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ฟรี โหลดกระเป๋า ไป-กลับ 10 กก. 1 ชิ้น ต่อท่าน 
 

- ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา 
- ชม วัดคูหาภิมุข หรือ วัดหน้าถ้ำ หนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ 
- ชมชุมชนกอืดาจีนอ (ชุมชนตลาดจีน), สักการะเจ้าแม่ล้ิมกอเหนี่ยว แห่งเมอืงปัตตานี 
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบฮาลาบาลา เที่ยวชม เกาะทวด พร้อมขอพรรับโชคลาภสุดเฮง 
- ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม 
- ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง  
- พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน 
- ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหล และ ผักน้ำผัดน้ำมันหอย 

 

วนัแรก กรุงเทพฯสนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ยะลา-วดัคูหาภมิขุ-จุดชมวิวสะพานขา้มเขื่อนบางลาง-

ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา-เกาะทวด-เบตง-จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง-สตรทีอารต์-วงเวียนหอนาฬกิาเบตง-

ตูไ้ปรษณียโ์บราณ-อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ 

เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาท ีเนื่องจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ 

ทีน่ ัง่อาจจะไม่ไดน้ ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีน่ ัง่บนเคร่ืองบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ 

06.20 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยไลออนแอร ์(Thai LionAir) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 

นาท ีไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *ขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

หรือสายการบินนกแอร ์ในกรณีท่ีมีการยกเลกิเท่ียวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน 

หรือจ านวนที่นัง่ไม่เพยีงพอ ท่ีสง่ผลกระทบต่อรายการท่องเที่ยว* 

07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินหาดใหญ่ ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดน์ าเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกที่จดุนดัพบ 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่จงัหวดัยะลา โดยรถตูป้รบัอากาศ*หากตอ้งการเลอืกทีน่ ัง่บนรถมค่ีาบริการเพิม่เติม*  (ระยะทาง 

140 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง โดยประมาณ) จากนัน้น าท่านชม วดัคูหาภมิขุ หรือ วดัหนา้ถ า้ 
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หนึ่งในสามปูชนียสถานที่ส  าคญัของภาคใตท้ีบ่่งบอกถงึความรุ่งเรืองของพทุธศาสนาในสมยัอาณาจกัรศรีวชิยั 

ในถ า้คูหาภมิขุมพีระพทุธรูปปางไสยาสนข์นาดใหญ่ปัน้ดว้ยดนิเหนียวโดยใชไ้มไ้ผ่เป็นโครง ประดษิฐานภายในถ า้คูหาภมิขุ 

บริเวณวดัแห่งนี้ เคยเป็นแหลง่ชุมชนโบราณมาตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ไดม้กีารพบเทวรูปส าริด ก าแพงเมอืง 

พระพมิพด์นิดิบแบบทวารวดศีรีวชิยั ภาพเขยีนสพีระพทุธรูปฉาย ภาพเขยีนสรีาชรถมสีตัวเ์ทยีม 

และภาพเขยีนก่อนประวตัศิาสตรบ์ริเวณถ า้คูหาภมิขุ เป็นภาพพระพทุธฉาย 

และภาพราชรถแกะสลกัไวบ้นหนา้ผาภายในบริเวณถ า้คูหาภมิขุอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานขา้มเข่ือนบางลาง 

บริเวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สรา้งขึ้นมาเพือ่ลน่ระยะทางในการเดนิทาง จากเดมิที่จะตอ้งไปตามไหลเ่ขา 

ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจุดทีน่กัท่องเที่ยวนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยดืเสน้ยดืสาย 
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จากนัน้น าท่านสู่ ท่าเรือตาพะเยา น าท่านลอ่งเรือชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา และชมวถิชีีวติของชาวบา้นริมทะเลสาบ 

น าท่านแวะชม เกาะทวด เกาะทวด ซึง่ต ัง้อยู่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา หรือ กลางเขือ่นบางลาง จ.ยะลา 

โดยนกัท่องเทีย่วชาวมาเลเซยี และสงิคโปร ์ส่วนใหญ่ จะเดนิทางเพือ่มากราบไหว ้ขอพรจากทวดบูเกีย๊ะ 

และไดโ้ชคลาภจากการขอพร หลายต่อหลายครัง้ตดิต่อกนั จนนกัท่องเที่ยวบางราย ไดส้นบัสนุน บริจาคทรพัย ์เงนิทอง 

