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ฟรี โหลดกระเป๋า ไป-กลบั 10 กก. 1 ช้ิน ต่อท่าน 
 

- ขึน้ สกายวอล์คชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ชมววิทะเลหมอกแบบ 360 องศา 
- ชม วดัคูหาภิมุข หรือ วดัหน้าถ า้ หนึ่งในสามปูชนียสถานที่ส าคญัของภาคใต้ 
- ชมชุมชนกือดาจีนอ (ชุมชนตลาดจีน), สักการะเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี 
- ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อโุมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ 

และป้ายใต้สุดสยาม 
- ชมอุโมงค์ปิยะมติร ถ่ายรูปสุดเก๋กบัต้นไม้พนัปี, ชมความงามสวนหม่ืนบุปผา, 

แช่เท้าบ่อน ้าพุร้อนเบตง  
- พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นด า ก.ม.4) ต้นต าหรับอร่อยระดับต านาน 
- ลิม้รส เมนูช่ือดัง ไก่เบตง, เคาหยก, จิม้จุ่มปลานิลสายน ้าไหล และ ผักน ้าผัดน ้ามันหอย 

วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ยะลา-วดัคูหาภิมุข-จุดชมวิวสะพานข้ามเข่ือนบางลาง- 
เบตง-จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง-สตรีทอาร์ต วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ-
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ 

04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอย
ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลา
เคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 20 นาที เน่ืองจากตัว๋
เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋ชั้นประหยดัพิเศษ ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บน
เคร่ืองบินไดใ้นคณะซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน 

06.20 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยไลออนแอร์ (Thai LionAir) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
*ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชีย หรือสายการบินนกแอร์ 



เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอลค์ ใตส้ดุสยาม 3 วนั 2 คืน                                                                              Page 3 of 20 

 

ในกรณีท่ีมีการยกเลกิเท่ียวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเท่ียวบิน หรือจ านวนท่ีนั่งไม่เพยีงพอ 
ท่ีส่งผลกระทบต่อรายการท่องเท่ียว* 

07.50 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ใหท้่านรับสัมภาระใหเ้รียบร้อย ไกดน์ าเท่ียวรอท่านอยูด่า้นนอกท่ีจุดนดัพบ 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่จงัหวดัยะลาโดยรถตูป้รับอากาศ *หากตอ้งการเลือกท่ีนัง่บนรถมีค่าบริการ

เพิ่มเติม*  (ระยะทาง 140 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง โดยประมาณ) จากนั้นน าท่านชม วัดคูหาภิมุข หรือ วดั

หนา้ถ ้า หน่ึงในสามปูชนียสถานท่ีส าคญัของภาคใตท่ี้บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมยัอาณาจกัร

ศรีวิชยั ในถ ้าคูหาภิมุขมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ป้ันดว้ยดินเหนียวโดยใชไ้มไ้ผเ่ป็นโครง 

ประดิษฐานภายในถ ้าคูหาภิมุข บริเวณวดัแห่งน้ีเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ได้

มีการพบเทวรูปส าริด ก าแพงเมือง พระพิมพดิ์นดิบแบบทวารวดีศรีวิชยั ภาพเขียนสีพระพุทธรูปฉาย ภาพเขียนสี

ราชรถมีสัตวเ์ทียม และภาพเขียนก่อนประวติัศาสตร์บริเวณถ ้าคูหาภิมุข เป็นภาพพระพุทธฉาย และภาพราชรถ

แกะสลกัไวบ้นหนา้ผาภายในบริเวณถ ้าคูหาภิมุขอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้าม

เข่ือนบางลาง บริเวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งน้ีสร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมท่ี
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จะตอ้งไปตามไหล่เขา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา-เบตง เป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมแวะ

พกัถ่ายรูปและยดืเส้นยดืสาย 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ าเภอเบตง ตั้งอยูใ่ตสุ้ดฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกบัประเทศมาเลเซีย 

โอบลอ้มดว้ยแนวเทือกเขาสันการาคีรี ภูมิประเทศของอ าเภอเบตง ดว้ยภูมิประเทศแบบน้ีจึงท าใหเ้บตงมีอากาศ

ท่ีดี อากาศเยน็ และมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ดงัค าขวญัประจ าอ าเภอท่ีวา่ “เมืองในหมอก ดอกไมง้าม ใตสุ้ด

