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รหัสทัวร์ : CHIC-ZZFT-BETSL01-BETONG-DMK 

 

เมืองงามในหมอก ใต้สดุสยาม @ ทัวร์เบตง 3วัน 2คืน 

โดยสายการบิน Lion Air ( SL )-ดอนเมือง 

เดินทาง มกราคม – พฤษภาคม 2564: เริม่ต้น 6,990.-บาท 
- ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา 

- ชม วังยะหริ่ง ชมความงามสถาปัตยกรรมไทยมุสลิมผสมยุโรปอายุกว่า 100ปี 

- ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม 

- ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน ้าพุร้อนเบตง  

- ชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นด า ก.ม.4) ต้นต าหรับอร่อยระดับต านาน 

- ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, กบภูเขาทอด, ผักน ้าผัดน ้ามันหอย และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน ้าไหล 

วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปัตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-วังยะหริ่ง-ยะลา-จุดชม

วิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-เบตง-สตรีทอาร์ต-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ-์วงเวียนหอนาฬิกาเบตง 

              ตู้ไปรษณีย์โบราณ 

04.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคาร 2 

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลา

เครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที 

เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินของคณะเป็นต๋ัวช้ันประหยัดพิเศษ ท่ีน่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันและไม่สามารถ

เลือกช่วงท่ีน่ังบนเครื่องบินได้ในคณะซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน หากท่านต้องการเลือกท่ีน่ังบน

เท่ียวบินมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม และราคาทัวร์รวมค่าน ้าหนักกระเป๋าข้ึนเครื่อง (Carry on) 7 กก. ต่อท่าน 

หากท่านต้องการโหลดกระเป๋าสัมภาระ สามารถซ้ือเพ่ิมได้ โปรดติดต่อฝ่ายขายเพ่ือช าระค่าบริการ

เพ่ิมเติม) 

06.40 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เที่ยวบินที่ 

SL702 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

08.10 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์น าเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัด

พบ จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี โดยรถตู้ปรับอากาศ 

*หากต้องการเลือกที่นั่งบนรถมีค่าบริการเพ่ิมเติม* (ระยะทาง 118 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง 

โดยประมาณ) จากน้ันน าท่านชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เชื่อกันว่าผู้มาขอพรให้โชคลาภจะได้ผล หรือ

แม้แต่การค้าขายที่ซบเซาหรือขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้นจนท าให้เกิดความนับถือศรัทธาอย่างมาก ชาว

ปัตตานีจึงได้น าต้นไม้ท่ีล้ิมกอเหน่ียวผูกคอตายมาแกะสลักเป็นรูปบูชาและรสร้างศาลเจ้าข้ึนสักการะ 

ส าหรับองค์เจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภ ค้าขาย ซึ่งเป็นที่นิยมมา

กราบไหว้ของพรเพ่ือเป็นศิริมงคลกับชีวิต 

 



 
 
 
 

Page 2 of 11 
 

 จากน้ันน าท่านชม วังยะหริ่ง หรือวังเจ้าเมืองยะหริ่ง สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2428ในสมัยรัชกาลท่ี 5 

สถาปัตยกรรมทรงคลาสสิคหลังนี้สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพ้ืนเมือง และชวา 

เป็นเรือนไม้กึ่งปูน แม้จะมีอายุมานานถึง 100 กว่าปีปัจจุบันนี้ยังมีความสมบูรณ์และความสวยงามที่

ไม่ได้เลือนหายไปตามกาลเวลาแต่อย่างใด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยัง อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ 

สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพ่ือล่นระยะทางใน

การเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบ

ตง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ เบตง จัดเป็น

อ าเภอหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ ความงดงาม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา และ

เชื้อชาติที่หลากหลายที่ผสมปนเปภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียว จนท าให้บรรดาผู้มาเยือนต่างหลงใหลและ

แปลกใจ เบตง ต้ังอยู่ใต้สุดฝ่ังตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โอบล้อม

ด้วยแนวเทือกเขาสันการาคีรี ภูมิประเทศของอ าเภอเบตง ด้วยภูมิประเทศแบบนี้จึงท าให้เบตงมี

