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ฟร ีโหลดกระเปา๋ ไป-กลับ 10 กก. 1 ชิน้ ตอ่ทา่น 
 

- ขึน้ สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชมววิทะเลหมอกแบบ 360 องศา 
- ชม วดัคหูาภมิขุ หรอื วดัหนา้ถำ้ หนึง่ในสามปชูนยีสถานทีส่ำคญัของภาคใต้ 
- ชมชมุชนกอืดาจนีอ (ชมุชนตลาดจนี), สกัการะเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว แหง่เมอืงปตัตานี 
- ชมจดุไฮไลทส์ดุฮติ สตรทีอารต์เบตง, ตู้ไปรษณยีโ์บราณ, อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์และปา้ยใตส้ดุสยาม 
- ชมอโุมงคป์ยิะมติร ถา่ยรปูสดุเกก๋บัตน้ไมพ้นัป,ี ชมความงามสวนหมืน่บปุผา, แชเ่ทา้บอ่นำ้พรุอ้นเบตง  
- พาชมิเฉากว๊ยเบตง(วุน๊ดำ ก.ม.4) ตน้ตำหรบัอรอ่ยระดบัตำนาน 
- ลิม้รส เมนชูือ่ดงั ไกเ่บตง, เคาหยก, จิม้จุม่ปลานลิสายนำ้ไหล และ ผกันำ้ผดันำ้มนัหอย 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง–หาดใหญ–่ยะลา-วดัคหูาภมิขุ-จดุชมววิสะพานขา้มเขือ่นบางลาง- เบตง-
จดุเชค็อนิปา้ยโอเคเบตง-สตรทีอารต์ วงเวยีนหอนาฬกิาเบตง-ตูไ้ปรษณยีโ์บราณ-อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมอืง บริเวณอาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การ
ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 
60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้น
ประหยัดพิเศษ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการ
บิน 

06.20 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ หาดใหญ ่โดย สายการบนิไทยไลออนแอร ์(Thai LionAir) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 
นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *ขอสงวนสิทธิเ์ปลีย่นสายการบินเป็นสายการบินไทยแอรเ์อเชยี 
หรอืสายการบนินกแอร ์ในกรณทีี่มกีารยกเลิกเทีย่วบนิ,การเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทางของเทีย่วบิน 
หรอืจำนวนที่นัง่ไมเ่พยีงพอ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่รายการทอ่งเทีย่ว* 

07.50 น. เดินทางถึง สนามบนิหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่าน
ออกเดินทางสู่จังหวัดยะลาโดยรถตู้ปรับอากาศ *หากต้องการเลือกที่นั่งบนรถมีค่าบริการเพิ่มเติม*  (ระยะทาง 140 ก.ม. 
ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง โดยประมาณ) จากนั้นนำท่านชม วัดคหูาภมิุข หรือ วัดหน้าถ้ำ หนึ่งในสามปูชนียสถานท่ีสำคัญ
ของภาคใต้ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ในถ้ำคูหาภิมุขมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์
ขนาดใหญ่ปั้นด้วยดินเหนียวโดยใช้ไม้ไผ่เป็นโครง ประดิษฐานภายในถ้ำคูหาภิมุข บริเวณวัดแห่งนี้เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณ
มาตั้งแต่สมยัก่อนประวัติศาสตร์ ได้มีการพบเทวรูปสำริด กำแพงเมือง พระพิมพ์ดินดิบแบบทวารวดีศรีวิชัย ภาพเขียนสี
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พระพุทธรูปฉาย ภาพเขียนสีราชรถมีสัตว์เทียม และภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์บริเวณถ้ำคูหาภิมุข เป็นภาพพระพุทธ
ฉาย และภาพราชรถแกะสลักไว้บนหน้าผาภายในบริเวณถ้ำคูหาภิมุขอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขือ่นบางลาง 
บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพ่ือล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา-เบตง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสาย 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอเบตง ตั้งอยู่ใต้สุดฝั่งตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โอบล้อม
ด้วยแนวเทือกเขาสันการาคีรี ภูมิประเทศของอำเภอเบตง ด้วยภูมิประเทศแบบนี้จึงทำให้เบตงมีอากาศที่ดี อากาศเย็น และมี
หมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ดังคำขวัญประจำอำเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใตสุ้ดสยาม เมืองงามชายแดน” คำว่า 
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เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" หมายถึง "ไม้ไผ่ขนาดใหญ่" หรือที่คนในพื้นที่จะรียกไผ่ชนิดนี้ว่า ไผ่ตง ดังนั้นต้น
ไผ่ตงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของอำเภอเบตง นำท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง 