สยาม เมืองงามชายแดน” ค าวา่ เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" หมายถึง "ไมไ้ผข่นาดใหญ่" หรือท่ี

คนในพื้นท่ีจะรียกไผช่นิดน้ีว่า ไผต่ง ดงันั้นตน้ไผ่ตงจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของอ าเภอเบตง น าท่านแวะจุด

เช็คอินสุดฮิต ใหท้่านอิสระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง 
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จากนั้นน าคณะเดินชมจุดเด่นท่ีไดรั้บความนิยมของตวัเมืองเบตงไดแ้ก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะ

ท่ีสะทอ้นเร่ืองราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงไดอ้ยา่งดี จุดเร่ิมตน้ของการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีงดงามดงักล่าว 

เกิดจากทาง อ.เบตง จ.ยะลา ไดมี้การจดังาน 111 ปี เล่าขานต านานเมืองเบตง ซ่ึงมีจุดประสงคเ์พื่อสร้างหมุด

หมายท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวเบตงและ สร้างจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ ในส่วนของตวัหอนาฬิกาสร้างขึ้น

ดว้ยหินอ่อนขาวท่ีมีอยูม่ากในจงัหวดัยะลา หอนาฬิกาเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองหรือจะเรียกวา่เป็นสะดือของ

เมืองเบตงก็วา่ได ้ในเทศกาลต่าง ๆ ท่ีจดัขึ้น มกัจะใชบ้ริเวณหอนาฬิกาน้ีเป็นจุดนดัหมายในการด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ และใกล้ๆ  กนันั้นท่ีอยูคู่่เมืองเบตงมาชา้นาน คือ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร 

โดยผูท่ี้ด าริแนวคิดคือ นายสงวน จิรจินดา อดีตนายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง ท่ีไดรั้บเลือกเป็นนายกเทศมนตรี



เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอลค์ ใตส้ดุสยาม 3 วนั 2 คืน                                                                              Page 6 of 20 

 

เทศบาลเบตง คนแรก ในปัจจุบนัน้ีตูไ้ปรษณียแ์ห่งน้ียงัเปิดใชง้านได ้และนกัท่องเท่ียวมกัจะซ้ือโปสการ์ด เขียน

และส่งจดหมายถึงญาติคนรัก หรือส่งถึงตวัเอง เก็บไวเ้ป็นความทรงจ า จากนั้นน าท่านชม อุโมงค์เบตงมงคล

ฤทธิ์ อุโมงคข์นาดใหญ่ท่ีเจาะผา่นภูเขาเพื่อเช่ือมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตวัเมืองเป็นอุโมงคท่ี์ผูค้น

สามารถใชส้ัญจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า 

ท่ีพกั  Cathay Betong Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง วัดพุทธาธิวาส-วัดกวนอมิ-ป้ายใต้สุดสยาม-สนามบินเบตง-ร้านของฝากเมืองเบตง-ร้านวุ้นด า 
ต้นต ารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)–สวนหม่ืนบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน ้าพุร้อน-ศาลาประชาคมเบตง 

เช้า คณะพบกนั ณ บริเวณลอ้บบ้ีโรงแรม จากนั้นไป รับประทานอาหารเช้า แบบ ติ่มซ า ร้านใกลเ้คียงโรงแรม 

ต่ิมซ าช่ือดงัของเบตง ทานคู่กบัน ้าชากาแฟยามเชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางไปยงั วัดพุทธาธิวาส วดัคู่เมืองเบตง เดิมช่ือวดัเบตง ก่อตั้งเม่ือ เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2460 

สังกดัคณะสงฆม์หานิกาย พื้นท่ีตั้งวดัเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จดัแบ่งพื้นท่ีวดัออกเป็นชั้น

ทั้งหมด 5 ชั้น ตั้งเด่นสง่าอยูบ่นเนินเขามีพระธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบ

ศรีวิชยัประยกุตโ์ดยในองคม์หาธาตุเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุกราบสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อความเป็นสิริ

มงคล 
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จากนั้นน าท่านสู่ วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอมิเบตง หรือวดักวนอิมตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม วดัแห่ง

น้ีเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพส าคญัๆหลายองค ์อาทิ เจา้แม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านก