อากาศท่ีดี อากาศเย็น และมีหมอกปกคลุมตลอดท้ังปี ดังค าขวัญประจ าอ าเภอท่ีว่า “เมืองในหมอก 

ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ค าว่า เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" 

หมายถึง "ไม้ไผ่ขนาดใหญ่" หรือท่ีคนในพ้ืนท่ีจะรียกไผ่ชนิดน้ีว่า ไผ่ตง ดังน้ันต้นไผ่ตงจึงกลายเป็น

สัญลักษณ์หนึ่งของอ าเภอเบตง น าคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รับความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ 

สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อย่างดี  

จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานท่ีงดงามดังกล่าว เกิดจากทาง อ.เบตง จ.ยะลา ได้มีการจัดงาน 

111 ปี เล่าขานต านานเมืองเบตง ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างหมุดหมายท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของ  

 จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ ในส่วนของตัวหอนาฬิกา

สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนขาวที่มีอยู่มากในจังหวัดยะลา หอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่า

เป็นสะดือของเมืองเบตงก็ว่าได้ ในเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้น มักจะใช้บริเวณหอนาฬิกานี้เป็นจุดนัด

หมายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ กันน้ันท่ีอยู่คู่เมืองเบตงมาช้านาน คือ ตู้ไปรษณีย์

โบราณ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผู้ที่ด าริแนวคิดคือ นายสงวน จิรจินดา อดีตนาย

ไปรษณีย์โทรเลขเบตง ที่ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ในปัจจุบันนี้ตู้ไปรษณีย์

แห่งนี้ยังเปิดใช้งานได้ และนักท่องเที่ยวมักจะซื้อโปสการ์ด เขียนและส่งจดหมายถึงญาติคนรัก หรือ

ส่งถึงตัวเอง เก็บไว้เป็นความทรงจ า และอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะข้ามผ่านไม่พูดถึงไม่ได้ คือ ฝูงนกนางแอ่น ท่ี

บินอพยพหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรีย และจะพบฝูงนกนางแอ่นมากในช่วงเดือนกันยายนถึง

มีนาคม ทุกปี เรียกได้ว่าเป็นอีกสัญลักษณ์ของเมืองเบตง อยุ่คู่กับเมืองเบตงมาช้านาน  

จากน้ันน าท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพ่ือเชื่อมต่อส่วนขยาย

ของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี้ยังเป็นอุโมงค์ท่ีผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์

แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงค์ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสี ตัวอุโมงค์มีความยาวถึง 

273 เมตร กว้าง 9 เมตร ผิวจราจรคู่ กว้าง 7เมตร ทางเท้าเดินกว้างข้างละ 1 เมตร และมีความสูง

ถึง 7 เมตร เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 สมควรแก่เวลาน าท่านกลับสู่ที่พัก 

พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า  

ที่พัก  Betong Merlin Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่สอง ขึ้นสกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู–น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-อุโมงค์ปิยะ

มิตร–สวนหมื่นบุปผา-บ่อน ้าพุร้อน-ศาลาประชาคมเบตง 

04.00 น. น าท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ต้ังอยู่ใน ต าบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 

30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่อง

ของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดู

ไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสท่ีจะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าท่ีเป็นทะเลหมอกตลอดท้ังปี 

**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ ทะเลหมอกที่ก่อตัวจากผืนป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขื่อนบาง

ลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว น าท่านขึ้นจุดชมววิ Skywalk ชมวิว

ทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา ( การเที่ยวชมทะเลหมอก อาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ ) 

*มีบริการวินมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิว เที่ยวละ 20 บาท* 

เช้า บริการอาหารเช้า 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่ง

น้ีใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักท่ีสร้างข้ึนน้ัน ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 

เช่น ผลไม้ ยางพารา และใช้สัญจรของชาวสวนในพ้ืนที่ ตัวสะพานมีความกว้าง 1.8 เมตร ยาว 100 

เมตร จากน้ันน าทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบื้องล่างของ น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ไหลมา

