
 

                                                                     

บริษัท เวิลด์ ทราเวลเลอร์ เอเจนซ่ี จ ากัด 
WORLD TRAVELLER AGENCY CO.,LTD. 

No.18  The Junction  kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230 

เลขที่18 โครงการ เดอะจงัทช์ั่น กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 

Tel : 096-7878-294  / 096-782-2662/ 023477445-6/0234477745-7   
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว เลขท่ี11/07146          www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้24ช.ม. 

จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ไม่ซ  าแบบใคร เดินทาง ธันวาคม64-ปีใหม่-เมษายน65 
                      น าคณะเยอืนแดนแห่งทะเลหมอก ดอกไม้บาน ใต้สุดสยาม ของประเทศไทย   

   โปรแกรมนี จัดมาแบบไฮไลท์ของทะเลอันดามัน จังหวัดยะลา-เบตง-ปัตตาน ี
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ ทะเลหมอกอัยเวง บน SKYWALK   

   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เมืองยะลา UNESCO    
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของสวนหมื่นบุปผาไม้เมืองหนาวนานาชนิด       
 น าคณะชมความสวยงามของเมืองเบตงเมืองอันเรียบง่ายใต้สุดแห่งสยาม       
 น าคณะไหว้พระขอพรศาสนสถานอันศักด์ิสิทธิ์แดนใต้เพ่ือความเป็นสิริมงคล       
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนี รอให้ท่านมาสัมผัส   

***หัวหน้าทัวร์มืออาชีพช านาญเส้นทาง100%**พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน3คืน** 
ออกเดินโดยสายการบินไทยสไมล์ THAI smile น าท่านท่องเที่ยวโดยรถตู้ VIP คณะละ8ท่าน  
เดือนธันวาคม  03-06ธ.ค./10-13ธ.ค./18-21ธ.ค./คริสมาสต์ 25-28 ธ.ค. 
เทศกาลปีใหม่  30ธ.ค.-02ม.ค./31ธ.ค.-03ม.ค./01-04ม.ค. 
เดือนมกราคม  08-11ม.ค./15-18ม.ค./22-25ม.ค./29ม.ค.-01ก.พ. 
เดือนกุมภาพันธ์ 05-08ก.พ./12-15ก.พ./19-22ก.พ./26ก.พ.-01มี.ค. 
เดือนมีนาคม  05-08มี.ค./12-15มี.ค./19-22มี.ค./26-29มี.ค. 
*หากเดินทางเดือนเมษายน-พฤษภาคม2565 กรุณาเลือกวัน และราคาทา้ยโปรแกรมทัวร์* 

http://www.worldtravelleragency.com/
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)        สนามบนิสวุรรณภมู-ิหาดใหญ-่ปตัตาน-ีศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว 
           มสัยดิกรอืเซะ(มสัยดิตอ้งค าสาป)-ขอพรหลวงปูท่วด(วดัชา้งไห)้-เบตง(ใตส้ดุแดนสยาม) 
05.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ไทยสไมล์  
07.00 น. เดินทางสู่ จ.สงขลา โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เทีย่วบินที ่WE259  *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 
08.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา น าท่านออกเดินทางต่อสู่ จ.ปัตตานี ใชเ้วลาเดินทาง1ช.ม.40นาที 
 ระหวา่งการเดินทางชม หาดสร้อยสวรรค ์เป็นสถานท่ีพกัผอ่นริมทาง ท่ีจดัสร้าง

ให้นักท่องเท่ียวแวะพกัผ่อนขณะเดินทางไกล อยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี 27 ช่วง
อ าเภอเทพา เป็นหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม มีความยาวประมาณ 3-4 
กิโลเมตร จากนั้นเดินทางเขา้สู่ จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลตะวนัออก
ของภาคใตสุ้ด ติดกบัทะเลจีนใต ้โดยมีภูเขาท่ีส าคญัไดแ้ก่ ภูเขาทรายขาว ซ่ึงอยู่
ในทิวเขาสันกาลาคีรี และมีแม่น ้าท่ีส าคญั 2 สาย คือ แม่น ้าปัตตานีและแม่น ้าสายบุรี แวะถ่ายภาพกบัมสัยดิกลางปัตตานี 

 น าท่านเท่ียวชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียว ความศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตวัเมืองปัตตานี เป็นท่ี 

