
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ HIGHLIGHT 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - วดัยางใหญ่ 
(ไหว้ตาพรานบุญ) วัดเจดีย์ไอ้ไข่  - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - 
ศาลหลกัเมือง - หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 ✓ ✓ หาดใหญ่ ระดับ 3 ดาว 

2 
หาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว - วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด - จุด
ชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ ✓ ✓ ✓ 

Modern Thai Hotel  
หรือเทียบเท่า 

3 

จุดชมวิว Skywalk ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู – น ้าตก
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 - สวนหม่ืนบุปผา - อุโมงคปิ์ยะมิตร - บ่อน ้าร้อนเบตง 
- สนามฟุตบอลเบตง - สตรีทอาร์ท - ตูไ้ปรษณียใ์หญ่ท่ีสุดในโลก - หอ
นาฬิกา 

✓ ✓ ✓ 
Modern Thai Hotel  

หรือเทียบเท่า 

4 
ชมสนามบินเบตง - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

✓ ✓   

ก าหนดการเดินทาง : ธันวาคม 63 – มีนาคม 64 

WONDERFUL THAILAND 
เบตง เมืองคอน หาดใหญ่ 

4 วนั 3 คืน 
ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

9,900.- 



 

 

ไฟล์ทบิน : AIR ASIA (FD) 
Departure :  FD4320 BKK- NST 06.30-07.50 
Return      :  FD4303 HDY-BKK 21.55-23.30 

(หมายเหตุ: สายการบินอาจมีขยบัไฟลท์หรือปรับเปล่ียนเวลาบินได ้ท่ีนัง่บนเคร่ืองเป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรร) 
ราคาทวัร์ไม่รวมน ้าหนกัสัมภาระโหลดใตเ้คร่ือง กรณีตอ้งการซ้ือเพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เท่ียว/ท่าน 

วันแรก       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - วัดยางใหญ่ (ไหว้ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง - หาดใหญ่ จ.สงขลา  

04.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 เจา้หน้าท่ีคอยให้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เท่ียวบินท่ี FD4320 
07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก น าท่านขึ้นรถตู้

ปรับอากาศ 
เดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วดัสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวดัร้างเก่าแก่สมยัโบราณ แต่เดิมช่ือ “วดัคงคาลอ้ม” ใน
อดีตชาวบ้านท าไร่ยางขุดเจอช้ินส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวดัยางใหญ่ และดว้ย
ความโด่งดงัของพรานบุญก็ไดมี้การบูรณะวดัอีกจนเป็นวดัท่ีสวยงามเหมือนในปัจจุบนั ไฮไลท์ของวดัน้ีคือ “ตาพราน
บุญ” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปักษ์ใตน้บัถือ เช่ือกนัว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแลว้มีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คน
นิยมขอ ความปลอดภยั โชคลาภ ให้มีกินมีใช้ หากใครสมหวงั วิธีแกบ้นคือน าปัจจยัถวายไปช่วยสร้างวดัสร้างโบสถ ์
(ความเช่ือส่วนบุคคล) 
** TIP การบูชาตาพรานบุญ ไหว้บูชาด้วยพวงมาลัย ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม หมากพลูยาสูบ 1 ชุด หากบนให้
บนด้วย เหล้าขาว 1 ขวด ผ้าขาวม้า 1ผืน +++ คาถาบูชา กล่าว นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม
พุทธัสสะ 3 จบ ตามด้วย นะ ชา ลี ติ ออ อา ออ แอ รึก รือ ลกึ ลือ ชัยยะ ชัยยะ สิริโภคานะมาสะโย 

 
น าท่านสู่อ าเภอสิชล เพื่อน าท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่) จากเร่ืองราวท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเม่ือขออะไรก็ได้
สมหวงัทุกอย่าง “ไอไ้ข่” รูปไมแ้กะสลกัของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวดัเจดีย ์สวมชุดลายพราง
ทหารสวมแว่นตาด า ท่ีเช่ือกันว่าเป็นวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสถิตอยู่ ณ วดัแห่งน้ีจากศรัทธาท่ีเช่ือกันว่า “ขอได้ ไหวรั้บ”  
โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บนบานศาลกล่าว ขอใหมี้โชคมีลาภในการเส่ียงดวงเล่นพนนั หรือขอใหช่้วยเรียกคน



 

 