วงกง เจา้แม่จิวหวงัเหย่ ยีห่วงัตา้ต้ี หวาโถ่วเซียนซ่ือ ขงจ้ือ เป็นตน้ มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและมาเลเซียเล่ือมใส

ศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพรเป็นจ านวนมาก ส่วนมากจะขอพรใหไ้ดมี้บุตรและโชคลาภ  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงับริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผา่นแดนถาวรท่ีเช่ือมระหวา่งสองประเทศ 

ถ่ายรูปกบั ป้ายใต้สุดสยาม ถือเป็นจุดเช็คอินไฮไลทอี์กหน่ึงจุดวา่ท่านไดม้าเยอืนถึงแนวเขตแดนใตสุ้ดของ

ประเทศไทย 
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จากนั้นน าท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคาร สนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมท่ีตกแต่งดว้ยไมไ้ผ ่

สะทอ้นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ซ่ึงค าวา่ "เบตง" หรือ “บือตง” เป็นภาษาถ่ินมลาย ู แปลวา่ "ไมไ้ผ"่ 

กลายเป็นแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของอ าเภอเบตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั ร้านของฝากเบตง ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากจากทอ้งถ่ิน เช่น หลินจือเบตง, 

บวัหิมะเบตง, ชาก๊กโป่ว และชาตา้ล่ีหวงั เป็นตน้ จากนั้นน าท่านสู่ ร้านวุ้นด า กม.4 ตน้ต าหรับอร่อยระดบัต านาน 

พิเศษ…เสิร์ฟเฉาก๊วยท่านละ 1 ถว้ย เฉาก๊วยใชวิ้ธีท าแบบดั้งเดิม ตม้เคี่ยวหญา้เฉาก๊วยดว้ยเตาฟืน 

ซ่ึงจะท าใหมี้กล่ินหอมและมากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ใหท้่านไดอิ้สระซ้ือเป็นของฝาก 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน พิเศษ...เมนูจิม้จุ่มปลานิลสายน ้าไหลช่ือดังของเบตง 

บ่าย น าท่านชม สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นปิยะมิตร 2  สวนดอกไมน้ี้อยูท่่ามกลาง
ภูเขา สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดปี เหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมือง
หนาวนานาชนิด สวนน้ีเกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดพ้ระราชทานนาม
สวนแห่งน้ีวา่ วา่นฮวัหยวน หรือ แปลเป็นไทยวา่ สวนหม่ืนบุปผา โดยมีการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวและ
สร้างอาชีพใหก้บักลุ่มผูพ้ฒันาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บา้นบริเวณน้ี อดีตลว้นแลว้แต่เป็นสมาชิก พคม. 
ท่ีประกาศตวัวางอาวุธ ในปี 2532 เป็นผูพ้ฒันาชาติไทย และเลือกท่ีจะพกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยต่อไป 

 

จากนั้นน าท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยูบ่า้นปิยะมิตร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ ท่ีใน

อดีตเป็นฐานเคล่ือนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสตม์ลายา (พคม.) วา่กนัวา่ฐานท่ีมัน่แห่งน้ีเป็นฐานท่ี
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มัน่ในแนวหลงัของสงครามระหวา่ง พคม กบั รัฐบาลมาเลเซีย ท่ีแขง็แกร่งท่ีสุด เคยถูกทิ้งระเบิดถึง 2 คร้ัง เป็น

อุโมงคท่ี์ขุดลึกลงไปในชั้นดิน จุดท่ีลึกท่ีสุดมีความลึกถึง 6 เมตร ใชก้ าลงัคน 60 – 80 คน อุโมงคมี์ความกวา้ง 50 

– 60 ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมีทางเขา้ออกถึง 9 ทาง เช่ือมต่อถึงกนัหมด กระจายอยูร่อบ ๆ ภูเขา 

ภายในอุโมงคน์ั้น สามารถจุคนไดม้ากถึง 400 คน ภายในอุโมงคมี์โรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสัญญาณวิทยุ

ระยะไกล หอ้งปฏิบติังานวางแผน ในส่วนของพื้นผิวดา้นบนของอุโมงคมี์ตน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อ