ประดิษฐานองค์เจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว เป็นศูนยร์วมจิตใจและศูนย์
รวมศรัทธาของชาวไทยเช้ือสายจีนในปัตตานี ในต่างจงัหวดัและ
ในต่างประเทศ ศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเรียกวา่ “ศาลเจา้เล่งจูเกียงหรือ
ช่ือท่ีชาวบ้านเรียก “ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว” กล่าวขานกันว่า 
ดวงวิญญาณของนางได้แสดงอิทธิฤทธ์ิเป็นท่ีเล่ืองลือในหมู่
ชาวบ้านทัว่ไป พอมีผูม้าขอพรให้โชคลาภก็ได้ผล หรือแม้แต่
การคา้ขายท่ีซบเซา หรือขาดทุนก็กลบัรุ่งเรืองข้ึนจนท าให้เกิดความนบัถือศรัทธาอยา่งมาก ชาวปัตตานีจึงไดน้ าตน้ไมท่ี้
ล้ิมกอเหน่ียวผกูคอตายมาแกะสลกัเป็นรูปบูชาและสร้างศาลเจา้ข้ึน ส าหรับองคเ์จา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว ท่านเป็นเทพเจา้แห่ง
ความเมตตาโชคลาภ ค้าขาย ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากราบไหวข้องพรเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต จากนั้นน าท่านเท่ียวชม 
มัสยิดกรือแซะ  เป็นมสัยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สมยักรุงศรีอยุธยา เป็นมสัยิดท่ีเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว สาปแช่งไว ้วา่ขอ
อยา่ใหส้ร้างมสัยดิส าเร็จ และตวัเองไดผู้กคอตายท่ีตน้มะม่วงหิมพานต ์บริเวณดา้นหนา้ของมสัยดิมีฮวงซุย้ หรือสุสานท่ี
ฝังศพของเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว ท่ีได้รับการตกแต่งพูนดินใหม่
ปรากฏอยู่ มีผูค้นไปกราบไหวก้นัมากพร้อมด้วยส่ิง- ก่อสร้าง
อ่ืน ๆ เช่น เก๋งจีน โอ่งน ้าสีแดง ส่วนมสัยดิกรือเซะก็เป็นไปตาม
ค าสาป เพราะไม่สามารถสร้างเสร็จได้ เม่ือจะสร้างต่อก็ให้มี
อาเพศ ฟ้าผ่าทุกคร้ังไป จนถึงปัจจุบันก็ไม่มีใครกล้าสร้าง
มสัยดิกรือเซะต่อ คงเหลือซากทิ้งไวต้ราบเท่าทุกวนัน้ี  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารSEAFOOD บรรยากาศริมทะเล   เดินทางสู่วดัชา้งให ้ใชเ้วลา 30นาที 
ร้านอาหารตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติมองเห็นทะเลบานาท่ีกวา้งไกลสุดตา บรรยากาศร้านน่านัง่มากๆ 
มีการตกแต่งร้านโดยใช้ไม้ในโทนสีน ้ าตาล เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศทะเล เมนูของทางร้านมีทั้ ง
อาหารทะเลสด อาหารทานเล่น ทั้งเมนูย  า เมนูต า และอีกมากมาย ซ่ึงท่ีน่ีเขาเน้นใช้วตัถุดิบสดใหม่ 
อาหารทะเลสดๆ อยา่ง กุง้ หอย ปู ปลา ก็รับซ้ือมาจากชาวประมงพื้นบา้น ซ่ึงเรือประมงพื้นบา้นท่ีน า
อาหารทะเลมาขายจะมาจอดถึงท่าเรือของครัวมาดามเลยนะ เรียกวา่ ซ๊ด สด ของแท ้เลยหละ 

https://www.sanook.com/travel
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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บ่าย น าท่านสักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน ้ าทะเลจืด ณ วดัช้าไห้ ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอโคกโพธ์ิ ห่างจากตวัเมืองปัตตานีโดยใช้เวลา

เดินทางประมาณคร่ึงชัว่โมง เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแลว้กวา่ 300 ปี วดัชา้งให้ ถือวา่
เป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองค์แรกของวดัและอฐั
ของท่านก็ถูกบรรจุไวท่ี้วดัแห่งน้ี วดัช้างให้จึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือ
และเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ของจังหวดัปัตตานี ท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามากราบ
สักการะหลวงปู่ทวดอยา่งไม่ขาดสาย ท่ีเรียกวา่เม่ือมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลาย
ดา้มขวานแลว้ตอ้งแวะมาให้ได้  ดา้นหน้าวดัเป็นท่ีตั้งของสถูปหรือมณฑปบรรจุ
อฐิัหลวงพอ่ทวด ซ่ึงอยูใ่กลก้บัเขตพทัธสีมาท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “เข่ือนหลวงพอ่ทวด
เหยียบน ้ าทะเลจืด” หรือ “เข่ือน ท่านเหยียบน ้ าทะเลจืด” (ค าวา่เข่ือนเป็นภาษาคน
พื้นเมืองทางภาคใต ้หมายถึงสถูปท่ีบรรจุอฐิัของผูมี้บุญ) ซ่ึงมีมาก่อนแลว้ซ่ึงสถูป
แห่งน้ีถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง  มณฑปหรือ
สถูปบรรจุอฐิัหลวงปู่ทวดมีรูปป้ันชา้งหนัหนา้เขา้หามณฑป ทั้ง ๒ ขา้ง จากประวติัของวดัชา้งให้ ซ่ึงมีหลวงพอ่ทวดหรือ
ท่ีชาวเมืองเมืองไทรบุรีเรียกว่า “ท่านลงักา” หลวงพ่อทวดช่วงท่ีเป็นเจา้อาวาสวดัช้างให้ ท่านก็ยงัเดินไปมาระหว่างวดั
ชา้งใหก้บัไทรบุรีอยูเ่สมอ  และเม่ือหลวงพอ่ทวด มรณภาพท่ีเมืองไทรบุรี ลูกศิษยไ์ดน้ าศพกลบัมาท่ีวดัชา้งให้ แต่ในการ
น าศพกลบัมาตอ้งพกัแรมในระหวา่งทางเป็นเวลาหลายวนั กวา่จะถึงวดัชา้งให้ ในการพกัแรมเม่ือตั้งศพ ณ สถานท่ีใด ท่ี
นั้นก็จะเอาไมแ้ก่นปักหมายไวทุ้ก ๆ แห่งเป็นระยะ ๆ จนกระทัง่ถึงวดัชา้งให้ สถานท่ีตั้งศพพกัแรมตามระหวา่งทางน้ี
กลายเป็นสถานท่ีสักการะเคารพของคนในถ่ินนั้น บางแห่งก็ก่อเป็นเจดียไ์ว ้บางแห่งก่อเป็นสถูปไวแ้ละถือเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิส าคญั ได้เวลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ อ.เบตง จ.ยะลา ใชเวลาเดินทาง2ช.ม.50นาที ระหว่างการ