จากต้นน ้าบนยอดเขา เดิมที น ้าตกแห่งน้ีมีช่ือเรียกของคนท้องถิ่นว่า น ้าตกวังเวง และได้เปล่ียนช่ือใน

ปีมหามงคล สาระครบรอบ 72 พรรษา ในปี 2542 ประกอบกับ อบต.อัยเยอร์เวง ได้เข้ามาพัฒนา

บุกเบิกเส้นทาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปล่ียนช่ือเป็นน ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต้ังแต่น้ันเป็น

ต้นมา 

จากน้ันน าท่านชม อุโมงค์ ปิยะมิตร ต้ังอยู่บ้านปิยะมิตร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ สถานท่ีทาง

ประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐานเคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) ฐาน

ปฏิบัติการแห่งนี้ เป็นฐานท่ีม่ันทางทหารในแนวหลังของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา ว่ากันว่าฐานท่ีม่ัน

แห่งน้ีเป็นฐานท่ีม่ันในแนวหลังของสงครามระหว่าง พคม กับ รัฐบาลมาเลเซีย ท่ีแข็งแกร่งท่ีสุด เคย

ถูกท้ิงระเบิดถึง 2 ครั้ง แต่ยังคงขับเคล่ือนกองก าลังได้ อุโมงค์ปิยะมิตรน้ัน เป็นอุโมงค์ท่ีขุดลึกลงไป

ในช้ันดิน จุดท่ีลึกท่ีสุดมีความลึกถึง 6 เมตร ใช้ก าลังคน 60 – 80 คน ใช้เวลาขุด 3 เดือนเศษ  

อุโมงค์มีความกว้าง 50 – 60 ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมีทางเข้าออกถึง 9 ทาง เชื่อมต่อ

ถึงกันหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงค์น้ัน สามารถจุคนได้มากถึง 400 คน ภายใน

อุโมงค์มีโรงพยาบาลสนาม ห้องส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล ห้องปฏิบัติงานวางแผน ในส่วนของ

พ้ืนผิวด้านบนของอุโมงค์มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการที่ฝ่ายตรงข้ามจะตรวจหาเจอ มี

อาคารที่ใช้ประชุมและเป็นโรงเรียนของพรรคฯ ลานสันทนาการ เช่น สนามบาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  

บ่าย น าคณะเดินทางต่อไปยัง สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ต้ังอยู่ท่ีหมู่บ้านปิยะมิตร 2  

สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอด

ปี เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนนี้เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือ แปลเป็นไทยว่า 

สวนหมื่นบุปผา โดยมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้พัฒนาชาติไทยใน
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อดีต ในชุมชนและหมู่บ้านบริเวณนี้ อดีตล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิก พคม. ที่ประกาศตัววางอาวุธ ในปี 

2532 เป็นผู้พัฒนาชาติไทย และเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับ แวะพักผ่อนที่ บ่อน ้าพุร้อนเบตง บ่อน ้าพุร้อนเป็นบ่อน ้าแร่ร้อน

ตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของบริเวณจุดตาน ้าน้ันอยู่

ที่ 60 – 80 องศาเซลเซียส และนักท่องเที่ยวมักจะท ากิจกรรมครอบครัว คือ น าไข่ไก่ ไข่นกกระทา 

มาลวก โดยใช้เวลาเพียง 7 นาทีเท่าน้ัน ไข่ก็สุกพร้อมรับประทาน บริเวณโดยรอบมีการสร้างสระน ้า

ขนาดใหญ่ส าหรับกักน ้าจากน ้าพุร้อนเพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเพ่ือผ่อน

คลายความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี แต่ละโซนของพ้ืนที่ออกแบบได้อย่างมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและ

สระธาราบ าบัด ตลอดจนอาคารส าหรับพักค้างคืนท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองเบตง 

จากน้ันน าท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬิกาโบราณและตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่

ได้จ าลองแบบมาจากของเดิมท่ีอยู่ในตัวเมืองเบตง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  

ที่พัก  Betong Merlin Hotel หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่สาม วัดพุทธาธิวาส–ร้านของฝากเมืองเบตง–ป้ายใต้สุดสยาม–ร้านวุ้นด า ต้นต ารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)-