 

 
  

 

 

 

 

จากนั้นนำคณะเดินชมจุดเด่นท่ีได้รับความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรทีอารท์ หรือ ถนนศลิปะ งานศิลปะที่สะท้อน
เรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อย่างดี จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานที่งดงามดังกล่าว เกิดจากทาง อ.
เบตง จ.ยะลา ได้มีการจัดงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างหมุดหมายที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต
ของชาวเบตงและ สร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ วงเวยีนหอนาฬกิาเบตง และ ตูไ้ปรษณยีโ์บราณ ในส่วนของตัวหอนาฬิกาสร้างขึ้นด้วยหินอ่อน
ขาวที่มีอยู่มากในจังหวัดยะลา หอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่าเป็นสะดือของเมืองเบตงก็ว่าได้ ในเทศกาล
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น มักจะใช้บริเวณหอนาฬิกานี้เป็นจุดนัดหมายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ กันนั้นท่ีอยู่คู่เมืองเบตง
มาช้านาน คือ ตู้ไปรษณีย์โบราณ สร้างขึ้นในป ีพ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผู้ท่ีดำริแนวคิดคือ นายสงวน จิรจินดา อดีต

นายไปรษณีย์โทรเลขเบตง ที่ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ในปัจจุบันนี้ตู้ไปรษณีย์แห่งนี้ยังเปิดใช้งาน
ได้ และนักท่องเที่ยวมักจะซื้อโปสการ์ด เขียนและส่งจดหมายถึงญาติคนรัก หรือส่งถึงตัวเอง เก็บไว้เป็นความทรงจำ จากนั้น
นำท่านชม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง
เป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย 

คำ่  บรกิารอาหารคำ่ 
ที่พกั  Cathay Betong Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง วดัพทุธาธวิาส-วดักวนอมิ-ปา้ยใตส้ดุสยาม-สนามบนิเบตง-รา้นของฝากเมอืงเบตง-รา้นวุน้ดำตน้ตำรบั 

(เฉากว๊ย ก.ม. 4)–สวนหมืน่บปุผา-อุโมงคป์ยิะมติร-บอ่นำ้พรุอ้น-ศาลาประชาคมเบตง 
เชา้ คณะพบกัน ณ บริเวณล้อบบี้โรงแรม จากนั้นไป รบัประทานอาหารเชา้ แบบ ติม่ซำ ร้านใกล้เคียงโรงแรม 

ติ่มซำชื่อดังของเบตง ทานคู่กับน้ำชากาแฟยามเช้า 
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จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพทุธาธวิาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวันที ่1 กันยายน พ.ศ.2460 สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย พื้นท่ีตั้งวัดเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพื้นที่วัดออกเป็นชั้นทั้งหมด 5 ชั้น ตั้งเด่นสง่า
อยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์โดยในองค์มหาธาตุ
เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