เดินทางให้ท่านได ้นัง่รถชมวิวผืนป่าเขียวขจีท่ีสวยงามตลอด2ขา้งทาง อนัน่าเพลินตา 
ก่อนเขา้สู่เมืองเบตง แวะพกัชมววิท่ีสะพานขา้มเข่ือนบางลาง ซ่ึงมองเห็นทศันียภาพของ
เข่ือนบางลางท่ีสวยงามอยูเ่บ้ืองล่าง  
เดินทางถึง อ.เบตง (ใตสุ้ดแดนสยาม) รถค่อยๆผ่านเขา้ไปในซุ้มประตูสู่เมืองมองเห็น
ภาพตวัเมืองเบตงอยูต่รงหนา้ เบตง เมืองท่ีซ่อนตวัอยูใ่นออ้มกอดของหุบเขาและอากาศ
เย็นสบาย จนเป็นท่ีมาของสมญานามว่า  “ เมืองในหมอกและดอกไม้ ” ในตวัเมือง

ค่อนขา้งเล็กมีศูนยก์ลางของเมือง คือ หอนาฬิกาขนาดใหญ่ ท่ีตั้งอยู่กลางส่ีแยกมองเห็นเด่นมาแต่ไกล  หอนาฬิกาเป็น
ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ีอยู่เคียงคู่กบัเมืองเบตงมายาวนาน เปรียบเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง บริเวณหอนาฬิกาจะเรียกว่าเป็น
ความคึกคกัท่ีบรรดานกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพ และรอบหอนาฬิกามีทั้งท่ีพกั ร้านอาหารมากมาย  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ! ไก่เบตง และอาหารพื นเมืองเบตง 
พกัท่ี: grand mandarin betong / grand view landmark hotel /ดีที่สุดในเบตง 
***โรงแรมท่ีเบตง จะไม่มี ร.ร.ท่ีทนัสมยั และหรูหรา เหมือนโรงแรมท่ีหาดใหญ่ และมีโรงแรมเปิดให้บริการนอ้ยมาก เน่ืองจากเป็น
เมืองท่องเท่ียวแบบธรรมชาติขนาดเล็ก และโรงแรมท่ีทวัร์เราจดัเป็นโรงแรม ท่ีดีท่ีสุด และรองลงมาในเมือง จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)       ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอร์เวง-สะพานเตปซูู-น้ าตกร.9 
      เฉากว๋ยก.ม.4-น้ าตกหมืน่บปุผา-อโุมงคป์ยิะมติร-บอ่น้ ารอ้นเบตง-Street Art-เดนิชมเมอืง  
05.00น. น าท่านข้ึนชม สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง) ตั้ งอยู่บริเวณจุดชมวิวทะเล

หมอกอยัเยอร์เวง (ขา้งจุดชมวิวเดิม) ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา บนระดบัความสูง 2,038 ฟุต จากระดับน ้ าทะเล 
สกายวอล์คแห่งน้ี ใชง้บประมาณการก่อสร้างกวา่ 90 ลา้นบาท เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก มีความสูง 45 เมตร มีบนัได
ใหน้กัท่องเท่ียวเดินข้ึนไปชมวิว และลิฟตใ์ห้บริการส าหรับผูพ้ิการและผูสู้งอายุ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง มีไฮ
ไลท์ส าคญั คือ ระเบียงทางเดินท่ียื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร 
ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้น
เบ้ืองล่าง มีความโดดเด่นในเร่ืองของการชมพระอาทิตยข้ึ์นรับแสงแรกยาม
เช้าตรู่ของวนั ควบคู่ไปกบัการชมทะเลหมอกอนังดงาม ซ่ึงสามารถเห็นทะเล
หมอกได้ตลอดทั้ งปี  นอกจากน้ีก็ย ังมีวิวทิวทัศน์ของผืนป่าฮาลา-บาลา 
ทะเลสาบเข่ือนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลไดถึ้งประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
น าท่านเท่ียวชม น ้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร9 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเบตง  ช่ือเดิม คือ น ้ าตก “วงัเวง” 
หรือ “อัยเยอร์เค็ม” ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น น ้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เม่ือมาถึงทางเข้าน ้ าตกเดินเท้าต่อไปอีก
ประมาณ  700 เมตร ระหว่างทางเห็นล าธารท่ีไหลมากจากตวัน ้ าตกขา้งบนตลอดเส้นทาง บรรยากาศร่มร่ืนเย็นสบาย 
น ้ าตกตั้งอยู่ในป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ไหลมาจาก
หน้าผาสูง กว่า 30 เมตร ท าให้มีละอองน ้ า
ลอยตามอากาศ รอบบริเวณปกคลุมไปด้วย
พรรณไมเ้ขียวขจี มีศาลาส าหรับนั่งพกัผ่อน
ชมววิน ้ าตกประมาณ 2 จุด สายน ้าจากท่ีสูงไหลลงมาตามโขดหินนอ้ยใหญ่ นัง่พกัผอ่นฟังเสียงน ้าตกเพลินดีแท ้ชอบมาก
บรรยากาศร่มร่ืนและเงียบสงบเหมาะส าหรับมาพกัผอ่นมากน ้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9   ถึงแมจ้ะเป็นน ้าตกขนาดเล็ก แต่
มีน ้ าไหลตลอดทั้งปี จากน ้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร9 ระหวา่งทางแวะไปถ่ายภาพท่ี สะพานแตปูซู สะพานแขวนไมข้า้ม
แม่น ้ าปัตตานี ท่ีชาวบา้นบริเวณน้ียงัคงใชส้ัญจรไปมาตามปกติ เดินชมวิวริมแม่น ้ าปัตตาน้ี ท่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์  มีความสดช่ืนเบาๆ ระหวา่งทาง แวะทาน เฉาก๊วยหรือวุน้ด า เป็นขนมข้ึนช่ือของอ าเภอเบตง  