ในการบูรณะจดัสรา้งศาลทวดบูเกีย๊ะ ใหม้สีภาพทีด่ขีึ้น จนกลายเป็นกระแสบอกต่อกนั 

และท าใหม้นีกัท่องเที่ยวหล ัง่ไหลเขา้มาเทีย่วชมและขอพรกนัแทบทุกวนั  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอเบตง ตัง้อยู่ใตสุ้ดฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทย มเีขตแดนตดิกบัประเทศมาเลเซยี 

โอบลอ้มดว้ยแนวเทอืกเขาสนัการาคีรี ภูมปิระเทศของอ าเภอเบตง ดว้ยภูมปิระเทศแบบนี้จงึท าใหเ้บตงมอีากาศทีด่ ี

อากาศเยน็ และมหีมอกปกคลุมตลอดทัง้ปี ดงัค าขวญัประจ าอ าเภอทีว่่า “เมืองในหมอก ดอกไมง้าม ใตสุ้ดสยาม 

เมืองงามชายแดน” ค าว่า เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" หมายถงึ "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" 

หรือทีค่นในพื้นทีจ่ะรียกไผ่ชนิดนี้ว่า ไผ่ตง ดงันัน้ตน้ไผ่ตงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของอ าเภอเบตง 

น าท่านแวะจดุเช็คอนิสุดฮติ ใหท่้านอสิระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง  

 

 

จากนัน้น าคณะเดินชมจดุเด่นทีไ่ดร้บัความนิยมของตวัเมอืงเบตงไดแ้ก่ สตรีทอารท์ หรือ ถนนศิลปะ 

งานศิลปะทีส่ะทอ้นเร่ืองราวและวถิชีวีติของความเป็นเบตงไดอ้ย่างด ี จดุเร่ิมตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานทีง่ดงามดงักลา่ว 

เกิดจากทาง อ.เบตง จ.ยะลา ไดม้กีารจดังาน 111 ปี เลา่ขานต านานเมอืงเบตง 

ซึง่มจีดุประสงคเ์พือ่สรา้งหมดุหมายที่แสดงออกถงึวถิชีวีติของชาวเบตงและ 

สรา้งจดุดงึดูดนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ 
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จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบั วงเวียนหอนาฬกิาเบตง และ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ 

ในส่วนของตวัหอนาฬกิาสรา้งขึ้นดว้ยหนิอ่อนขาวทีม่อียู่มากในจงัหวดัยะลา 

หอนาฬกิาเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงหรือจะเรียกว่าเป็นสะดอืของเมอืงเบตงก็ว่าได ้ในเทศกาลต่าง ๆ ทีจ่ดัขึ้น 

มกัจะใชบ้ริเวณหอนาฬกิาน้ีเป็นจดุนดัหมายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล ้ๆ  กนันัน้ทีอ่ยู่คู่เมอืงเบตงมาชา้นาน คือ 

ตูไ้ปรษณียโ์บราณ สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท้ีด่  าริแนวคิดคือ นายสงวน จิรจนิดา 

อดตีนายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง ทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก 

ในปจัจบุนันี้ตูไ้ปรษณียแ์ห่งนี้ยงัเปิดใชง้านได ้และนกัท่องเที่ยวมกัจะซื้อโปสการด์ เขยีนและส่งจดหมายถงึญาตคินรกั 

หรือส่งถงึตวัเอง เก็บไวเ้ป็นความทรงจ า 

 

จากนัน้น าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ 

อโุมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภูเขาเพือ่เชื่อมต่อส่วนขยายของเมอืงไปอกีฟากของตวัเมอืงเป็นอโุมงคท์ีผู่ค้นสามารถใชส้ญัจรไ

ปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย 

ค า่  บริการอาหารค า่ 

ท่ีพกั  Betong Merlin Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สอง วดัพทุธาธิวาส-วดักวนอมิ-ป้ายใตสุ้ดสยาม-สนามบินเบตง-รา้นของฝากเมืองเบตง-รา้นวุน้ด าตน้ต ารบั 

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

เชา้ คณะพบกัน ณ บริ เวณลอ้บบี้ โรงแรม จากนั้นไป ร ับประทานอาหารเช้า แบบ ต่ิมซ า รา้นใกลเ้คียงโรงแรม 

ติ่มซ าชื่อดงัของเบตง ทานคู่กบัน า้ชากาแฟยามเชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางไปยงั วดัพุทธาธิวาส วดัคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวดัเบตง ก่อตัง้เมื่อ เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ.2460 

สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย พื้นที่ต ัง้วดัเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จดัแบ่งพื้นที่วดัออกเป็นชัน้ท ัง้หมด 5 ชัน้ 

ตัง้เด่นสงา่อยู่บนเนินเขามพีระธาตเุจดยีพ์ระพทุธธรรมประกาศตัง้โดดเด่นมองเหน็ศิลปกรรมแบบศรีวชิยัประยุกตโ์ดยในอง

คม์หาธาตเุจดยีบ์รรจพุระบรมสารีริกธาตุกราบสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิเพือ่ความเป็นสริิมงคล 
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จากนัน้น าท่านสู่ วดัโพธิสตัโตเจา้แม่กวนอมิเบตง หรือวดักวนอิมตัง้อยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม 

วดัแห่งนี้เป็นที่ต ัง้ของศาลเจา้ซึง่เป็นที่ประดษิฐานขององคเ์ทพส าคญัๆหลายองค ์อาท ิเจา้แม่กวนอมิ ท่านแป๊ะกง 

ท่านกวงกง เจา้แม่จวิหวงัเหย่ ยี่หวงัตา้ตี้ หวาโถ่วเซยีนซือ่ ขงจื้อ เป็นตน้ 

มนีกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและมาเลเซยีเลือ่มใสศรทัธาเดนิทางมาสกัการะขอพรเป็นจ านวนมาก 

ส่วนมากจะขอพรใหไ้ดม้บีตุรและโชคลาภ  

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยงับริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จดุผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายรูปกบั 

ป้ายใตสุ้ดสยาม ถอืเป็นจดุเช็คอินไฮไลทอ์ีกหนึ่งจดุว่าท่านไดม้าเยอืนถงึแนวเขตแดนใตสุ้ดของประเทศไทย  
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จากนั้นน า ท่ านแวะชมและถ่ าย รูปด า้นนอกอาคาร สนามบินเบตง  ชมสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด ว้ยไม ไ้ผ่  

ส ะ ท ้อ น เ อ ก ล ัก ษ ณ์ ท ้อ ง ถิ่ น  ซึ่ ง ค า ว่ า  " เ บ ต ง "  ห รื อ  “ บื อ ต ง ”  เ ป็ น ภ า ษ า ถิ่ น ม ล า ยู  แ ป ล ว่ า  " ไ ม ้ไ ผ่ " 

กลายเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของอ าเภอเบตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั รา้นของฝากเบตง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากจากทอ้งถิน่ เช่น หลนิจอืเบตง, บวัหมิะเบตง, 

ชากก๊โป่ว และชาตา้ลีห่วงั เป็นตน้ จากนัน้น าท่านสู่ รา้นวุน้ด า กม.4 ตน้ต าหรบัอร่อยระดบัต านาน 

พเิศษ…เสริฟ์เฉากว๊ยท่านละ 1 ถว้ย เฉากว๊ยใชว้ธีิท าแบบดัง้เดิม ตม้เคี่ยวหญา้เฉากว๊ยดว้ยเตาฟืน 

ซึง่จะท าใหม้กีลิน่หอมและมากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ใหท่้านไดอ้สิระซื้อเป็นของฝาก 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั พเิศษ...เมนูจิ้มจุ่มปลานิลสายน ้าไหลช่ือดงัของเบตง 
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บ่าย น าท่านชม สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ตัง้อยู่ที่หมู่บา้นปิยะมติร 2  สวนดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา 

สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเยน็สบายตลอดปี เหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมอืงหนาวนานาชนิด 

สวนนี้เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮวัหยวน 

หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบปุผา 

โดยมกีารพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วและสรา้งอาชพีใหก้บักลุม่ผูพ้ฒันาชาตไิทยในอดีต ในชมุชนและหมู่บา้นบริเวณนี้ 

อดตีลว้นแลว้แต่เป็นสมาชกิ พคม. ทีป่ระกาศตวัวางอาวุธ ในปี 2532 เป็นผูพ้ฒันาชาตไิทย 

และเลอืกทีจ่ะพกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม อโุมงคปิ์ยะมิตร ตัง้อยู่บา้นปิยะมติร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ สถานทีท่างประวตัศิาสตร ์

ทีใ่นอดีตเป็นฐานเคลือ่นไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสตม์ลายา (พคม.) 