มาซ้ือของ หรือท ายอดขายให้  ไดต้ามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภยั ภายในวดัเจดียเ์ต็มไปดว้ย
ส่ิงของท่ีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาน ามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสต๊ิก ของเล่นต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนบริเวณท่ีให้จุด
ประทดัก็มีเศษประทดักองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อไอไ้ข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิจากผูท่ี้มาขอ
แลว้ไดรั้บจากไอไ้ข่ ทุกวนัผูค้นต่างหลัง่ไหลไปขอพรจากไอไ้ข่เป็นจ านวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบาน
ศาลกล่าว จากรูปไมส้ลกัไอไ้ข่ ตามอธัยาศยั ( ความเช่ือส่วนบุคคล ) 
**TIP  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เม่ือส าเร็จให้แก้บนด้วยของที่น ามาบนและ
จุดธูปเพยีง 1 ดอกเท่าน้ัน ของที่ชอบ : ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชุดทหาร ต ารวจ, ไก่ปูนป้ัน, หนังสติ๊ก, ประทัด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 1) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วดัพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร 

โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สัญลกัษณ์ของ
จงัหวดันครศรีธรรมราชแห่งน้ีท่ีรู้จกักนัแพร่หลายคือ พระบรมธาตุเจดีย ์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้  
เป็นเจดียส์ถาปัตยกรรมแบบลา้นนา ทรงระฆงัคว  ่า มีจุดเด่นท่ียอดเจดียหุ์้มดว้ยทองค าแท ้ความมหัศจรรยอี์กอย่างหน่ึง
ขององคพ์ระบรมธาตุคือ องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตยจ์ะส่องกระทบไปทางใด ซ่ึงยงัไม่มีใครหา
ค าตอบได ้ความมหศัจรรยน้ี์เอง จึงเป็น 1 ใน UNSEEN  THAILAND  ท่ีห้ามพลาด นอกจากน้ียงัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส าหรับผู ้
ท่ีตอ้งการมีบุตร มีบุตรยาก ตอ้งมากราบไหวเ้ลยก็คือ  พระกจัจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากจั
จายนะ ผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเร่ืองสุขภาพและความเจ็บป่วย เช่ือกนัวา่พระแอดจะช่วยดลบนัดาลใหห้ายจากความ
เจ็บไข ้โดยเฉพาะอาการปวดเม่ือย ปวดเอว ปวดหลงั และการขอบุตร เช่ือกนัว่าท่านมีเมตตาบนัดาลบุตรให้แก่ผูท่ี้มีบุตร
ยาก (ความเช่ือส่วนบุคคล) จากนั้น เดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนคร ท่ีมีช่ือเสียงและมีคนรู้จกัมากท่ีสุดในประเทศไทย เน่ือง
ดว้ยประวติัการสร้างนั้นเก่ียวพนักบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไม่เป็นสองรองใครในประเทศน้ีคือ “จตุคามรามเทพ” ซ่ึงการจดัสร้าง
หลกัเมืองเตม็เป่ียมไปดว้ยความเขม้ขลงั ศกัด์ิสิทธ์ิในทุกกระบวนการ 



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่ 2)  
 หลงัทานอาหารสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแรม 
 ที่พกั: หาดใหญ่ ระดับ 3 ดาว 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันที่สอง หาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว - วัดช้างให้ หลวงปู่ ทวด - จุดชมวิวสะพานเข่ือนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบ

ตงมงคลฤทธิ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 3) เมนูติ่มซัม 

น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียว 
หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่คู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมยัโบราณ ชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือ 
เดินทางมาสักการะบูชาเพื่อขอให้ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ หรือแมแ้ต่มีเร่ืองเดือดร้อนก็ไปบนบานให้เจา้แม่
ช่วยเหลือ ซ่ึงก็ไดส้มดงัหวงักนัไปหลายราย เป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจ และศูนยร์วมศรัทธาเสมอมา  
เดินทางสู่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่ราว 300 ปี 
สร้างมาเม่ือใดและใครเป็นคนสร้างก็ไม่มีหลักฐานท่ีแน่ชดั เดิมเป็น
วดัร้างและถูกทอดท้ิงมาเป็นเวลานาน ถือเป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่
ทวด ท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดั ในส่วนของสถูปศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
บรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด ถือเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิของชาวจังหวัด
ปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจใครเจ็บ
ไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุส่ิงของถูกขโมย หรือศูนยห์ายก็พากนัไปบนบาน 
ณ ท่ีสถูปแห่งน้ี ภายในวดัยงัมีวิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวิหารท่ีประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อทอง ซ่ึงมีขนาด
เท่องคจ์ริง รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่  จังหวัดยะลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) 
บ่าย น าท่านสู่ จุดชมวิวสะพานเข่ือนบางลาง เป็นเขื่อนท่ีสร้างขึ้นเพื่อกั้น