*โปรแกรมวนัน้ีจะเป็นโปรแกรมลุยๆสัมผสัธรรมชาติ กรุณาแต่งกายในชุดท่ีทะมดัทะแมง อาทิ ชุดกีฬา สวมใส่สบาย 



 

Page 5. 
น าคณะเขา้ชม อุโมงคปิ์ยะมิตร เป็นอุโมงคดิ์นท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา สร้างข้ึน
ส าหรับเป็นฐานปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงค์ปิ
ยะมิตร สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศ
และสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้ประวติัศาสตร์ในอดีต การไปชมอุโมงคปิ์ยะ
มิตร ตอ้งเดินเทา้เขา้ไป ใช้เวลาประมาณคร่ึงชัว่โมงจะถึงตวัอุโมงค์ โดยจดัท าเป็น
เส้นทางเดินแบบบนัไดตลอดเส้นทางภายใตร่้มเงาของพรรณไมก้ าบงัแดดไดเ้ป็น
อย่างดี  เดินไปอาจมีเหน่ือยบ้าง ระหว่างทางก็จะมีจุดแวะต่างๆ บริเวณภายนอก
อุโมงค์ซ่ึงเคยเป็นลานกวา้งส าหรับฝึกก าลงัพล แต่ปัจจุบนัไดมี้การจดันิทรรศการ
และพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ ส าหรับให้ความรู้นกัท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีศาลเจา้
ศกัด์ิสิทธ์ิตั้งอยูใ่กลก้บัพิพิธภณัฑด์ว้ย เดินไปจนสุดทางใชเ้วลาประมาณ 10 นาที จะ
พบกบั ตน้ไทรพนัปี ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไฮไลท์ของการเท่ียวอุโมงค์ปิยะมิตร ตน้ไทร
สวยงามแปลกตา มีโพรงขนาดใหญ่จ านวน 2 โพรง บริเวณล าตน้ใหเ้ราไดเ้ดินเขา้ไปดว้ย 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารพื้นเมือง    
บ่าย น าท่านเท่ียวชม สวนหม่ืนบุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวใน

ภาคใต ้ เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยูสู่งจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี
อากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไมน้ี้
อยูท่่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีมีดอกไมน้านาพนัธ์ุ
บานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของดอกไมท่ี้ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนให้นกัท่องเท่ียวเขา้ไป
เท่ียวชม และสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่พื้นท่ีอ่ืนของภาคใต ้ก่อนจะเขา้มาถึงพื้นท่ีของสวนดอกไม ้ก็
จะพบกบัโรงเรือนปลูกแปลงดอกเบศจมาศหลากสีสันสวยงาม ทั้งสีเหลือง ม่วง ขาว ชมพู เคยเห็นแต่โรงเรือนปลูก

เบญจมาศตามภาคเหนือและสวนบิกเต ้ท่ีสระบุรี จากนั้นเขา้มาภายในสวนดอกไม ้โดยจะแบ่งเป็นแปลงปลูกไมด้อก
กลางแจง้ เช่น แกลดิโอลสั บานไม่รู้โรย ดาวเรือง ซัลเวีย รักเร่ ซ่อนกล่ิน ฮอลลีฮ็อก ผีเส้ือ พีค็อก สร้อยทอง แอสเตอร์
จีน เส้ียนฝร่ัง เป็นตน้ มีกนัหันลมแบบเนเธอแลนด์ สะพานท่ามกลางสวน และป้ายช่ือสวนดอกไมบุ้บผาราม ท่ีตั้งอยู่
ขา้งบนโดดเด่น ตรงขา้มกบัสวนดอกไมก้ลางแจง้ คือ สวนดอกไม้ในโรงเรือน ท่ีมีดอกไมห้ลากสี  ได้แก่ ลิลล่ี แอ
สเตอร์ เบญจมาศ กุหลาบ พีคอ๊ก เยอบีร่า แกลดิโอลสั ตุม้หูนางฟ้า และอีกหลายสายพนัธ์ุ  แต่ดอกลิลล่ีจะสามารถชมได้
เฉพาะในช่วงฤดูหนาวและช่วงท่ีมีจะเทศกาลดอกไมง้ามเบตง คือ เดือน มกราคม เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีให้คุณ
สัมผสักบับรรยากาศของเมืองดอกไมน้านาชนิด ไปพร้อมๆ กบัอากาศเยน็สบายของเมืองเบตง  
*ดอกไมจ้ะปลูกสลบัตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละเดือน 
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น าคณะเท่ียวชม บ่อน ้ าร้อนเบตง ไปแช่น ้ าร้อนใหผ้อ่นคลายจากความเม่ือยลา้
กนัสักหน่อย   เป็นบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดย
จะมีน ้ าร้อนผุดข้ึนมาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิ
ของน ้ าอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีน ้ าเดือดน้ี สามารถตม้
ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที โดยไดป้รับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบบ่อน ้ าร้อน 
ให้มีความสวยงาม แต่ยงัคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะส าหรับการมา
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