ว่ากนัว่าฐานทีม่ ัน่แห่งนี้เป็นฐานทีม่ ัน่ในแนวหลงัของสงครามระหว่าง พคม กบั รฐับาลมาเลเซยี ทีแ่ขง็แกร่งที่สุด 

เคยถูกทิ้งระเบดิถงึ 2 ครัง้ เป็นอโุมงคท์ีข่ดุลกึลงไปในชัน้ดนิ จุดทีล่กึทีสุ่ดมคีวามลกึถงึ 6 เมตร ใชก้ าลงัคน 60 – 80 คน 
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อโุมงคม์คีวามกวา้ง 50 – 60 ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมทีางเขา้ออกถงึ 9 ทาง เชื่อมต่อถงึกนัหมด 

กระจายอยู่รอบ ๆ ภูเขา ภายในอโุมงคน์ัน้ สามารถจคุนไดม้ากถงึ 400 คน ภายในอโุมงคม์โีรงพยาบาลสนาม 

หอ้งส่งสญัญาณวทิยุระยะไกล หอ้งปฏบิตังิานวางแผน ในส่วนของพื้นผวิดา้นบนของอโุมงคม์ตีน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทบึ 

ยากต่อการทีฝ่่ายตรงขา้มจะตรวจหาเจอ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลบั แวะพกัผ่อนที ่บ่อน ้าพรุอ้นเบตง 

บ่อน า้พรุอ้นเป็นบ่อน า้แร่รอ้นตามธรรมชาตขินาดใหญ่ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย 

โดยอณุหภูมขิองบริเวณจดุตาน า้นัน้อยู่ที ่60 – 80 องศาเซลเซยีส และนกัท่องเทีย่วมกัจะท ากิจกรรมครอบครวั คือ น าไข่ไก่ 

ไข่นกกระทา มาลวก โดยใชเ้วลาเพยีง 7 นาทเีท่านัน้ ไข่ก็สุกพรอ้มรบัประทาน 

บริเวณโดยรอบมกีารสรา้งสระน า้ขนาดใหญ่ส าหรบักกัน า้จากน า้พรุอ้นเพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เ

พือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ไดเ้ป็นอย่างด ีแต่ละโซนของพื้นทีอ่อกแบบไดอ้ย่างมาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะและสระธาราบ าบดั 

น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมอืงเบตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอก ศาลาประชาคม 

ชมหอนาฬกิาโบราณและตูไ้ปรษณียย์กัษท์ีไ่ดจ้ าลองแบบมาจากของเดมิทีอ่ยู่ในตวัเมอืงเบตง 

ค า่  บริการอาหารค า่ เมนูพเิศษ ไก่เบตง, เคาหยก และ แกงจดืลูกช้ินแคระ 
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ท่ีพกั  Betong Merlin Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม ขึ้นสกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–สะพานแขวนแตปูซู-วดัชา้งให-้ปตัตานี–ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว-

บา้นขุนพทิกัษร์ายาดา้นนอก-หาดใหญ่-ตลาดกมิหยง-สนามบินหาดใหญ่-ดอนเมือง, กรุงเทพฯ 

04.00 น. น าท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ตัง้อยู่ใน ต าบลอยัเยอร์เวง ห่างจากตวัเมืองเบตง 30 กิโลเมตร 

มีความสูงจากระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น 

ค วบ คู่ ไ ปกับ ก า ร ชมท ะ เ ลหมอกอัน ส ว ย ง า ม  จุ ด เ ด่ น  คื อ  ไ ม่ ว่ า คุณจ ะม า ฤ ดู ไ หน  หรื อ ช่ ว ง เ ว ล า ไ หน 

ท่านก็มีโอกาสที่จะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์เบื้องหนา้ที่เป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี ทะเลหมอกที่ก่อตวัจากผืนป่า ฮาลา –บาลา 

ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลไดถ้ึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว น าท่าน ข้ึนจุดชมวิว Skywalk 

ชมววิทวิทศันแ์บบรอบทศิทางแบบ 360 องศา  

รวมค่าบริการรถข้ึน-ลง จุดจอดรถไปยงัสกายวอรค์ 

ไม่รวมค่าถงุผา้ครอบรองเทา้ 30 บาท 

(การเท่ียวชมทะเลหมอก อาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนได ้ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั) 
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เชา้ บริการอาหารเชา้ 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดนิทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้

สะพานแขวนแห่งนี้ใชง้านมาหลายสบิปี วตัถปุระสงคห์ลกัทีส่รา้งขึ้นนัน้ ในอดตีชาวบา้นใชข้นถ่ายสนิคา้ทางการเกษตร เช่น 

