต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยมากกว่า 3 ชัว่ โมง ด้วยเตาฟื น ซึ่งจะทาให้มกี ลิน่ หอมของหญ้าเฉาก๊วย ที่มากไปด้วยสรรพคุณ
ทางยา ช่วยแก้รอ้ นในกระหายนา้ ขับเสมหะ แก้คลืน่ ไส้ ช่วยลดระดับนา้ ตาลในเลือด และหากนาต้นเฉาก๊วยมาต้มให้เดือด
แล้วนานา้ เฉาก๊วยมาดื่มเป็ นประจาจะช่วยลดอาการโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานได้อกี ด้วยให้ทา่ นได้อิสระซื้อเป็ น
ของฝาก จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บา้ น สินค้า OTOP ,รังนก, หมีเ่ หลืองเบตง, ซีอ้วิ เบตง, ส้มโชกุน, เสื้อยืดสกรีน OK BETONG เป็ นต้น
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางไปยังบริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรทีเ่ ชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายภาพหมู่
กับ ป้ ายใต้สุดสยาม จากนัน้ นาท่าน แวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่
สะท้อนเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น ซึ่งคาว่า "เบตง" หรือ “บือตง” เป็ นภาษาถิ่นมลายู แปลว่า "ไม้ไผ่" กลายเป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่
ของอาเภอเบตง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนัน้ นาท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ ายโอเคเบตง ก่อนเดินทางกลับ

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พักผ่อนบนรถ (ระยะทาง 259 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 4.30 ชัว่ โมง โดยประมาณ ) จากนัน้
นาท่านชม วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ ตัง้ อยู่ท่ตี าบลควนโนรี อาเภอโคกโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เป็ นวัดเก่าแก่
สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามตานานกล่าวว่า พระยาแก้มดาเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิสาหรับสร้างเมืองใหม่ให้กบั
น้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่ า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้าง
ได้หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง แล้วร้องขึ้นสามครัง้ พระยาแก้มดาจึงได้ถอื เป็ นนิมติ ที่ดี จะใช้บริเวณนัน้ สร้างเมือง แต่นอ้ งสาวไม่

ชอบ พระยาแก้มคาจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้างไห้ แล้วนิมนต์พระภิกษุ รูปหนึ่ง ที่ชาวบ้าน
เรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบนา้ ทะเลจืด ซึ่งเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ท่ี
วัดแห่งนี้ อิสระให้ท่านไหว้พระขอพร หรือเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดตามอัธยาศัย

22.00 น.

23.35 น.

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)เที่ยวบินที่ FD3113 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 35 นาที ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง เที่ยวบินที่ FD3119 เดินทางเวลา 21.1022.40
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
***********************************************

อัตราค่าบริการ
เบตง ใต้สุดสยาม เมืองในหมอกดอกไม้งาม-FD 3วัน 2คืน
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