นัง่รถชมเมืองถ่ายภาพสตรีทอาร์ต  นอกจากจะเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และประวติัศาสตร์ท่ีอยูน่อกเมือง
แลว้ แน่นอนกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาด คือ  เท่ียวในตวัเมืองเบตง ชมวีถีชีวิตของผูค้น อาคารบา้นเรือนท่ีมีสถาปัตยกรรม
อนัเป็นเอกลกัษณ์ ท่ามกลางวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามกลางหุบเขา ถ่ายภาพสตรีทอาร์ตน่ารักท่ีสะทอ้นเร่ืองราวและวิถีชีวิต
ของความเป็นเบตงไดอ้ยา่งดีเยี่ยม ช่วยแต่งแตม้สีสันให้เมืองเบตงมีบรรยากาศท่ีสดใสและน่าเท่ียวมากข้ึน โดยภาพวาด
มีประมาณ 11 ภาพ แต่ละภาพจะวาดอยู่ตามผนังอาคาร
บา้นเรือน ในตรอกซอกซอย ให้ไดแ้วะแชะถ่ายภาพ ครีเอท
ท่ากนัอยา่งสนุกสนาน ชมสนามกีฬากลางหุบเขา ท่ีมีวิวสวย
และบรรยากาศน่ามาวิ่งออกก าลังหรือป่ันจักรยานเป็น
ท่ีสุด  เป็นสนามกีฬาท่ีตั้งอยูใ่นระดบัความสูงท่ีสุดในบรรดา
สนามกีฬาแห่งอ่ืนๆ ในประเทศไทย ชมบริเวณหอนาฬิกาเบ
ตง และ ตู้ไปรษณีย์ยกัษ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดโลก ซ่ึงสามารถส่ง

จดหมายได้จริง ตูไ้ปรษณียมี์ความพิเศษเพราะมีรูด้านบนกบัมีล าโพงเพื่อใช้กระจายเสียงข่าวสารให้กบัชาวบา้น 
ไปรษณียย์งัเป็นเคร่ืองมือส่ือสารส าคญัในอดีตของเบตง เพราะการติดต่อกบัภายนอกท าไดอ้ยา่งล าบาก จึงตอ้งพึ่งพา
การส่งจดหมายเป็นหลกั บริเวณส่ีแยกไม่ไกลกนัคือ อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ  อุโมงค์รถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของ
ประเทศไทย  ในยามค ่าคืนภายในอุโมงค์มีการติดไฟสวยงาม ท าให้ช่วงเวลาค ่าจุดน้ีจะคึกคกัไปดว้ยนกัท่องเท่ียว
ท่ีมาเก็บภาพบรรยากาศของแสงสีในยามค ่า ถ่ายภาพคู่กบัรูปป้ันไก่เบตง 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมืองเบตง 

พกัท่ี: grand mandarin betong / grand view landmark hotel /ดีที่สุดในเมือง 
***โรงแรมท่ีเบตง จะไม่มี ร.ร.ท่ีทนัสมยั และหรูหรา เหมือนโรงแรมท่ีหาดใหญ่ และมีโรงแรมเปิดให้บริการนอ้ยมาก เน่ืองจากเป็น
เมืองท่องเท่ียวแบบธรรมชาติขนาดเล็ก และโรงแรมท่ีทวัร์เราจดัเป็นโรงแรม ท่ีดีท่ีสุด และรองลงมาในเมือง จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

*เราขอท าความเขา้ใจการเท่ียวเบตง เป็นการเท่ียวท่ีท่านจะได ้สัมผสัธรรมชาติ และวฒันธรรม จะไม่มีความหรูหรา อลงัการ อยูใ่นเมืองน้ี 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)   วดัพทุธาธวิาส-พพิธิภณัฑเ์มอืงเบตง-ปา้ยใตส้ดุสยาม-วัดคหูาภมิขุ 
                                    ชมเมอืงยะลาUNESCO-หาดใหญ-่นัง่กระเชา้ชมววิเมอืงหาดใหญ่  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเท่ียวชม วดัพุทธาธิวาส วดัสวยท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์
เจดียต์ั้งอยูบ่นเนินเขา มีบรรยากาศร่มร่ืนทศันียภาพงดงาม มองเห็นภูเขาท่ีราย
ลอ้มเมืองเบตงอยู่เบ้ืองหน้า วดัพุทธาธิวาส มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพุทธศาสนิกชน
นิยมมาสักการะบูชา 3 ส่ิงคือ พระมหาธาตุเจดีย ์พระพุทธธรรมประกาศ พระ
พุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนทสุ์พพิธาน และวหิารหลวงปู่ทวดเหยยีบน ้ า
ทะเลจืด เขา้ชม พพิิธภัณฑ์เมืองเบตง MUSEUM (ยอ้นเวลาสู่อดีตจะท าให้ท่านไดเ้ขา้ใจเมืองเบตงอยา่งดียิ่งข้ึน ) เปิดท า

