
 
 
 
 
 
                             

 “ขอพรเมอืงคอน ใตส้ดุเบตง” เบตง เมอืงคอน หาดใหญ ่4วนั 3คนื  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ขอพรเมอืงคอน ใตส้ดุเบตง”  

เบตง เมอืงคอน หาดใหญ ่4วนั 3คนื 
พกัหาดใหญ ่1คนื เบตง 2คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) จากกรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ 
สูท่า่อากาศยานนครศรธีรรมราช และบนิกลบัจากทา่อากาศยานหาดใหญ่  

น า้หนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 KG (ไมร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง) 

ราคาเร ิม่ 9,888 บาท เดนิทางธ.ค.63-ม.ีค.64 
วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช - วดัยางใหญ ่(ไหวต้าพรานบุญ) 
วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืง - หาดใหญ ่จ.สงขลา 
พกัหาดใหญ ่   อาหาร เทีย่ง /เย็น  

2 หาดใหญ ่- ปัตตาน ี- ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว - วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด - จุดชมววิสะพานเขือ่น
บางลาง - เบตง - อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์
พกัเมอืงเบตง                                                   อาหารเชา้(ติม่ซ า)/ เทีย่ง /เย็น (ไกเ่บตง) 

3 จุดชมววิ Skywalk ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง - ถา่ยรปูสะพานแตปูซู – น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิ
ร.9 - สวนหมืน่บุปผา - อโุมงคปิ์ยะมติร - บอ่น า้รอ้นเบตง –สนามฟตุบอลเบตง - สตรทีอารท์ – 
ตูไ้ปรษณียใ์หญท่ีสุ่ดในโลก - หอนาฬกิา 
พกัเมอืงเบตงอาหาร เชา้/เทีย่ง (ปลานลิน า้ไหล)/เย็น  

4 ชมสนามบนิเบตง - หาดใหญ ่– ตลาดกมิหยง - ทา่อากาศยานหาดใหญ ่ 
ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ                                 อาหารเชา้ / เทีย่ง 

 



 
 
 
 
 
                             

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

16-19 ธนัวาคม 63 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 15  

27-30 ธนัวาคม 63 10,888 1,500 15  

13-16 มกราคม 64 9,888 1,500 15  

27-30 มกราคม 64 9,888 1,500 15  

10-13 กมุภาพนัธ ์64 9,888 1,500 15  

17-20 กมุภาพนัธ ์64 9,888 1,500 15  

3-6 มนีาคม 64 9,888 1,500 15  

 

 

ไฟลท์บนิ : AIR ASIA (FD)  

Departure:  FD4320 BKK- NST 06.30-07.50 

Return      :  FD4303 HDY-BKK 21.55-23.30 

(หมายเหต:ุ สายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรบัเปลีย่นเวลาบนิได ้ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรร) 

ราคาทวัรไ์มร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้คร ือ่ง กรณีตอ้งการซือ้เพิม่ 15กโิลกรมั ราคา 480 บาท/เทีย่ว/ทา่น 

 

วนัแรก         ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช - วดัยางใหญ ่(ไหวต้าพรานบญุ) –  

                   วดัเจดยีไ์อไ้ข ่– วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร – ศาลหลกัเมอืง - หาดใหญ ่จ.สงขลา

 อาหารเทีย่ง /เย็น  
 

04.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA ประตู 

3-4 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 
 

06.30 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD)  

เทีย่วบนิที ่FD4320 
 

07.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนครศรธีรรมราช รับสัมภาระเรียบรอ้ย ไกดถ์อืป้ายตอ้นรบัรอทุกทา่น

บรเิวณทางออก น าท่านขึน้รถตูป้รับอากาศ เดนิทางสู่ วดัยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดสชีมพูแห่ง

เมืองนคร เป็นวัดรา้งเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดมิชื่อ “วัดคงคาลอ้ม” ในอดตีชาวบา้นท าไร่ยางขุดเจอ

ชิน้สว่นพระพุทธรูป คอื หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และดว้ยความโด่งดังของ

พรานบุญก็ไดม้ีการบูรณะวัดอกีจนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน ไฮไลทข์องวัดน้ีคอื “ตาพราน

บุญ” สิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่ชาวปักษ์ใตนั้บถือ เชือ่กันว่าเป็นสุดยอดของพรานทัง้ปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงนิ

ทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ ความปลอดภัย โชคลาภ ใหม้ีกนิมีใช ้หากใครสมหวัง วธิีแกบ้นคอืน าปัจจัย