แ ม่น ้ า ปั ตตานี  อัน เป็น ส่ วนห น่ึ งของโครงการไฟ ฟ้ าพลังน ้ า
เอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต ้ตามแผนพฒันาลุ่มน ้ าปัตตานี โดยมี
การสร้างแลว้เสร็จเม่ือเดือนพฤษภาคม 2524 และปัจจุบนัอยู่ในความ
ดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่างเก็บน ้ าเหนือเขื่อนยงั
อ านวยประโยชน์ในดา้นการชลประทานสู่พื้นท่ีเพาะปลูกของจงัหวดั
ยะลาและปัตตานีซ่ึงน ้ าท่ีปล่อยออกมาก็น ามาผลิตไฟฟ้าน าจ่ายให้
ประชาชนในภาคใต้ได้ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็น
แหล่งประมงน ้าจืดท่ีส าคญัในภาคใตอี้กดว้ย ใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 



 

 

จากนั้นเดินทางสู่ เบตง อ าเภอท่ีอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เต็มไปด้วยแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจมากมาย น าท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสร้าง
อุโมงคแ์ห่งน้ีขึ้น เพื่อแกไ้ขปัญหาในการขนส่งระหวา่งชุมชนเมืองในปัจจุบนักบัชุมชนเมืองใหม่ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่ 5) เมนูไก่เบตง 
 หลงัทานอาหารสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแรม 
 ที่พกั: Modern Thai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันที่สาม จุดชมวิว Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู – น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - สวนหม่ืนบุปผา - 

อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน ้าร้อนเบตง – สนามฟุตบอลเบตง - สตรีทอาร์ท – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - หอนาฬิกา 
04.00 น. น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (จุดเก่า) ในเขตพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรท่ี 32 มีความสูงกว่า

ระดับน ้ าทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอ่ิมกบัการชมทะเลหมอกแบบหนาๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม(ขึ้นอยู่ กับ
สภาพภูมิอากาศ) *มีบริการรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิว เท่ียวละ 20 
บาท* และท่านสามารชม Skywalk อัยเยอร์เวง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า)
ได้ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ บนระดับความสูง 2 ,038 จาก
ระดบัน ้ าทะเล ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 90 ลา้นบาท มีทั้งหมด 
5 ชั้น แต่ท่ีเป็นจุดไฮไลท์คือชั้น 3 ท่ีสร้างทางเดินด้วยกระจกใส มี
ความยาว 63 เมตร ให้ทุกท่านได้ต่ืนตา ต่ืนใจ พร้อมพบกับวิวสุด
ธรรมชาติสวยและ ความหวาดเสียวเวลาเดินเหยยีบอยูบ่นกระจก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 6) 
 น าท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างขา้มแม่น ้ าปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู ้

บุกเบิก ให้ท่านถ่ายรูป เดินทางสู่ น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่ือเดิม “น ้าตกวงัเวง” หรือ "อยัเยอร์เคม็" เป็นน ้าตกท่ีตกลง
มาจากหนา้ผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปดว้ยพรรณไมเ้ขียวขจีในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 
อบต.อยัเยอร์เวง จึงได้เขา้มาพฒันาบุกเบิกเส้นทาง พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นน ้ าตกเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ สวนหม่ืนบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวใน
ภาคใต ้เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยู่สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี
อากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน ้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เป็นโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน 
ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลล่ี แกลดิโอลสั ตุม้หูนางฟ้า และอีกหลายสายพนัธ์ุ
อนัมีเสน่ห์ ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
 
     

 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 7) เมนูปลานิลน ้าไหล 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อนตวั และเป็นแหล่งสะสมเสบียงใน

การต่อสู้ของกลุ่มผูข้ดัแยง้ทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท่ี้เคยใชอุ้โมงคแ์ห่งน้ีในการพกัพิง ไม่
หลงเหลืออยู่อีกต่อไปแลว้ หากแต่หอ้งหับและร่องรอยท่ีพวกเขาท้ิงไวย้งัคงถูกจารึกเอาไวใ้ห้คนรุ่นหลงั ไดใ้ชป้ระโยชน์
จากการร าลึกถึงอดีตแห่งการต่อสู้อนัเจ็บปวด ภายในอุโมงค์สีเหลืองส้มนวลตาแต่ก็ชวนให้นึกถึงภาพอดีต  อุโมงค์ถูก
แบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใชง้าน เช่น ห้องนอน หอ้งเก็บเสบียง เป็นตน้ อากาศภายในเยน็สบายไม่อึดอดั
ภายในอุโมงคมี์ความยาวกวา่ 1 กิโลเมตร ระหวา่งทางเดินไปสู่อุโมงคต์อ้งเดินผา่นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากๆ 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดย
อุณหภูมิของน ้ านั้นอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณท่ีน ้ าเดือดน้ีสามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาที
เท่านั้น มีการสร้างสระน ้ าขนาดใหญ่ส าหรับกกัน ้ าจากน ้าพุร้อนเพื่อให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้
เล่น 