การทุกวนั นอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์ ท่ี เก็บรวบรวม
ส่ิงของโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ ขา้วของเคร่ืองใชใ้นสมยั
เก่ า บ ริ เวณชั้ น3 ย ังเป็นหอคอยชมวิว ท่ีสามารถ
มองเห็นเมืองเบตงทั้ งเมืองได้แบบสวยงาม   ยิ่งช่วง

ไหนฝนตกก็จะมีหมอกเขา้มาเป็นองคป์ระกอบดว้ย อ าลาเมืองเบตง แวะ ถ่ายภาพคู่กบัป้ายใตสุ้ดสยาม ไวเ้ป็นท่ีระลึก 
น าคณะออกเดินทางสู่ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย ดงัปรากฏในค าขวญัประจ า
จงัหวดัคือ "ใตสุ้ดสยาม เมืองงามชายแดน” เมืองท่ีมีการวางผงัเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย ผา่นการตดัสินชนะเลิศ
จากกรรมการตดัสินชุดใหญ่ของ UNESCO ได้รับรางวลั UNESCO Cities และมีเวบ็ไซต์ช่ือดงั จดัอนัดบั "ยะลา" ให้
เป็นผงัเมืองท่ีดีท่ีสุด อนัดบัท่ี 23 ของโลกในปี 2560 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารพื้นเมือง    
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บ่าย น าท่านเท่ียวชม วดัคูหาภิมุข  วดัท่ีส าคญัและเก่าแก่วดัหน่ึงของจงัหวดัยะลา เดิมวดัน้ีช่ือ วดัหน้าถ ้ า ภายในวดัมีถ ้ า

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่  พระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค ์นอกจากน้ียงัมีหินงอกหินยอ้ยสวยงาม และน ้ า
ใสสะอาดไหลรินจากโขดหิน  มีพิพิธภณัฑ์ศรีวิชยัเก็บวตัถุโบราณมากมาย  บริเวณทางเขา้ถ ้าบรรยากาศร่มร่ืน มีสระน ้ า
ขนาดใหญ่และสะพานขา้ม พร้อมป้ายช่ือวดัถ ้าสีสันสดใส ส าหรับนกัท่องเท่ียวไวถ่้ายรูปเช็คอินเก๋ๆ กนับริเวณน้ี เม่ือ
มาถึงทางเดินข้ึนซ่ึงจะท าเป็นบนัไดข้ึนเพื่อความสะดวก เดินไม่ก่ีขั้นก็จะถึงปากทางเขา้ถ ้ า มีรูปป้ันยกัษ์ ซ่ึงชาวบา้น
เรียกว่า พ่อท่านเจา้เขา เป็นรูปป้ันคอนกรีตมีความสูงประมาณ 6 เมตร มีลกัษณะไม่เหมือนยกัษท่ี์อ่ืน ตรงท่ีท่านเจา้เขา
นั้นเป็นยกัษป่์า มีรูปร่างหนา้ตาคลา้ย เงาะป่าซาไก มีความเช่ือวา่ท่านจะปกปักษรั์กษาชาวบา้นหนา้ถ ้าใหพ้น้ภยั และเป็น
การป้องกนัรักษาองคพ์ระพุทธไสยาสน์ ไม่ใหค้นมาท ามิดีมิร้ายและท าลายองคพ์ระได ้โดยบริเวณดา้นหนา้หลงัรูปป้ันมี
พระพุทธรูปและรูปป้ันส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้สักการะ รวมทั้งรูปป้ันองค์ฤาษีท่ีบริเวณหินงอกหินยอ้ยมีน ้ าไหลหยดลงมา
บริเวณแอ่งหินเล็กๆ ซ่ึงมีความเช่ือวา่ คือ น ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ สามารถเอามือแตะน ้ ามาพรมท่ีตวัหรือหวั เพื่อความเป็นสิริมงคล
ได ้เม่ือเดินเขา้ไปในถ ้ ามีลกัษณะเป็นห้องโถง ท่ีเต็มไปดว้ยพระพุทธรูปเก่าแก่มากมาย  ภายในห้องโถงประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่  ชาวบา้นเรียกวา่ พ่อท่านบรรทม พระพุทธไสยาสน์องคท่ี์เห็นอยูใ่นปัจจุบนั เป็น
องคท่ี์มีการบูรณะทบัองคเ์ดิมไว ้องคเ์ดิมใชโ้ครงไมไ้ผจ่ดัสวนเป็นตะแกรงโบกดว้ยดินดิบ พระพุทธรูปปางไสยาสน์มี
ความศักด์ิสิทธ์ิท่ีเช่ือว่าหากใครได้มากราบไวข้อพรจะสมดั่งปราถนา ได้เวลาอันสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ 
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นท่ีตั้ งของ  หาดใหญ่เคเบิ้ลคาร์ กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย 

กระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่ เป็นเส้นทางสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคอหงส์จากพระพุทธมงคล
มหาราชคือสถานีท่ี 1 ไปยงัทา้วมหาพรหม สถานีท่ี 2 เบ้ืองหน้าคือเจา้แม่กวนอิม ระหว่างทางจะได้ชมทศันียภาพท่ี
สวยงามเห็นเมืองหาดใหญ่และทะเลสาบสงขลา  สัมผสัประสบการณ์ใหม่การท่องเท่ียว ท่ีแรกและท่ีเดียวในเมืองไทย  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารในเมืองหาดใหญ่  
พกัท่ี: CENTARA HOTEL HATYAI / monkam village hotel / ใกล้เคียงระด 