จากนั้นนำท่านสู่ วัดโพธสิตัโตเจา้แมก่วนอมิเบตง หรือวัดกวนอิมตั้งอยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้ง
ของศาลเจ้าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพสำคัญๆหลายองค์ อาท ิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวัง
เหย่ ยี่หวังต้าตี้ หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจื้อ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาเลเซียเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอ
พรเป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะขอพรให้ได้มีบุตรและโชคลาภ  
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังบริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายรูปกับ 
ป้ายใตส้ดุสยาม ถือเป็นจุดเช็คอินไฮไลท์อีกหนึ่งจุดว่าท่านได้มาเยือนถึงแนวเขตแดนใต้สุดของประเทศไทย 
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จากน ั ้นนำท ่านแวะชมและถ ่ายร ูปด ้านนอกอาคาร สนามบ ิน เบตง  ชมสถาป ัตยกรรมท ี ่ตกแต ่งด ้วยไม ้ ไผ่  
ส ะ ท ้ อ น เอ ก ล ั ก ษณ ์ท ้ อ งถ ิ ่ น  ซ ึ ่ ง ค ำว ่ า  " เ บต ง "  ห ร ื อ  “บ ื อ ต ง ”  เ ป ็ นภ าษาถ ิ ่ นมล าย ู  แปล ว ่ า  " ไ ม ้ ไ ผ่ " 
กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเบตง 
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จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น หลินจือเบตง, บัวหิมะเบตง, 
ชาก ๊กโป ่ว  และชาต ้าล ี ่หว ั ง  เป ็นต ้น จากน ั ้นนำท ่านส ู ่  ร ้ านว ุ ้นดำ กม.4  ต ้นตำหร ับอร ่อยระด ับตำนาน 
พ ิ เศษ…เส ิร ์ฟเฉาก ๊วยท ่านละ 1 ถ ้วย  เฉาก ๊วยใช ้ว ิธ ีทำแบบด ั ้ ง เด ิม  ต ้ม เค ี ่ ยวหญ้า เฉาก ๊วยด ้วยเตาฟืน 
ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นหอมและมากไปด้วยสรรพคุณทางยา ให้ท่านได้อิสระซื้อเป็นของฝาก 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ...เมนจูิม้จุม่ปลานลิสายนำ้ไหลชือ่ดงัของเบตง 

บ่าย นำท่านชม สวนหมืน่บปุผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2  สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจาก
ระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนน้ี
เกิดข้ึนจากโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือ 
แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา โดยมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้พัฒนาชาติไทยในอดีต ใน
ชุมชนและหมู่บ้านบริเวณนี้ อดีตล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิก พคม. ที่ประกาศตัววางอาวุธ ในป ี2532 เป็นผู้พัฒนาชาติไทย และ
เลือกที่จะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

 

จากนั้นนำท่านชม อุโมงคป์ยิะมติร ตั้งอยู่บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐาน
เคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) ว่ากันว่าฐานที่มั่นแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นในแนวหลังของ
สงครามระหว่าง พคม กับ รัฐบาลมาเลเซีย ที่แข็งแกร่งที่สุด เคยถูกทิ้งระเบิดถึง 2 ครั้ง เป็นอุโมงค์ที่ขุดลึกลงไปในชั้นดิน จุด
ที่ลึกที่สุดมีความลึกถึง 6 เมตร ใช้กำลังคน 60 – 80 คน อุโมงคม์ีความกว้าง 50 – 60 ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมี
ทางเข้าออกถึง 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกันหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงค์นั้น สามารถจุคนได้มากถึง 400 คน 
ภายในอุโมงค์มีโรงพยาบาลสนาม ห้องส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล ห้องปฏิบัติงานวางแผน ในส่วนของพื้นผิวด้านบนของ
อุโมงค์มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการที่ฝ่ายตรงข้ามจะตรวจหาเจอ 
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สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ แวะพักผ่อนที่ บ่อน้ำพรุอ้นเบตง บ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติขนาด
ใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของบริเวณจุดตาน้ำนั้นอยู่ที่ 60 – 80 องศาเซลเซียส และ
นักท่องเที่ยวมักจะทำกิจกรรมครอบครัว คือ นำไข่ไก่ ไข่นกกระทา มาลวก โดยใช้เวลาเพียง 7 นาทีเท่าน้ัน ไข่ก็สุกพร้อม

รับประทาน บริเวณโดยรอบมีการสร้างสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้
อาบหรือแช่เท้าเพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี แต่ละโซนของพื้นที่ออกแบบได้อย่างมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและ
สระธาราบำบัด นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองเบตงจากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม ชมหอ
นาฬิกาโบราณและตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ได้จำลองแบบมาจากของเดิมที่อยู่ในตัวเมืองเบตง 

คำ่  บรกิารอาหารคำ่ เมนพูเิศษ ไกเ่บตง, เคาหยก และ แกงจดืลูกชิน้แคระ 
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ที่พกั  Cathay Betong Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ขึน้สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–สะพานแขวนแตปซู-ูวดัชา้งให-้ปตัตาน–ีศาลเจ้าแมล่ิม้กอเหนีย่ว-
บา้นขนุพทิกัษร์ายาดา้นนอก-หาดใหญ-่ตลาดกมิหยง-สนามบนิหาดใหญ-่ดอนเมอืง, กรงุเทพฯ 