การท่ีฝ่ายตรงขา้มจะตรวจหาเจอ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบั แวะพกัผอ่นท่ี บ่อน ้าพุร้อนเบตง บ่อน ้าพุร้อนเป็นบ่อน ้าแร่ร้อนตาม

ธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของบริเวณจุดตาน ้านั้นอยูท่ี่ 60 – 80 องศา

เซลเซียส และนกัท่องเท่ียวมกัจะท ากิจกรรมครอบครัว คือ น าไข่ไก่ ไข่นกกระทา มาลวก โดยใชเ้วลาเพียง 7 นาที
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เท่านั้น ไข่ก็สุกพร้อมรับประทาน บริเวณโดยรอบมีการสร้างสระน ้าขนาดใหญ่ส าหรับกกัน ้าจากน ้าพุร้อนเพื่อให้

ประชาชนและนกัท่องเท่ียวไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ละโซนของพื้นท่ี

ออกแบบไดอ้ยา่งมาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะและสระธาราบ าบดั น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองเบตงจากนั้นน า

ท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬิกาโบราณและตูไ้ปรษณียย์กัษท่ี์ไดจ้ าลองแบบมา

จากของเดิมท่ีอยูใ่นตวัเมืองเบตง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า เมนูพเิศษ ไก่เบตง, เคาหยก และ แกงจืดลูกชิ้นแคระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั  Cathay Betong Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ขึน้สกายวอล์คชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้-ปัตตานี–
ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว-บ้านขุนพทัิกษ์รายาด้านนอก-หาดใหญ่-ตลาดกมิหยง-สนามบินหาดใหญ่-
ดอนเมือง, กรุงเทพฯ 

04.00 น. น าท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ตั้งอยูใ่น ต าบลอยัเยอร์เวง ห่างจากตวัเมืองเบตง 30 กิโลเมตร 

มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ขึ้นช่ือในเร่ืองของการชมพระอาทิตยข์ึ้น 

ควบคู่ไปกบัการชมทะเลหมอกอนัสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่วา่คุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน 

ท่านก็มีโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์เบ้ืองหนา้ท่ีเป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี ทะเลหมอกท่ีก่อตวัจากผืนป่า ฮาลา–

บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลไดถึ้งประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว น าท่านขึน้จุดชมวิว 

Skywalk ชมวิวทิวทศัน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา  
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รวมค่าบริการรถขึน้-ลง จุดจอดรถไปยังสกายวอร์ค ไม่รวมค่าถุงผ้าครอบรองเท้า 30 บาท 

(การเท่ียวชมทะเลหมอก อาจมีการสลบัสับเปลีย่นได้ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคัญ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้ สะพานแขวนแห่งน้ีใช้

งานมาหลายสิบปี วตัถุประสงคห์ลกัท่ีสร้างขึ้นนั้น ในอดีตชาวบา้นใชข้นถ่ายสินคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้

ยางพารา และใชส้ัญจรของชาวสวนในพื้นท่ี ตวัสะพานมีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่จงัหวดัปัตตานี น าท่านชม วัดช้างให้ หรือ วดัราษฎร์บูรณะ ตั้งอยูท่ี่ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธ์ิ 

สังกดัคณะสงฆ ์มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแลว้กวา่ 300 ปี ตามต านานกล่าววา่ พระยาแกม้ด าเจา้เมืองไทร

บุรี ตอ้งการหาชยัภูมิส าหรับสร้างเมืองใหม่ใหก้บันอ้งสาว จึงไดเ้ส่ียงอธิฐาน ปล่อยชา้งใหอ้อกเดินทางไปในป่า 

โดยมีเจา้เมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวนัหน่ึง ชา้งไดห้ยดุอยู่ ณ ท่ีแห่งหน่ึง แลว้ร้องขึ้นสามคร้ัง พระ

ยาแกม้ด าจึงไดถื้อเป็นนิมิตท่ีดี จะใชบ้ริเวณนั้นสร้างเมือง แต่นอ้งสาวไม่ชอบ พระยาแกม้ค าจึงใหส้ร้างวดั ณ 

บริเวณดงักล่าวแทน แลว้ให้ช่ือวา่ วดัชา้งไห ้แลว้นิมนตพ์ระภิกษุรูปหน่ึง ท่ีชาวบา้นเรียกวา่ สมเด็จพะโคะ หรือ 