 

Page 9. 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)  มสัยดิกลางหาดใหญ-่ถนนวฒันธรรมสงขลา-เขาตงักวน-แหลมสมลิา 
        รปูปัน้นางเงอืกทอง-สะพานตณิสลูานนท์-ทะเลสาบสงขลา-เกาะยอ-ตลาดกมิหยง-สนามบนิ   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 น าคณะออกเดินทางสู่ตวัเมืองจงัหวดัสงขลา สงขลาถือเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์มีความสงบเรียบง่าย มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

น่าสนใจมากมาย ทั้งทางประวติัศาตร์ และธรรมชาติสวยงามโดยเฉพาะบรรยากาศของความเป็นเมืองติดทะเลท่ีให้
ความรู้สึกเหมือนมาพกัตากอากาศ แวะถายภาพท่ี มสัยดิกลางสงขลา ศูนยร์วมจิตใจของชาวมุสลิมในสงขลา ท่ีน่ีเป็น 

มสัยิดท่ีใหญ่และอลงัการมากภายในตกแต่งไดส้วยงาม โล่ง 
โอ่โถง เหมาะแก่การท าจิตใจให้สงบและท าพีธีกรรมต่างๆ 
ทางศาสนา มสัยิด กลางแห่งน้ีโดดเด่นจนสามารถมองเห็นได้
อย่างชดัเจน ตั้งแต่อยู่บนภูเขาในสวนสาธารณะหาดใหญ่กนั
เลยทีเดียว หากใครไดม้าจงัหวดัสงขลาแลว้ ตอ้งไม่พลาดท่ีจะ
มาชมความงดงามของ มสัยิดกลางแห่งน้ี  มสัยิดแห่งน้ีไดรั้บ
การขนานนามวา่ ”ทชัมาฮาลเมืองไทย”  ยิ่งมาในช่วงเวลาเยน็
ค ่ามสัยิดเปิดไฟสว่างมีฉากหลงัของ ทอ้งฟ้าเปล่ียนสีในยามเยน็งดงามยิ่งนกั น าท่านเดินเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าสงขลา 
ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง มีถนนสายส าคญัน่าเดินเท่ียว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็น 

ถนนท่ีประกอบไปดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมงดงาม ท่ียงัคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิมไว ้มีห้องแถวไมแ้บบจีน ตึกคลาสสิค
สไตล์ ชิโนโปรตุกีส  และยงัมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเก้ียนเรียงรายทั้งสองฟากฝ่ังถนน แมอ้าคาร
หลายหลังมีการปรับปรุงทาสีใหม่ แต่ไม่ได้เปล่ียนแปลงโครงสร้าง อาคารย่านเก่าสงขลาถือว่า เป็นแหล่งเรียนรู้
เร่ืองราวความเป็นมาของชาวสงขลา ผา่นมุมมองทางสถาปัตยกรรม  นอกจากน้ีตามอาคารบา้นเรือนบางหลงัยงัมีภาพ
สตรีทอาร์ทน่ารักท่ีสะทอ้นเร่ืองราวของความเป็นเมืองสงขลา ใหน้กัท่องเท่ียวไดถ่้ายรูปกนัอีกดว้ย  

น าท่านชมวิวบน เขาตงักวน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในอ.เมืองสงขลา จากยอดเขาสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นท่ี
ประดิษฐานเจดียพ์ระธาตุคู่เมืองสงขลา ซ่ึงสร้างในสมยัอาณาจกัร
นครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี นอกจากน้ียงัมีจุด
ท่องเท่ียวน่าสนใจอีกหลายจุด ไดแ้ก่ ประภาคาร  ศาลาพระวิหาร
แดง ลานชมวิวเขาตงักวน ชมความสวยงามของ หาดสมิหลามี
โขดหินขนาดย่อมยื่นลงทะเล หาดทรายขาวละเอียดท่ีเรียกว่า 
“ทรายแกว้” มีป่าสนร่มร่ืน จากหาดสมิหลาสามารถมองเห็นทิวทศัน์อนังดงามของ เกาะหนูเกาะแมว จนมีค ากล่าวว่า
ใครมาเยอืนสงขลาแลว้ไม่มาเยอืนสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา มีสัญลกัษณ์ท่ีมีช่ือเสียงรูปป้ัน นางเงือกทอง  
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เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารบนเกาะยอ    
บ่าย นัง่รถชมววิบน สะพานติณสูลานนท์ ท่ีชาวสงขลานิยมเรียกวา่ สะพานติณ หรือสะพานป๋าเปรม สะพานขา้มทะเลสาบท่ี

