
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#เทีย่ว อนิ ฟิน มนัส ์ #ใตส้ดุปลายดา้มขวาน 
ขึน้สกายวอลค์ ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง  

เมนูฮติไกเ่บตง & หวานชืน่ใจกบัวุน้ดาํ กม.4 
หาดใหญ่ ปัตตานี เบตง 

5 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรบัอากาศ 
(8 ท่าน ออกเดินทาง) 
กําหนดการเดินทาง 

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ 
15.00 น. พร้อมกัน ณ จุดหมาย มัคคุเทศก์ต้อนรับและดูแลสัมภาระ ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ

วีไอพีสู่ หาดใหญ่ จ.สงขลา  (945 กม. / 13 ชม.) 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสองของการเดินทาง (2) หาดใหญ่ จ.สงขลา – ปัตตานี – อ.เบตง จ.ยะลา 
06.00 น. คณะเดินทางถึง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร 
 ออกเดินทางสู่ อ.เมือง จังหวัดปัตตานี (108 กม./ 1.40 ชม.) 
 ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งปัตตานี ขอพรสุขสมหวังทํามาค้าขึ้นกับเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียว 
 วัดช้างให้ หรือวัดราษฎร์บูรณะ อายุราวกว่า 300ปี โดยมีหลวงปู่ทวดเป็นเจ้าอาวาส              

องค์แรกของวัดและมี“เขื่อนหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด” ภายในบรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด 
 วัดหน้าถํ้า หรือวัดคูหาภิมุข กราบสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ป้ันด้วยดินเหนียว

และโครงไม้ไผ่ขนาดใหญ่ มีอายุนานกว่า 1200 ปีมาแล้ว 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.เบตง จ.ยะลา (173 กม./ 3.30 ชม.) 

 จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง ที่สร้างขึ้นเพ่ือก้ันแม่นํ้าปัตตานี และเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ 

 อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น
จุดเริ่มต้นการว่ิงของคุณตูน บอด้ีแสลม หรือนายอาทิวราห์ คงมาลัย โครงการก้าวคนละก้าว 

 สตรีทอาร์ท แลนมาร์คเมืองเบตง มุมสุดชิคเต็มไปด้วยศิลปะ ถ่ายเพลินไม่รู้จบ 
ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร อ่ิมอร่อยกับเมนูพิเศษ “ไก่เบตง” 
 พักที่ โรงแรม................................... หรือเทียบเท่า  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) เบตง  
04.30 น.  ขึ้นสกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,038 ฟุต ไฮไลท์คือ 

การเดินบนพ้ืนกระจกใสบนระเบียงที่ยาว 61 เมตร นับเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในอาเซียน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร 
  สะพานไม้เก่าแก่ แตปูซู สร้างเพ่ือข้ามแม่นํ้าปัตตานี โดยมีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก 
  น้ําตกเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 เดิมช่ือนํ้าตกวังเวง หรือ อัยเยอร์เค็ม เป็นนํ้าตกที่ตกลงมา

จากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตรโดยรอบปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจี 
  หวานเย็นกับ เฉาก๊วย กม. 4 อร่อยระดับตํานาน (อิสระเลือกซื้อลองชิมตามอัธยาศัย) 
  สวนหม่ืนบุปผา ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเมืองเบตง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
  อุโมงค์ปิยะมิตร ย้อนรอยอดีตฐานลับของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองคาบสมุทรมาลายา 

โดยแบ่งเป็นห้องและช่องต่างๆ ตามการใช้งาน มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร พร้อมถ่ายรูป 
  บ่อน้ําร้อนเบตง ผ่อนคลายความเมื่อยล้า โดยการแช่นํ้าร้อนเพ่ือสุขภาพ  
  ตู้ไปรษณีย์ อ.เบตง สูงใหญ่ที่สุดในโลก สร้างต้ังแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  
ค่ํา อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)  

 พักที่ โรงแรม..........................................  หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง  (4) เบตง –หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  
  ป้ายใต้สุดแดนสยาม เขตกั้นชายแดนไทย-มาเลเซีย 

  วัดพุทธาธิวาส ชมพระมหาธาตุเจดีย์องค์ทองอร่าม วิหารหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด  



 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (255 กม./ 4.30 ชม.) 
 ตลาดกิมหยง แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
ค่ํา อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)  
 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (945 กม. / 12.30 ชม.) 
วันท่ีห้าของการเดินทาง (5) กรุงเทพฯ 
07.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิม กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคา่บริการ จํานวนผูเ้ดินทางไม่ตํ่ากว่า 8 ท่าน 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,222.00  บาท 
ผู้ใหญ่ พักห้องเด่ียว ชําระเพิ่มท่านละ  1,800.00 บาท 

 
อัตราคา่บริการนี้รวม 
 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 และค่านํ้ามัน ตามเส้นทางที่กําหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมี

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม) 
 ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน 
 ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ตามรายการที่ระบุ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
 บริการนํ้าด่ืมวันละ 1 ขวด 
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งน้ีตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
อัตราคา่บริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมเติม คา่ซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพ่ิม และค่าชมอุทยานสําหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขการชาํระเงนิ :  
1. ค่ามัดจําทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง  
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง 



 
 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร:์ 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจําท่านละ 2,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ ก็ตาม 
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม

คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : 
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจํานวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบ

จํานวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการ
เดินทาง 

2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน   
และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญที่สุด 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 