สนามบินเบตง–จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-เบตง–วัดช้างให้-หาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ  

เช้า คณะพบกัน ณ บริเวณล้อบบี้ โรงแรม เตรียมสัมภาระลงมาฝากไว้บริเวณล้อบบี้  จากน้ันไป 

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร 

 จากน้ันเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมช่ือวัดเบตง ก่อต้ังเม่ือ เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 

พ.ศ.2460 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พ้ืนท่ีต้ังวัดเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่ง

พ้ืนท่ีวัดออกเป็นช้ันท้ังหมด 5 ช้ัน ต้ังเด่นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศต้ัง

โดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

กราบสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือความเป็นสิริมงคล  

จากน้ันน าท่านสู่ ร้านวุ้นด า กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นต าหรับอร่อยระดับต านาน เฉาก๊วยที่ผ่าน

กระบวนวิธีท าแบบด้ังเดิม ต้มเค่ียวหญ้าเฉาก๊วยมากกว่า 3 ช่ัวโมง ด้วยเตาฟนื ซ่ึงจะท าให้มีกล่ินหอม

ของหญ้าเฉาก๊วย ท่ีมากไปด้วยสรรพคุณทางยา ช่วยแก้ร้อนในกระหายน ้า ขับเสมหะ แก้คล่ืนไส้ ช่วย

ลดระดับน ้าตาลในเลือด และหากน าต้นเฉาก๊วยมาต้มให้เดือดแล้วน าน ้าเฉาก๊วยมาด่ืมเป็นประจ าจะช่วย

ลดอาการโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานได้อีกด้วยให้ท่านได้อิสระซื้อเป็นของฝาก จากน้ันน า

ท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝากจากท้องถิ่น เช่น 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สินค้า OTOP ,รังนก, หมี่เหลืองเบตง, ซีอิ้วเบตง, ส้มโชกุน, เสื้อยืดสกรีน 

OK BETONG เป็นต้น  

จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยังบริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่าง

สองประเทศ ถ่ายภาพหมู่กับ ป้ายใต้สุดสยาม จากน้ันน าท่าน แวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคาร 

สนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซ่ึงค าว่า "เบตง" หรือ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย จากน้ันน าท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง ก่อนเดินทางกลับ 
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พักผ่อนบนรถ (ระยะทาง 259 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 4.30 ช่ัวโมง 

โดยประมาณ ) จากน้ันน าท่านชม วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ ต้ังอยู่ท่ีต าบลควนโนรี อ าเภอโคก

โพธ์ิ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามต านานกล่าวว่า พระยา

แก้มด าเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิส าหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิฐาน 

ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้

หยุดอยู่ ณ ท่ีแห่งหน่ึง แล้วร้องข้ึนสามครั้ง พระยาแก้มด าจึงได้ถือเป็นนิมิตท่ีดี จะใช้บริเวณน้ันสร้าง

เมือง แต่น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้มค าจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้าง

ไห้ แล้วนิมนต์พระภิกษุรูปหน่ึง ท่ีชาวบ้านเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน ้าทะเลจืด 

ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ อิสระให้ท่านไหว้พระขอพร 

หรือเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดตามอัธยาศัย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

22.10 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 

(Thai Lion Air) เที่ยวบินที่ SL725 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 35 นาที ไม่มีบริการอาหาร

และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

23.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 

 

#Chic Journey Southern Thailand 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลี่ยนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งนีถ้อืเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จดัโดยยืดถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นส าคัญ 
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อัตราค่าบริการและวันเดินทาง 

เบตง เมืองงามในม่านหมอก ใต้สุดสยาม-SL 3 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน พักเดี่ยวเพ่ิมท่านละ 

เดินทาง เดอืน 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.- 
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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.- 
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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 มิถุนายน 2564 7,490.- 1,500.- 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารช้ันประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันท่ีระบุในรายการ 

 ค่าน ้าหนักส าภาระถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเท่ียวบิน 