ถวายไปชว่ยสรา้งวดัสรา้งโบสถ ์(ความเชือ่สว่นบุคคล)  

** TIP การบชูาตาพรานบญุ ไหวบู้ชาดว้ยพวงมาลยั ธูป 9 ดอก เทยีน 1 เลม่ หมากพลยูาสบู 1ชดุ 

หากบนใหบ้นดว้ย เหลา้ขาว 1 ขวด ผา้ขาวมา้ 1ผนื +++ คาถาบูชา กลา่ว นะโมตสัสะภะคะวะโต อะระ

หะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ 3 จบ ตามดว้ย นะ ชา ล ีต ิออ อา ออ แอ รกึ รอื ลกึ ลอื ชยัยะ ชยัยะ สริโิภคา

นะมาสะโย 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดยีไ์อไ้ข ่(ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร ่าลือถึงความศักดิส์ทิธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได ้

สมหวงัทุกอย่าง “ไอไ้ข”่ รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตัง้อยู่ในศาลาในวัดเจดยี ์

สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาด า ที่เชื่อกันว่าเป็นวญิญาณศักดิส์ทิธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งน้ีจาก

ศรัทธาทีเ่ชือ่กนัวา่ “ขอได ้ไหวร้ับ”  โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกลา่ว ขอใหม้โีชคมี

ลาภในการเสีย่งดวงเลน่พนัน หรอืขอใหช้ว่ยเรยีกคนมาซือ้ของ หรอืท ายอดขายให ้ ไดต้ามเป้า หรือของ

หายใหช้ว่ยหา หรอืขอใหช้ว่ยปกป้องภัย ภายในวัดเจดยีเ์ต็มไปดว้ยสิง่ของที่ผูเ้ลือ่มใสศรัทธาน ามาแก ้

บน เชน่ รูปไกช่น ชดุทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบรเิวณที่ใหจุ้ดประทัดก็มีเศษประทัด

กองสงูเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถงึแรงศรัทธาที่มีต่อไอไ้ข่ และแสดงถงึผลสัมฤทธิจ์ากผูท้ี่มาขอแลว้

ไดร้ับจากไอไ้ข ่ทุกวนัผูค้นตา่งหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ใหท้่านกราบขอพร ขอโชค

ลาภ บนบานศาลกลา่ว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข ่ตามอธัยาศยั ( ความเชือ่สว่นบุคคล )   

  **TIP  ไหวไ้อไ้ข ่  การบชูา ไอไ้ข ่วดัเจดยี ์: ธูป 3 ดอก บูชาบนได ้ไหวร้ับ แต่เมื่อส าเร็จใหแ้กบ้น

ดว้ยของทีน่ ามาบนและจุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่านัน้    ของที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชุดทหาร ต ารวจ, 

ไกปู่นป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร  เดมิเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชัน้เอกชนิด

วรมหาวหิาร โบราณสถานศกัดิส์ทิธิท์ีเ่คารพนับถอืของชาวเมอืงนครศรธีรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชน

ทัง้หลาย สญัลกัษณข์องจังหวดันครศรธีรรมราชแห่งน้ีทีรู่จ้ักกนัแพร่หลายคอื พระบรมธาตุเจดยี ์ที่บรรจุ

พระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้  เป็นเจดยีส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆังคว ่า มีจุดเด่นที่ยอด

เจดยีห์ุม้ดว้ยทองค าแท ้ความมหัศจรรยอ์กีอย่างหนึ่งขององคพ์ระบรมธาตุคอื องคพ์ระธาตุจะไม่มีเงา

ทอดลงพืน้ไม่วา่แสงอาทติยจ์ะสอ่งกระทบไปทางใด ซึง่ยังไม่มีใครหาค าตอบได ้ความมหัศจรรยน้ี์เอง 

จงึเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ที่หา้มพลาด นอกจากน้ียังมีส ิง่ศักดิส์ทิธิ ์ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการมี

บุตร มบีุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คอื  พระกจัจายนะ หรอื พระแอด ประดษิฐานอยู่ใน วหิารพระ

มหากจัจายนะ ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย เชือ่กันว่าพระแอดจะช่วยดล

บันดาลใหห้ายจากความเจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเมือ่ย ปวดเอว ปวดหลงั และการขอบุตร เชือ่กันว่า



 
 
 
 
 
                             

ท่านมเีมตตาบันดาลบุตรใหแ้กผู่ท้ี่มีบุตรยาก (ความเชือ่ส่วนบุคคล) จากนัน้ เดนิทางสู่ ศาลหลกัเมอืง