ผลไม ้ยางพารา และใชส้ญัจรของชาวสวนในพื้นที ่ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัปตัตานี น าท่านชม วดัชา้งให ้หรือ วดัราษฎรบู์รณะ ตัง้อยู่ที่ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธ์ิ 

สงักดัคณะสงฆ ์มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตามต านานกลา่วว่า พระยาแกม้ด าเจา้เมอืงไทรบรุี 

ตอ้งการหาชยัภูมสิ  าหรบัสรา้งเมอืงใหม่ใหก้บันอ้งสาว จงึไดเ้สีย่งอธิฐาน ปลอ่ยชา้งใหอ้อกเดนิทางไปในป่า 

โดยมเีจา้เมอืงและไพร่พลเดนิติดตามไป จนมาถงึวนัหนึ่ง ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ทีแ่ห่งหนึ่ง แลว้รอ้งขึ้นสามครัง้ 

พระยาแกม้ด าจงึไดถ้อืเป็นนิมติทีด่ ีจะใชบ้ริเวณนัน้สรา้งเมอืง แต่นอ้งสาวไม่ชอบ พระยาแกม้ค าจงึใหส้รา้งวดั ณ 

บริเวณดงักลา่วแทน แลว้ใหช้ื่อว่า วดัชา้งไห ้แลว้นิมนตพ์ระภกิษุรูปหนึ่ง ทีช่าวบา้นเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ 

หลวงพ่อทวดเหยยีบน า้ทะเลจดื ซึง่เป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัขิองท่านก็ถูกบรรจไุวท้ี่วดัแห่งนี้ 

อสิระใหท่้านไหวพ้ระขอพร หรือเช่าบูชาวตัถมุงคลหลวงปู่ทวดตามอธัยาศยั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว เชื่อกนัว่าผูม้าขอพรใหโ้ชคลาภจะไดผ้ล 

หรือแมแ้ต่การคา้ขายทีซ่บเซาหรือขาดทนุก็กลบัรุ่งเรืองขึ้นจนท าใหเ้กิดความนบัถอืศรทัธาอย่างมาก 

ชาวปตัตานีจงึไดน้ าตน้ไมท้ี่ลิ้มกอเหนี่ยวผูกคอตายมาแกะสลกัเป็นรูปบูชาและรสรา้งศาลเจา้ขึ้นสกัการะ 

ส าหรบัองคเ์จา้แม่ลิ้มกอเหนี่ยว ท่านเป็นเทพเจา้แห่งความเมตตาโชคลาภ คา้ขาย 

ซึง่เป็นทีน่ิยมมากราบไหวข้องพรเพือ่เป็นศิริมงคลกบัชวีติ 
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จากนัน้น าท่านชม ชุมชนกอืดาจีนอ เป็นภาษามลายู ซึง่ค าว่า กือดา แปลว่า ตลาด ส่วนค าว่า จนีอ แปลว่า จนี 

เป็นย่านเมอืงเก่าทีม่คีวามเจริญรุ่งเรืองทางดา้นการคา้ในอดีต เป็นชมุชนทีม่กีารผสมผสานทางพหุวฒันธรรม 

ซึง่บา้นเรือนในชุมชนจนีแห่งนี้มคีวามเก่าแก่ส่วนใหญ่มอีายุหลายรอ้ยปี จากนัน้น าท่านชมดา้นนอก บา้นขุนพทิกัษ์รายา 

สรา้งขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี บา้นขนุพทิกัษร์ายาเป็นเรือนแถว 2 ช ัน้ 2 คูหา 2 ช่วงเสา 

รูปแบบของตึกแถวมกีารประยุกตร์ะหว่างสถาปตัยกรรมในทอ้งถิน่และสถาปตัยกรรมจนี 

ซึง่มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานของชาวไทยเชื้อสายจนีในพื้นทีจ่งัหวดัปตัตานีและเป็นภาพสะทอ้นความเจริ

ญรุ่งเรืองของย่านนี้ อกีทัง้ยงัมกีารบนัทกึกลา่วถงึต าแหน่งของบา้นขนุพทิกัษร์ายาในสมยัรชักาลที่ 5 เสดจ็ประพาสปตัตานี  

และมภีาพบา้นขนุพทิกัษร์ายาปรากฏอยู่ในภาพถ่ายในช่วงปี พ.ศ.2484 ทีม่ีเหตุการณ์ยกพลขึ้นบกของกองทพัญี่ปุ่น 