ยาวท่ีสุด นับเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของ จ.สงขลา สร้างข้ึนในสมยั ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็น
นายกรัฐมนตรีเพื่อ อ านวยความสะดวกในการคมนาคมให้รวดเร็วยิ่งข้ึน โดย
ไม่ตอ้งรอขา้มแพขนานยนตซ่ึ์งมีไม่เพียงพอกบัปริมาณรถยนตท่ี์เพิ่มข้ึน ท าให้
การเดินทางตอ้งใช้เวลานาน   สะพานแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยเช่ือมเกาะยอทั้ง 2 
ดา้น  และช่วงท่ี 2 เช่ือมระหวา่งตอนเหนือของเกาะยอกบัชายฝ่ัง บา้นเขาเขียว 
อ.สิงหนคร  รวมทั้งสองตอนมีความยาวทั้งส้ิน 2,640 เมตร นับเป็น สะพาน
คอนกรีตขา้มทะเลสาบท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของท่ี
ระลึกขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ บนอาคารสองชั้น ริมถนนละมา้ยสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินคา้ ชั้นล่างเป็น
ตลาดขายของแห้ง เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงคู่กบั ตลาดสันติสุข ซ่ึงจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า น ้ าหอมและเคร่ืองส าอาง ซ่ึง
อยูริ่มถนนนิพทัธ์อุทิศ ในยา่นเดียวกนั ในอดีตตลาดกิมหยงบริเวณชั้นล่างนอกจากจะเป็นตลาดสดเหมือนตลาดทัว่ไป
แลว้ยงัมีการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมาจากประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะอาหารแห้ง กาแฟส าเร็จรูป ขนม เคร่ืองดงันั้นตลาดกิมห
ยงจึงเป็นแหล่งทีนกัท่องเท่ียวชาวไทย นิยม มาซ้ือหาสินคา้เหล่าน้ีเพื่อกลบัไปเป็นของฝาก 
***อาหารม้ือเยน็อิสระเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง(ไม่รวมอาหารม้ือน้ี) 

22.00 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เทีย่วบินที ่WE268 

23.30  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ใกลเ้คียง จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN BETONG 4 DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
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ส่ิงทีท่่านจะได้รับเมื่อ ท่องเทีย่วทวัร์ภายในประเทศกบัเรา WORLDTRAVELLER ทวัร์ในประเทศแบบดีดี เราจัดเอง ท าเอง มั่นใจได้ 
1. ถ้าท่านเลือกราคาทวัร์แบบ 4 ดาว เราจัดโรงแรม มาตรฐานดีทีจั่งหวัดน้ันมี สมกบัราคาทีท่่านซ้ือ (*ยกเว้นเลือกทวัร์แบบ3ดาว) 

2. อาหารเราคัดเลือกเมนูดี คัดร้านทีม่ีคุณภาพ มาตรฐานดี มาบริการท่าน ไม่ท าให้เสียช่ือ  

3. บริการอาหารครบทุกมื้อ สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเงินเพิม่หาอาหารทานเอง 
4. ไกด์ทีค่อยดูแลอ านวยความสะดวกเราคัดคนเก่ง และช านาญงานไปดูแลลูกค้าทุกท่าน 

5. รถทีใ่ช้ในการเดินทางท่องเทีย่ว รถทุกคันต้องใหม่  และสะอาด บริการดีแน่นอนครับ  
6. สายการบินไทยสไมล์ทีเ่ราจัด รวมกระเป๋าโหลด20ก.ก.รวมกระเป๋าถอืขึ้นเคร่ือง7ก.ก. รวมภาษแีละประกนัภัยการบิน ไม่มีเกบ็เพิม่ 
7. ทุกท่านข่ึนเคร่ือง และลงเคร่ืองท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินใหญ่ ทันสมยั สะดวกสบาย ในการเดินทาง 

UNSEEN เบตง 4วนั (ไปเครื่อง-กลบัเครื่อง) กรณุาเลอืกระดบัทีพ่ัก*   
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เนื่องจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
 

พักโรงแรม 
3 ดาว 
 

พักโรงแรม 
4 ดาว 
 

พักท่านเดียว 
1ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

เดือนธันวาคม 
03-06 ธ.ค./10-13 ธ.ค. 16,900 17,900 6,000 

18-21ธ.ค./ 25-28 ธ.ค. 16,900 18,900 6,000 
เทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค.-02ม.ค. 18,900 19,900 7,000 
เทศกาลปีใหม่ 31ธ.ค.-03ม.ค.  18,900 19,900 7,000 
เทศกาลปีใหม่ 01-04 ม.ค. 18,900 19,900 7,000 
เดือนมกราคม 
08-11ม.ค./15-18ม.ค. 
22-25ม.ค./29ม.ค.-01ก.พ. 

14,900 15,900 5,000 

เดือนกมุภาพนัธ์  
05-08ก.พ./12-15ก.พ. 
19-22ก.พ./26ก.พ.-01มี.ค. 

14,900 15,900 5,000 

เดือนมนีาคม 
05-08มี.ค./12-15ม.ีค. 
19-22มี.ค./26-29ม.ีค. 

14,900 15,900 5,000 

เดือนเมษายน 
02-05เม.ย./03-06เม.ย. 14,900 15,900 5,000 

13-16เม.ย./14-17เม.ย. 18,900 19,900 7,000 
***หากท่านส ารองล่าช้า ตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ันเต็ม ราคาตั๋วจะเพิ่มอีกท่านละ 1,000-4,000 บาท  
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว4-8ท่าน สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาท่ี 8ท่าน **/เมนู และร้านอาหารเราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ  
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด12,000-15,000(ช่วงปกติ) หรือช าระทั งหมด 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด 15,000-17,000 (ช่วงวันหยุดปีใหม่-สงกรานต์) หรือช าระทั งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบค าถามได้เลยไม่ต้องรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
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อตัราค่าบริการนีร้วม  

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง  

•  คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 12,000-17,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ

จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ

อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง

ของบรษัิท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารส ารอง

ยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผอ่น ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณ์เฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชนข์องหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนือ่งจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

เง่ือนไขการยกเลิก 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การันต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุป๊ทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 

 
 UNSEEN BETONG 4 DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   