นคร ที่มีชือ่เสยีงและมีคนรูจ้ักมากที่สุดในประเทศไทย เน่ืองดว้ยประวัตกิารสรา้งนั้นเกี่ยวพันกับสิง่

ศกัดิส์ทิธิท์ีไ่ม่เป็นสองรองใครในประเทศน้ีคอื “จตุคามรามเทพ” ซึง่การจัดสรา้งหลักเมืองเต็มเป่ียมไป

ดว้ยความเขม้ขลงั ศกัดิส์ทิธิใ์นทุกกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3ชัว่โมง) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง       หาดใหญ ่- ปตัตาน ี- ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว - วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด –  

                    จดุชมววิสะพานเขือ่นบางลาง - เบตง - อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์

 อาหารเชา้(ติม่ซ า) เทีย่ง /เย็น (ไกเ่บตง) 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) เมนูติม่ซ า 

 น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัปตัตาน ี(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เดนิทางสู่ ศาลเจา้

แม่ล ิม้กอเหนีย่ว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกยีง เป็นศาลศักดิส์ทิธิท์ี่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตัง้แต่สมัยโบราณ 

ชาวบา้นตา่งใหค้วามเคารพนับถอื เดนิทางมาสกัการะบูชาเพือ่ขอใหป้ระสบความส าเร็จในดา้นต่างๆ หรือ

แมแ้ต่มีเรื่องเดอืดรอ้นก็ไปบนบานใหเ้จา้แม่ช่วยเหลือ ซึง่ก็ไดส้มดังหวังกันไปหลายราย เป็นสิง่ยึด

เหน่ียวจติใจ และศนูยร์วมศรัทธาเสมอมา เดนิทางสู ่วดัราษฎรบ์รูณะ หรอื วดัชา้งให ้เป็นวดัเกา่แก่ราว 

300 ปี สรา้งมาเมือ่ใดและใครเป็นคนสรา้งก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด เดมิเป็นวัดรา้งและถูกทอดทิง้มาเป็น

เวลานาน ถือเป็นวัดตน้ต ารับของหลวงปู่ ทวด ท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวัด ในส่วนของสถูป

ศกัดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุอฐัหิลวงพ่อทวด ถอืเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวจังหวดัปัตตานีและใกลเ้คยีง มผูีค้นไป

กราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนจิใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืวตัถุส ิง่ของถูกขโมย หรือศูนยห์ายก็พากันไปบนบาน 

ณ ทีส่ถูปแห่งน้ี ภายในวดัยังมวีหิารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวหิารที่ประดษิฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อ

ทอง ซึง่มขีนาดเท่องคจ์รงิ รูปแบบการกอ่สรา้งเป็นแบบก่ออฐิถือปูนทรงไทยสวยงาม จากนัน้เดนิทางสู ่ 

จงัหวดัยะลา 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
                             

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

 น าท่านสู ่จดุชมววิสะพานเขือ่นบางลาง เป็นเขือ่นที่สรา้งขึน้

เพือ่กัน้แม่น ้าปัตตานี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลัง

น ้าเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต ้ตามแผนพัฒนาลุ่มน ้ า

ปัตตานี โดยมีการสรา้งแลว้เสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2524 

และปัจจุบันอยู่ในความดแูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ

ไทย อ่างเก็บน ้าเหนือเขื่อนยังอ านวยประโยชน์ในดา้นการ

ชลประทานสูพ่ืน้ทีเ่พาะปลกูของจังหวดัยะลาและปัตตานีซึง่น ้า

ทีป่ลอ่ยออกมาก็น ามาผลติไฟฟ้าน าจ่ายใหป้ระชาชนในภาคใต ้

ไดใ้ชใ้นครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมทัง้เป็นแหล่งประมงน ้า

จืดที่ส าคัญในภาคใตอ้ีกดว้ย ใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

จากนั้นเดนิทางสู่ เบตง อ าเภอที่อยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย 

เมืองใตสุ้ดปลายดา้มขวาน เต็มไปดว้ยแหล่งท่องเที่ยวที่

น่าสนใจมากมาย น าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์เป็นอโุมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของประเทศ

ไทย กอ่สรา้งอโุมงคแ์ห่งน้ีขึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาในการขนสง่ระหวา่งชมุชนเมอืงในปัจจุบันกับชุมชนเมือง

ใหม่ 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) เมนูไกเ่บตง 

 

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Modern Thai Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม      จดุชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง - Skywalk(ไมร่วมคา่เขา้) - ถา่ยรปูสะพานแตปซูู –  