น าท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกมิหยง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากอาทเิช่น อาหารแหง้ 

กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถ ัว่ต่างๆ เคร่ืองส าอาง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

ซึง่เป็นทีรู่ก้นัว่าส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ปลอดภาษจีากประเทศเพือ่นบา้นวางขายอยู่ท ัว่ไป ในราคาย่อมเยาว ์อิสระอาหารค า่ 

ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิหาดใหญ่ 

22.45 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลออนแอร ์(Thai LionAir) เทีย่วบนิที ่SL725 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง ไม่รวมค่าบริการโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

*ขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยแอรเ์อเชีย หรือสายการบินนกแอร ์

ในกรณีท่ีมีการยกเลกิเท่ียวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจ านวนที่นัง่ไม่เพยีงพอ 

ท่ีสง่ผลกระทบต่อรายการท่องเที่ยว* 

00.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอลค์ เมืองงาม ใตส้ดุสยาม 3วนั 2คืน 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเดี่ยวเพิ่มท่านละ 

เดินทางเดือน พฤศจกิายน 2565 

13 - 15 พฤศจกิายน 2565 7,990.- 1,500.- 

17 - 19 พฤศจกิายน 2565 7,990.- 1,500.- 

20 - 22 พฤศจกิายน 2565 7,990.- 1,500.- 

24 - 26 พฤศจกิายน 2565 7,990.- 1,500.- 

27 - 29 พฤศจกิายน 2565 7,990.- 1,500.- 

เดินทางเดือน ธนัวาคม 2565 

01 - 03 ธนัวาคม 2565 7,990.- 1,500.- 

04 - 06 ธนัวาคม 2565 9,990.- 1,500.- 

08 - 10 ธนัวาคม 2565 8,990.- 1,500.- 

09 - 11 ธนัวาคม 2565 8,990.- 1,500.- 

10 - 12 ธนัวาคม 2565 10,990.- 1,500.- 

11 - 13 ธนัวาคม 2565 10,990.- 1,500.- 

15 - 17 ธนัวาคม 2565 7,990.- 1,500.- 
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18 - 20 ธนัวาคม 2565 7,990.- 1,500.- 

22 - 24 ธนัวาคม 2565 7,990.- 1,500.- 

25 - 27 ธนัวาคม 2565 7,990.- 1,500.- 

29 - 31 ธนัวาคม 2565 10,990.- 1,500.- 

30 ธนัวาคม 2565 - 01 มกราคม 2566 10,990.- 1,500.- 

31 ธนัวาคม 2565 - 02 มกราคม 2566 11,990.- 1,500.- 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✔ ค่าบตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

✔ ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเทีย่วบนิ 

✔ ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้คร่ือง ท่านละ 10 กโิลกรมั ไป-กลบั 1 ช้ิน 

✔ ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

✔ ค่าทีพ่กัระดบั 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว 

✔ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✔ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทาง 
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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

🗶 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเคร่ืองบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่ว 

🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋า 

🗶 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

🗶 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น 

ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 

🗶 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ 

โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, 

การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

🗶 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิ 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

✔ ส่ง ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจ า 4,000 บาท / ท่าน  

✔ ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั   

✔ บตัรประชาชนตวัจริงถอืไปในวนัเดนิทาง 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

***เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกจิน าเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

🗶 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 2,000 บาท 

🗶 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั 

, รถตู ้,ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่และ ค่าบริการ จ านวน 3,000 บาท 

🗶 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงื่อนไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 
หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดน้ีแล้ว 

2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 27 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น 
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง 
ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 18-26 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท, ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 13-17 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 700 บาท, 
กรณีที่มีผู้เดินทาง 8-12 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท 

3. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ันบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ 
ทางบรษิทัจะทำการออกบตัรโดยสารทันทเีมือ่คณะมจีำนวนขัน้ตำ่ 8 ทา่น ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผู้เดนิทาง 
และกำหนดการเดินทางได ้หากท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมตามทีส่ายการบินกำหนด 
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน 
ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะส
มให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ 
วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

6. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ 
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ 
แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ 

8. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ 
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

9. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ 
จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 
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10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ 
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว 
ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

13. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 
(ถ้ามี)  

14. กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ 
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร 
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น 

15. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น 

 
 

  



FT-BETDM03 เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอลค์ เมืองงาม ใตส้ดุสยาม 3 วนั 2 คืน                                                               Page 19 of 19 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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