04.00 น. นำท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ใน ตำบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กิโลเมตร 
มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ ้นชื ่อในเรื ่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น 
ค วบค ู ่ ไ ปก ั บการ ชมทะ เลห มอก อ ั นสวย งาม  จ ุ ด เด ่ น  ค ื อ  ไ ม ่ ว ่ าค ุณ จ ะมาฤ ด ู ไ ห น  ห ร ื อ ช ่ ว ง เ วลา ไหน 
ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าที่เป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี ทะเลหมอกที่ก่อตัวจากผืนป่า ฮาลา –บาลา 
ทะเลสาบเขื ่อนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว นำท่าน ขึ ้นจุดชมวิว Skywalk 
ชมวิวทิวทัศนแ์บบรอบทิศทางแบบ 360 องศา  
รวมค่าบริการรถขึ้น-ลง จุดจอดรถไปยังสกายวอร์ค ไม่รวมค่าถุงผ้าครอบรองเท้า 30 บาท 
(การเที่ยวชมทะเลหมอก อาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)  
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เชา้ บรกิารอาหารเช้า 

สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปซูู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี 
วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนั้น ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ยางพารา และใช้สัญจรของ
ชาวสวนในพื้นท่ี ตัวสะพานมีความกว้าง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี นำท่านชม วัด
ช้างให ้หรือ วัดราษฎร์บูรณะ ตัง้อยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ ์มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้ว
กว่า 300 ปี ตามตำนานกล่าวว่า พระยาแก้มดำเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาว จึงได้
เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ที่
แห่งหนึ่ง แล้วร้องขึ้นสามครั้ง พระยาแก้มดำจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดี จะใช้บริเวณนั้นสร้างเมือง แต่น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้ม
คำจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้างไห้ แล้วนิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่ง ที่ชาวบ้านเรียกว่า สมเด็จพะโคะ 
หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ท่ีวัดแห่งนี้ อิสระให้ท่าน
ไหว้พระขอพร หรือเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดตามอัธยาศัย 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนั้นนำท่านชม ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว เชื่อกันว่าผู้มาขอพรให้โชคลาภจะได้ผล หรือแม้แต่การค้าขายที่ซบเซาหรือ
ขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้นจนทำให้เกิดความนับถือศรัทธาอย่างมาก ชาวปัตตานีจึงได้นำต้นไม้ที่ลิ้มกอเหนี่ยวผูกคอตายมา
แกะสลักเป็นรูปบูชาและรสร้างศาลเจ้าข้ึนสักการะ สำหรับองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภ 
ค้าขาย ซึ่งเป็นที่นิยมมากราบไหว้ของพรเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนำท่านชม ชุมชนกอืดาจนีอ เป็นภาษามลายู ซึ่งคำว่า กือดา แปลว่า ตลาด ส่วนคำว่า จีนอ แปลว่า จีน เป็นย่านเมือง
เก่าท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าในอดีต เป็นชุมชนที่มีการผสมผสานทางพหุวัฒนธรรม ซึ่งบ้านเรือนในชุมชนจีน
แห่งนี้มีความเก่าแก่ส่วนใหญ่มีอายุหลายร้อยปี จากนั้นนำท่านชมด้านนอก บ้านขนุพิทกัษร์ายา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 
2460 อายุกว่า 100 ปี บ้านขุนพิทักษ์รายาเป็นเรือนแถว 2 ชั้น 2 คูหา 2 ช่วงเสา รูปแบบของตึกแถวมีการประยุกต์ระหว่าง
สถาปัตยกรรมในท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายจีน
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ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีและเป็นภาพสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของย่านนี ้ อีกทั้งยังมีการบันทึกกล่าวถึงตำแหน่งของบ้านขุน
พิทักษ์รายาในสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสปัตตาน ี  และมีภาพบ้านขุนพิทักษ์รายาปรากฏอยู่ในภาพถ่ายในช่วงปี พ.ศ.
2484 ที่มีเหตุการณ์ยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดกมิหยง 
ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอาทิเช่น อาหารแห้ง กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถั่วต่างๆ เครื่องสำอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่รู้กัน
ว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้าปลอดภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านวางขายอยู่ทั่วไป ในราคาย่อมเยาว์ อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านได้เลือกช้
อปปิง้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