 ค่ารถน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

 ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพัก

ห้องเด่ียว) 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  

 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญเส้นทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามที่สายการบินระบุ กรณีต้องการซ้ือเพ่ิม 10 ก.ก. ราคา 270 บาท ต่อท่านต่อ

เที่ยวบิน, 15 ก.ก. ราคา 375 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 405 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน เป็น

ราคาส าหรับการแจ้งซ้ือล่วงหน้าเท่าน้ัน 

 ค่าเลือกท่ีน่ังบนรถน าเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, ค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมส่ังพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ 
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 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, 

การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุม

ของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

เนือ่งจากการท ารายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพ่ิม/ลด รายการเดนิทาง หรือ เมนูอาหาร  โปรดตรวจสอบโปรแกรมการ

เดินทางทีแ่นน่อนอกีครั้ง กอ่นท าการจองและมดัจ า  ซึ่งถือเป็นการรบัทราบรายการทัวรต์ามทีต่อ้งการแลว้ และหากผูเ้ดินทาง

ไมค่รบตามจ านวน เพ่ือใหท้วัร์สามารถเดนิทางไดอ้าจมกีารรวมทวัร ์กับบริษัทคูค่้า  เพ่ือเดินทางร่วมกนั ทัง้นี้มาตรฐานและการ

ดแูลลกูคา้ จะถือปฏิบตัเิปน็อย่างดรี่วมกนั  รวมถึงเงือ่นไขการยกเลิก ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้เปน็เพียงมาตรฐานเบือ้งต้น  ซึ่ง

หากกรุป๊นั้น ๆ เปน็ช่วงเทศกาลส าคัญ หรือ เป็นกรุ๊ปทีม่ีการวางมดัจ าใหแ้กส่ายการบิน และ/หรอื โรงแรม ค่าใช้จ่ายด าเนินการ

ที่เกดิขึ้นจริง  บริษัทฯ มีสทิธิในการหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึ้น รวมถึงคา่ด าเนินการตา่ง ๆ ตามเหมาะสมโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลาใน

การแจ้งการยกเลกิ 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิก 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

 ส่ง ส าเนาบัตรประชาชน พร้อม มัดจ า 4,000 บาท / ท่าน  

 ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวันเดินทาง 14 วัน   

 บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง 

เงื่อนไขการยกเลิก 

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 

 แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ได้แก่ ค่ามัดจ าต๋ัว

เครื่องบิน  

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริง ได้แก่ ค่ามัดจ ารถบัส , รถตู้ ,ค่ามัดจ าโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจ าร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ 

และ ค่าบริการ  

 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล , วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น** 

รบกวนอ่านท าความเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ีให้

ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่าน้ัน อีกท้ังข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติส้ินสุด

สมบูรณ์ หากท่านได้ช าระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่

ได้ระบุมาท้ังหมดน้ีแล้ว 

2. โปรแกรมทัวร์น้ีจะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจ านวนผู้เดินทางข้ันต ่า 18 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไว้

เท่าน้ัน หากมีจ านวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือ

ปรับเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 13-17 ท่าน ต้องเพ่ิมเงินท่านละ 500 บาท, กรณีที่มีผู้

เดินทาง 8-12 ท่านต้องเพ่ิมเงินท่านละ 1,000 บาท 
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3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ันบัตรโดยสารช้ันประหยัดพิเศษ ทางบริษัทจะท าการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะ

มีจ านวนขั้นต ่า 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และก าหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการ

เปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินก าหนด 

4. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวร์,เท่ียวบิน,สายการบินและท่ีน่ังบนรถน า

เท่ียวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ, จ านวนท่ีน่ังของช้ันประหยัด

พิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภัย 

รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

5. ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถ

เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

6. ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทน

แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังน้ันหากท่านมีเหตุอันใดท่ีท าให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ี

ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

จัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ 

8. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้

เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวนี้ 

9. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ 

จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสาย

การบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท า

ร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้

เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของ

ประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิด

จากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

13. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือต้ังแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)  

14. กรณีท่ีผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ กรุณาติดต่อ

สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนใดๆท้ังส้ิน   