                   น า้ตกเฉลมิพระเกยีรตริ.9 - สวนหมืน่บปุผา - อโุมงคปิ์ยะมติร - บอ่น า้รอ้นเบตง – 

                   สนามฟุตบอลเบตง สตรทีอารท์ - ไปรษณียใ์หญท่ีสุ่ดในโลก - หอนาฬกิา

 อาหารเชา้/เทีย่ง(ปลานลิน า้ไหล) /เย็น 

   

04.00น. น าท่านเดนิทางสู ่จดุชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง (จดุเกา่) ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ กโิลเมตรที่

32 มคีวามสงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟุต ใหท้่านเต็มอิม่กับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตัง้แต่ช่วงเชา้

มดืไดอ้ย่างสวยงาม (ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) *มบีรกิารรถมอเตอรไ์ซดข์ึน้สูจุ่ดชมววิ เทีย่วละ 20 บาท*  

 และบรเิวณใกลก้นัท่านสามารถอสิระชม Skywalk อยัเยอรเ์วง (คา่ทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้) แลนดม์ารก์แห่ง

ใหม่ของเบตงได ้บนระดบัความสงู 2,038 จากระดบัน ้าทะเล ใชง้บประมาณการกอ่สรา้งกว่า 90 ลา้นบาท มี

ทัง้หมด 5 ชัน้ แตท่ีเ่ป็นจุดไฮไลทค์อืชัน้ 3 ทีส่รา้งทางเดนิดว้ยกระจกใส มคีวามยาว 63 เมตร ใหทุ้กท่านได ้

ตืน่ตา ตืน่ใจ พรอ้มพบกบัววิสดุธรรมชาตสิวยและ ความหวาดเสยีวเวลาเดนิเหยยีบอยู่บนกระจก 

 

  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  

 

 น าท่านถ่ายรูปสวยๆกบั สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไมเ้ก่าแก่สรา้งขา้มแม่น ้าปัตตานี มีนายมูเซ็ง แต

ปูซ ูเป็นผูบุ้กเบกิ ใหท้่านถ่ายรูป เดนิทางสู่ น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ชือ่เดมิ “น ้าตกวังเวง” หรือ "อัย

เยอรเ์ค็ม" เป็นน ้าตกทีต่กลงมาจากหนา้ผาสงูกวา่ 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลมุไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจีในปี

มหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อัยเยอรเ์วง จงึไดเ้ขา้มาพัฒนาบุกเบกิเสน้ทาง พัฒนาเป็น

แหลง่ท่องเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นน ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนหมืน่บุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มือง

หนาวแห่งเดยีวในภาคใต ้เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ดว้ยสภาพภูมปิระเทศที่อยู่สูงจาก

ระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน ้าเพียงพอ จงึมีความเหมาะสมกับ

การปลกูไมด้อกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุาร ีมดีอกไมน้านาพันธุบ์านสะพรั่ง คอยเชือ้เชญิผูม้าเยือน ไดแ้ก่ แอสเตอร ์ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ 

กหุลาบ พคีอ๊ก เยอบรี่า ลลิลี ่แกลดโิอลสั ตุม้หูนางฟ้า และอกีหลายสายพันธุอ์ันมีเสน่ห ์ใหท้่านถ่ายรูป

ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมนูปลานลิน า้ไหล 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อโุมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่ง

สะสมเสบยีงในการตอ่สูข้องกลุม่ผูข้ดัแยง้ทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท้ี่เคย

ใชอ้โุมงคแ์ห่งน้ีในการพักพงิ ไม่หลงเหลอือยู่อกีตอ่ไปแลว้ หากแต่หอ้งหับและร่องรอยที่พวกเขาทิง้ไว ้



 
 
 
 
 
                             

ยังคงถูกจารกึเอาไวใ้หค้นรุ่นหลงั ไดใ้ชป้ระโยชน์จากการร าลกึถงึอดตีแห่งการต่อสูอ้ันเจ็บปวด ภายใน

อโุมงคส์เีหลอืงสม้นวลตาแตก็่ชวนใหน้กึถงึภาพอดตี อโุมงคถ์ูกแบ่งออกเป็นหอ้งหรอืชอ่งตา่ง ๆ ตามการ

ใชง้าน เชน่ หอ้งนอน หอ้งเก็บเสบยีง เป็นตน้ อากาศภายในเย็นสบายไม่อดึอดัภายในอโุมงคม์ีความยาว