25-27 กุมภาพันธ์ 2564

8,990.- 7,990.-

1,500.-

27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2564

8,990.- 7,990.-

1,500.-

28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2564

8,490.- 7,490.-

1,500.-

เดินทาง เดือน มีนาคม 2564
2-4 มีนาคม 2564

6,990.-

1,500.-

4-6 มีนาคม 2564

7,490.- 6,990.-

1,500.-

6-8 มีนาคม 2564

7,990.-

1,500.-

7-9 มีนาคม 2564

7,490.- 6,990.-

1,500.-

9-11 มีนาคม 2564

6,990.-

1,500.-

11-13 มีนาคม 2564

7,490.- 6,990.-

1,500.-

13-15 มีนาคม 2564

7,990.-

1,500.-

14-16 มีนาคม 2564

7,490.- 6,990.-

1,500.-

16-18 มีนาคม 2564

6,990.-

1,500.-

18-20 มีนาคม 2564

7,490.- 6,990.-

1,500.-

20-22 มีนาคม 2564

7,990.-

1,500.-

21-23 มีนาคม 2564

7,490.- 6,990.-

1,500.-

23-25 มีนาคม 2564

6,990.-

1,500.-

25-27 มีนาคม 2564

7,490.- 6,990.-

1,500.-

27-29 มีนาคม 2564

7,990.-

1,500.-

28-30 มีนาคม 2564

7,490.- 6,990.-

1,500.-

30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

7,490.- 6,990.-

1,500.-

เดินทาง เดือน เมษายน 2564
1-3 เมษายน 2564

7,990.-

1,500.-

3-5 เมษายน 2564

7,990.-

1,500.-

4-6 เมษายน 2564

8,990.-

1,500.-

6-8 เมษายน 2564

8,990.-

1,500.-

8-10 เมษายน 2564

7,990.-

1,500.-

10-12 เมษายน 2564

8,990.-

1,500.-

11-13 เมษายน 2564

9,990.-

1,500.-

13-15 เมษายน 2564

11,990.-

2,000.-

15-17 เมษายน 2564

10,990.-

2,000.-

17-19 เมษายน 2564

7,990.-

1,500.-

18-20 เมษายน 2564

7,990.-

1,500.-

20-22 เมษายน 2564

7,490.-

1,500.-

22-24 เมษายน 2564

7,990.-

1,500.-

24-26 เมษายน 2564

7,990.-

1,500.-

25-27 เมษายน 2564

7,490.-

1,500.-

27-29 เมษายน 2564

7,490.-

1,500.-

29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564

8,990.-

1,500.-

30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564

9,990.-

1,500.-

เดินทาง เดือน พฤษภาคม 2564
1-3 พฤษภาคม 2564

9,990.-

1,500.-

2-4 พฤษภาคม 2564

8,990.-

1,500.-

4-6 พฤษภาคม 2564

7,990.-

1,500.-

6-8 พฤษภาคม 2564

7,490.-

1,500.-

8-10 พฤษภาคม 2564

8,990.-

1,500.-

9-11 พฤษภาคม 2564

8,990.-

1,500.-

11-13 พฤษภาคม 2564

7,990.-

1,500.-

13-15 พฤษภาคม 2564

7,490.-

1,500.-

15-17 พฤษภาคม 2564

7,990.-

1,500.-

16-18 พฤษภาคม 2564

7,490.-

1,500.-

18-20 พฤษภาคม 2564

6,990.-

1,500.-

20-22 พฤษภาคม 2564

7,490.-

1,500.-

22-24 พฤษภาคม 2564

7,990.-

1,500.-

23-25 พฤษภาคม 2564

7,490.-

1,500.-

25-27 พฤษภาคม 2564

8,990.-

1,500.-

27-29 พฤษภาคม 2564

7,490.-

1,500.-

29-31 พฤษภาคม 2564

7,990.-

1,500.-

30 พฤษภาคม – 1 มิถนุ ายน 2564

7,490.-

1,500.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

ค่าบัตรโดยสารชัน้ ประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
ค่านา้ หนักสาภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
ค่ารถนาเที่ยวตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าที่พกั ระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษทั สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าประกันชีวติ กรณีอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
ค่ามัคคุเทศก์ผชู ้ านาญเส้นทาง

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าอาหารบนเครือ่ งบิน, ค่าเลือกที่นงั ่ บนเครือ่ งบิน, ค่าเลือกที่นงั ่ บนรถนาเที่ยว
 ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามที่สายการบินระบุ กรณีตอ้ งการซื้อเพิม่ 15 ก.ก. ราคา
480 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 510 บาท ต่อท่านต่อเทีย่ วบิน เป็ น
ราคาสาหรับการแจ้งซื้อล่วงหน้าเท่านัน้
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั่
เพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ, โรค
ระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและ
เข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผเกี
ู ้ ่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ท ้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นัง่ และการยกเลิก
เงื่อนไขการสารองที่นงั่
✓ ส่ง สาเนาบัตรประชาชน พร้อม มัดจา 4,000 บาท / ท่าน
✓ ส่วนที่เหลือชาระก่อนวันเดินทาง 14 วัน
✓ บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์***
 แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน 2,000 บาท
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจารถ
บัส , รถตู ้ ,ค่ามัดจาโรงแรมที่พกั , ค่ามัดจาร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ จานวน 3,000 บาท
 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจานวน
**ในกรณี จองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิ้น**

รบกวนอ่านทาความเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษทั
ฯ เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็นข้อยุติส้นิ สุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชาระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่าน
ได้ยอมรับและรับทราบเงือ่ นไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทัง้ หมดนี้แล้ว
2. โปรแกรมทัวร์น้จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 18 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีท่มี ผี เู ้ ดินทาง 1317 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท, กรณีท่มี ผี เู ้ ดินทาง 8-12 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
3. เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ บัตรโดยสารชัน้ ประหยัดพิเศษ ทางบริษทั จะทาการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจานวนขัน้ ตา่ 10 ท่าน
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ ดินทาง และกาหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สาย
การบินกาหนด
4. บริษทั ฯและตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นงั ่ บนรถนาเที่ยวตามความ
เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขอ้ จากัดด้านภูมอิ ากาศ, จานวนที่นงั ่ ของชัน้ ประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่
เดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
6. ค่าบริการที่ทา่ นชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ทอ่ งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
8. เดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าที่ผเดิ
ู ้ นทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
9. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู เ้ ดินทาง
10. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร โรคระบาด ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ

11. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเดิ้ นทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทางไป
12. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
13. ในกรณีผูเ้ ดินทางที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่สี นามบิน กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง (ถ้ามี)
14. กรณีท่ผี ูเ้ ดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัวเครื
๋ ่องบิน , ตัวรถทั
๋ วร์ , ตัวรถไฟ
๋
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับ
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ ก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น