หลวงพ่อทวดเหยยีบน ้าทะเลจืด ซ่ึงเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐิัของท่านก็ถูกบรรจุไวท่ี้วดัแห่งน้ี อิสระ

ใหท้่านไหวพ้ระขอพร หรือเช่าบูชาวตัถุมงคลหลวงปู่ ทวดตามอธัยาศยั 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย จากนั้นน าท่านชม ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว เช่ือกนัวา่ผูม้าขอพรให้โชคลาภจะไดผ้ล หรือแมแ้ต่การคา้ขายท่ีซบ
เซาหรือขาดทุนก็กลบัรุ่งเรืองขึ้นจนท าให้เกิดความนบัถือศรัทธาอยา่งมาก ชาวปัตตานีจึงไดน้ าตน้ไมท่ี้ลิ้มกอ
เหน่ียวผกูคอตายมาแกะสลกัเป็นรูปบูชาและรสร้างศาลเจา้ขึ้นสักการะ ส าหรับองคเ์จา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว ท่านเป็น
เทพเจา้แห่งความเมตตาโชคลาภ คา้ขาย ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากราบไหวข้องพรเพื่อเป็นศิริมงคลกบัชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านชม ชุมชนกือดาจีนอ เป็นภาษามลาย ูซ่ึงค าวา่ กือดา แปลวา่ ตลาด ส่วนค าวา่ จีนอ แปลวา่ จีน เป็น
ยา่นเมืองเก่าท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นการคา้ในอดีต เป็นชุมชนท่ีมีการผสมผสานทางพหุวฒันธรรม ซ่ึง
บา้นเรือนในชุมชนจีนแห่งน้ีมีความเก่าแก่ส่วนใหญ่มีอายุหลายร้อยปี จากนั้นน าท่านชมดา้นนอก บ้านขุนพทัิกษ์
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รายา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายกุวา่ 100 ปี บา้นขนุพิทกัษร์ายาเป็นเรือนแถว 2 ชั้น 2 คูหา 2 ช่วงเสา 
รูปแบบของตึกแถวมีการประยกุตร์ะหวา่งสถาปัตยกรรมในทอ้งถ่ินและสถาปัตยกรรมจีน ซ่ึงมีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานของชาวไทยเช้ือสายจีนในพื้นท่ีจงัหวดัปัตตานีและเป็นภาพสะทอ้นความ
เจริญรุ่งเรืองของยา่นน้ี อีกทั้งยงัมีการบนัทึกกล่าวถึงต าแหน่งของบา้นขนุพิทกัษร์ายาในสมยัรัชกาลท่ี 5 เสด็จ
ประพาสปัตตานี  และมีภาพบา้นขนุพิทกัษร์ายาปรากฏอยูใ่นภาพถ่ายในช่วงปี พ.ศ.2484 ท่ีมีเหตุการณ์ยกพลขึ้น
บกของกองทพัญ่ีปุ่ น น าท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ จากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดกมิหยง ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ
ของฝากอาทิเช่น อาหารแหง้ กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถัว่ต่างๆ เคร่ืองส าอาง และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัวา่ส่วน
ใหญ่เป็นสินคา้ปลอดภาษีจากประเทศเพื่อนบา้นวางขายอยูท่ ัว่ไป ในราคายอ่มเยาว ์ อิสระอาหารค ่า ใหท้่านได้
เลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

22.45 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลออนแอร์ (Thai LionAir) 
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
ไม่รวมค่าบริการโหลดกระเป๋าสัมภาระ*ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่นสายการบินเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชียหรือสาย
การบินนกแอร์ในกรณีท่ีมีการยกเลกิเท่ียวบิน,การเปลีย่นแปลงเวลาเดินทางของเท่ียวบินหรือจ านวนท่ีนั่งไม่เพยี
งพอ ที่ส่งผลกระทบต่อรายการท่องเท่ียว* 

00.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

*********************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

เบตง ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค ใต้สุดสยาม 3วนั 2คืน 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 