 

   
 
 
 



 

 

จากนั้นเดินทางกลบัสู่ เบตง น าท่านชม สนามฟุตบอลเบตง หรือ สนามกีฬากลางหุบเขา เป็นสนามท่ีมีลกัษณะคลา้ย
สนามเมอร์ดิกาของกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีเน้ือท่ีประมาณ 120 ไร่ ท่ามกลางหุบเขา ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาติ ให้
บรรยากาศร่มร่ืนสดช่ืนเป็นธรรมชาติสุด ๆ และเป็นสนามกีฬาท่ีตั้งอยู่ในระดบัความสูงท่ีสุดในประเทศไทย อีกทั้งยงัมี
ความพร้อมท่ีจะรองรับการแข่งขนักีฬาระดบัประเทศไดอี้ก  เดินทางสู่ สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์กเมืองเบตง 
เกิดขึ้นจากน ้าพกัน ้าแรงของ ทีมนกัศึกษาและอาจารย ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง 
เพื่อสร้างความประทบัใจให้กบันักท่องเท่ียวและชาวเบตง เนรมิตงานศิลปะ บอกเล่าถึงเร่ืองราววิถึชีวิต และสัญลกัษณ์
ของเมืองเบตง รอบเมืองเบตง 11 จุด ทั้งบนผนงั ก าแพง ใตส้ะพาน และตวัอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตงสามารถดึงดูด
ใจนักท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดี น าท่านถ่ายรูปบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอ าเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและ
ใหญ่ที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงความยากล าบากในการติดต่อส่ือสารระหว่าง สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่
ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ลกัษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุล าโพงไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆ
ไวร้อบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี ใกล้ๆ กนัมี หอนาฬิกา สัญลกัษณ์ของเมืองเบ
ตง ตั้งเป็นศูนยก์ลางของส่ีแยกวงเวียนกลางเมือง ใกล้ๆ กนันั้นมี 

   
เย็น รับประทานอาหารเย็น  (ม้ือที่ 8) 
 หลงัทานอาหารสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแรม 
 ที่พกั: Modern Thai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันที่ส่ี ชมสนามบินเบตง - หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่  - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 9) 
 น าท่านแวะชม สนามบินเบตง สนามบินแห่งแรกของ จ.ยะลา ตั้งอยูก่ลางหุบเขา จุดประสงคเ์พื่อพฒันาเศรษฐกิจในพื้นท่ี 

3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเพิ่มความสะดวกให้กบันักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปัจจุบนั(พ.ย.63) ยงัไม่เปิด
ตวัอยา่งเป็นทางการ อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 10) 
 เดินทางต่อสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  น าท่านสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของท่ีระลึกขนาดใหญ่ใน

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้น ริมถนนละมา้ยสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินคา้ ชั้นล่างเป็น
ตลาดขายของแหง้ อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั  



 

 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลบั 
21.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เท่ียวบินท่ี FD4303 
23.30 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็น

หลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่านท่านละ 
เด็กอายุ 2-6 ปี 

[ไม่เสริมเตียง] ท่านละ 
พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

16-19 ธันวาคม 63 9,900 

ไม่มีราคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

2,000 

27-30 ธันวาคม 63 10,900 2,000 

13-16 มกราคม 64 9,900 2,000 

27-30 มกราคม 64 9,900 2,000 

10-13 กุมภาพนัธ์ 64 9,900 2,000 

17-20 กุมภาพนัธ์ 64 9,900 2,000 

3-6 มีนาคม 64 9,900 2,000 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 
 น ้าหนกัสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง Carry on 7 กิโลกรัม 
 ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

หมายเหตุ: กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เตม็ หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DBL แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ หรือ กรณีระบุพกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียง
เสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรีด เป็นตน้ 
 น ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีตอ้งการซ้ือ น ้าหนกั 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเท่ียว 
 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 400 บาท  
 ชาวต่างชาติช าระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. มดัจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ

ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 
เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 



 

 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ 
❖ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต ่า 9 ท่าน 
❖ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแกไ้ขได ้
❖ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 
❖ การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
❖ มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
❖ ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูต่ามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัท่ีไม่คงท่ี การปรับ

ราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้
❖ เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