22.45 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมอืง โดย สายการบินไทยไลออนแอร์ (Thai LionAir) เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ไม่รวมค่าบริการโหลดกระเป๋าสัมภาระ*ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นสาย
การบนิเป็นสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีหรอืสายการบินนกแอร์ในกรณทีีม่กีารยกเลกิเทีย่วบนิ,การเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทาง
ของเทีย่วบนิหรอืจำนวนที่นัง่ไมเ่พยีงพอ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่รายการทอ่งเทีย่ว* 

00.15 น. เดินทางถึง สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
*********************************************** 

อตัราคา่บรกิาร 
เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอลค์ ใตส้ดุสยาม 3วนั 2คนื 

กำหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่พกัห้องละ 2 – 3 ทา่น พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

เดนิทางเดอืน กมุภาพนัธ ์2566 

2-4 กมุภาพนัธ์ 2566 7,990.- 1,500.- 

5-7 กมุภาพนัธ์ 2566 6,990.- 1,500.- 

9-11 กมุภาพนัธ์ 2566 7,990.- 1,500.- 

12-14 กมุภาพนัธ์ 2566 6,990.- 1,500.- 

16-18 กมุภาพนัธ์ 2566 7,990.- 1,500.- 

19-21 กมุภาพนัธ์ 2566 6,990.- 1,500.- 
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23-25 กมุภาพนัธ์ 2566 7,990.- 1,500.- 

26-28 กมุภาพนัธ์ 2566 6,990.- 1,500.- 

เดนิทางเดอืน มนีาคม 2566 

2-4 มนีาคม 2566 7,990.- 1,500.- 

5-7 มนีาคม 2566 9,990.- 1,500.- 

9-11 มนีาคม 2566 8,990.- 1,500.- 

12-14 มนีาคม 2566 6,990.- 1,500.- 

19-21 มนีาคม 2566 6,990.- 1,500.- 

23-25 มนีาคม 2566 7,990.- 1,500.- 

26-28 มนีาคม 2566 6,990.- 1,500.- 

30 มนีาคม-1เมษายน 2566 7,990.- 1,500.- 

เดนิทางเดอืน เมษายน 2566 

23-25 เมษายน 2566 7,990.- 1,500.- 

เดนิทางเดอืน พฤษภาคม 2566 

11-13 พฤษภาคม 2566 7,990.- 1,500.- 

14-16 พฤษภาคม 2566 7,990.- 1,500.- 
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อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

✔ ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ 

✔ ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรมัตอ่ท่าน ต่อเที่ยวบิน 

✔ ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ทา่นละ 10 กโิลกรัม ไป-กลับ 1 ชิ้น 

✔ ค่ารถนำเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
✔ ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว 

✔ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✔ ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

✔ ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  

✔ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง 
 

อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม 

🗶 ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว 
🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋า 
🗶 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
🗶 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น 

ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ 

🗶 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 
🗶 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 
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เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่และการยกเลกิ 
เงือ่นไขการสำรองที่นัง่ 

✔ ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อม มัดจำ 4,000 บาท / ท่าน  
✔ ส่วนท่ีเหลือชำระก่อนวันเดินทาง 14 วัน   
✔ บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เงือ่นไขการยกเลกิทัวรเ์ปน็ไปตามพระราชบญัญตัธิรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก์*** 

🗶 แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 2,000 บาท 
🗶 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบสั 

, รถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ ค่าบริการ จำนวน 3,000 บาท 
🗶 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน  

**ในกรณจีองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้**  
 

รบกวนอา่นทำความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพื่อประโยชนส์งูสดุของตวัทา่น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

ฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่าน
ได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาท้ังหมดนี้แล้ว 

2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 18 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ 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 ทางบรษิทัจะทำการออกบัตร
โดยสารทนัทเีมือ่คณะมจีำนวนขัน้ต่ำ 8 ทา่น ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากทา่นตอ้งการ
เปลีย่นแปลงจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมตามทีส่ายการบนิกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทาง
ของเที่ยวบิน ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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4. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความ
เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่
เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการ
ได้ 

6. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สำหรับค่าบริการนั้น ๆ 

8. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

9. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
เกิดข้ึนทางตรง 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 ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ
ท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

13. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้าม)ี  

14. กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับ
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น 

15. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