เดินทางเดือน กุมภาพนัธ์ 2566 

2-4 กุมภาพนัธ์ 2566 7,990.- 1,500.- 

5-7 กุมภาพนัธ์ 2566 6,990.- 1,500.- 

9-11 กุมภาพนัธ์ 2566 7,990.- 1,500.- 

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

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

19-21 กุมภาพนัธ์ 2566 6,990.- 1,500.- 

23-25 กุมภาพนัธ์ 2566 7,990.- 1,500.- 

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

เดินทางเดือน มีนาคม 2566 

2-4 มีนาคม 2566 7,990.- 1,500.- 

5-7 มีนาคม 2566 9,990.- 1,500.- 

9-11 มีนาคม 2566 8,990.- 1,500.- 

12-14 มีนาคม 2566 6,990.- 1,500.- 
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19-21 มีนาคม 2566 6,990.- 1,500.- 

23-25 มีนาคม 2566 7,990.- 1,500.- 

26-28 มีนาคม 2566 6,990.- 1,500.- 

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

เดินทางเดือน เมษายน 2566 

23-25 เมษายน 2566 7,990.- 1,500.- 

เดินทางเดือน พฤษภาคม 2566 

11-13 พฤษภาคม 2566 7,990.- 1,500.- 

14-16 พฤษภาคม 2566 7,990.- 1,500.- 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

✔ ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัพิเศษเดินทางไปกลบัตามเส้นทางและวนัท่ีระบุในรายการ 

✔ ค่าน ้าหนกัสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กโิลกรัมต่อท่าน ต่อเท่ียวบิน 

✔ ค่าน ้าหนกัสัมภาระโหลดใตเ้คร่ือง ท่านละ 10 กโิลกรัม ไป-กลบั 1 ชิ้น 

✔ ค่ารถน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

✔ ค่าท่ีพกัระดบั 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน หรือ 3 

ท่านกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัห้องเด่ียว 

✔ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

✔ ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
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✔ ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญเส้นทาง 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

🗶 ค่าอาหารบนเคร่ืองบิน, ค่าเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน, 
ค่าเลือกท่ีนัง่บนรถน าเท่ียว 

🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋า 

🗶 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

🗶 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น 
ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 

🗶 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยดุงาน, 
การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

🗶 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิ 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

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

✔ ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 14 วนั   

✔ บตัรประชาชนตวัจริงถือไปในวนัเดินทาง 
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เง่ือนไขการยกเลกิ 

***เง่ือนไขการยกเลกิทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์*** 

🗶 แจง้ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 2,000 บาท 

🗶 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกวา่ 15 วนัแต่ไม่ถึง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ 
ค่ามดัจ ารถบสั , รถตู ้ ,ค่ามดัจ าโรงแรมท่ีพกั, ค่ามดัจ าร้านอาหาร, ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี และ ค่าบริการ จ านวน 
3,000 บาท 

🗶 แจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเตม็จ านวน  
**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังส้ิน** 

 

รบกวนอ่านท าความเข้าใจเง่ือนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ 
ใหถื้อเป็นขอ้ยติุส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระเงินค่าบริการมาแลว้ 
ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืนๆท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดน้ีแลว้ 

2. โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า 18 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 
หากมีจ านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 18-26 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 500 
บาท, ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 13-17 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 700 บาท, กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 8-12 ท่านตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 
1,500 บาท 

3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชั้นประหยดัพิเศษของเท่ียวบินปกติและเท่ียวบินเช่าเหมาล า 
ทางบริษัทจะท าการออกบัตรโดยสารทันทีเม่ือคณะมีจ านวนขั้นต ่า 8 ท่าน ไม่สามารถเปลีย่นแปลงช่ือผู้เดินทาง 
และก าหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลีย่นแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินก าหนด 
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และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน เวลาก าหนดการเดินทางของเท่ียวบิน 
ตามขอ้ก าหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์,เท่ียวบิน,สายการบินและท่ีนัง่บนรถน าเท่ียวตา
มความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ, จ านวนท่ีนัง่ของชั้นประหยดัพิเศษของสายการบิน 
และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั 
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

6. ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ 
ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั 
ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท้่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ 
จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ 

8. เดินทางตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ 
ในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

9. ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ 
จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว 
อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน 
ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร โรคระบาด ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ 
หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม 
วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 
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12. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั 
ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 
ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 

13. ในกรณีผูเ้ดินทางท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนัก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ 
ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง (ถา้มี)  

14. กรณีท่ีผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ 
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อนออกบตัรโดยสาร 
โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน 

15. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน 

 