กวา่ 1 กโิลเมตร ระหวา่งทางเดนิไปสูอ่โุมงคต์อ้งเดนิผ่านป่าทีม่คีวามอดุมสมบูรณม์ากๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่บอ่น า้รอ้นเบตง เป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ที่ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง 

ๆ มากมาย โดยอณุหภูมขิองน ้านัน้อยู่ทีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส และบรเิวณที่น ้าเดอืดน้ีสามารถตม้

ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการสรา้งสระน ้าขนาดใหญ่ส าหรับกักน ้าจากน ้าพุรอ้นเพื่อให ้

ประชาชนและนักท่องเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรอืแชเ่ทา้เลน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดนิทางกลับสู่ เบตง น าท่านชม สนามฟุตบอลเบตง หรือ สนามกฬีากลางหุบเขา เป็น

สนามทีม่ลีกัษณะคลา้ยสนามเมอรด์กิาของกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซยี มีเน้ือที่ประมาณ 120 ไร่ 

ท่ามกลางหุบเขา ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาต ิใหบ้รรยากาศร่มรื่นสดชืน่เป็นธรรมชาตสิุด ๆ และเป็นสนาม

กฬีาที่ตัง้อยู่ในระดับความสูงที่สุดในประเทศไทย อกีทัง้ยังมีความพรอ้มที่จะรองรับการแข่งขันกฬีา

ระดับประเทศไดอ้ีก  เดินทางสู่ สตรทีอารต์ Street Art แลนด์มาร์กเมืองเบตง เกิดขึน้จาก

น ้าพักน ้าแรงของ ทีมนักศกึษาและอาจารย ์มหาวทิยาลัยศลิปากร วาดขึน้มาในงานครบรอบ 111 ปี 

เมืองเบตง เพื่อสรา้งความประทับใจใหก้ับนักท่องเที่ยวและชาวเบตง เนรมติงานศลิปะ บอกเล่าถึง

เรื่องราววถิชึวีติ และสัญลักษณ์ของเมืองเบตง รอบเมืองเบตง 11 จุด ทัง้บนผนัง ก าแพง ใตส้ะพาน 

และตวัอาคารหลายจุดรอบเมอืงเบตงสามารถดงึดดูใจนักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างด ี

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                             

 น าท่านถา่ยรปูบรเิวณ ตูไ้ปรษณียแ์หง่อ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยและใหญ่
ทีสุ่ดในโลก โดยสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึความยากล าบากในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่ง สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 
2467 ตัง้แต่ก่อนสมัยสงครามโลกครัง้ที่สอง ลักษณะเป็นคอนกรีตเสรมิเหล็ก ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุ

ล าโพงไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพือ่กระจายเสยีงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 
86 ปี ใกล ้ๆ กนัม ีหอนาฬกิา สญัลกัษณข์องเมอืงเบตง ตัง้เป็นศูนยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีนกลางเมือง 
ใกล ้ๆ กนันัน้ม ี 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่8)  

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Modern Thai Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่           ชมสนามบนิเบตง - หาดใหญ ่– ตลาดกมิหยง – ทา่อากาศยานหาดใหญ ่–  

                    ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ                                  อาหารเชา้/เทีย่ง 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่9)  

 น าท่านแวะชม สนามบนิเบตง สนามบนิแห่งแรกของ จ.ยะลา ตัง้อยู่กลางหุบเขา จุดประสงคเ์พื่อพัฒนา

เศรษฐกจิในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้และเพิม่ความสะดวกใหก้ับนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและ

ต่างชาต ิ ปัจจุบัน(พ.ย.63) ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  ไดเ้วลา

พอสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) 

 เดนิทางต่อสู่ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  น าท่านสู่ ตลาดกมิหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่

ระลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา ตัง้อยู่บนอาคารสองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้

บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้ลา่งเป็นตลาดขายของแหง้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั  

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ ่เพือ่เดนิทางกลบั 

 

21.55น.  ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD4303 

23.30น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

********************** 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
                             

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

● ตรวจวดัอณุหภูมกิอ่นเดนิทาง 

● ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

● โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

● ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครฐัเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

● บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

 

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

● คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

● น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

● คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 

ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

● คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

● คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

● ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

● เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

● คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกนัสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

จากบรษัิทประกนัทั่วไป 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
                             

อตัรานีไ้มร่วม 

● คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

● น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว 

● คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

● คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

● คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  

● คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 400 บาท  

● ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ ทา่นละ 500 บาท 

 

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วนั 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการ

จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 9 ท่าน 

● บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

● บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

● การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

● มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเท่านัน้ 

● ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

● เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 


