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" ใต้สุดสยาม เบตง ยะลา ปัตตาน ี" 
ตระการตากับแลนด์มาร์คใหม่ สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  

มัสยิดกรือเซะ หาดใหญ่เคเบิล้คาร์ มัสยิดกลาง”ทัชมาฮาลเมืองไทย”  

 

 

 

 

 
 
 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง   10 – 13 พฤษภำคม / 16 – 19 พฤษภำคม 2564 
     23 – 26 พฤษภำคม / 30 พฤษภำคม – 2 มถุินำยน / 13 – 16 มถุินำยน 2564 
     20 – 23 มถุินำยน /  27 – 30 มถุินำยน / 11 – 14 กรกฎำคม 2564 
     18 – 21 กรกฎำคม / 1 – 4 สิงหำคม / 8 – 11 สิงหำคม / 22 - 25 สิงหำคม 2564 
 
 
 
05.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์    สายการบินไทยสไมล์    

โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทา่น     
07.05 น. โดยเท่ียวบินท่ี  WE259 สู ่สนามบินหาดใหญ่ 
08.35 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ รับสมัภาระออกจากอาคาร มีรถตู้ ท้องท้องถ่ินรอรับทา่น 

VIP เบตง ยะลา ปัตตาน ี4วัน 

วันแรก      1 
                กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภมูิ – สนำมบนิหำดใหญ่ –จ.ยะลำ – ศำลหลักเมือง 
                – YALA Street Art  – ล่องเรือทะเลสำบฮำลำบำลำ –น ำ้ตกเฉลิมพระเกียรต ิ –  อ.เบตง                   
                     – ล่องเรือทะเลสำบฮำลำบำลำ – เกำะทวด – อ.เบตง 
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จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่จงัหวดัยะลา ( ระยะทาง 133 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ) 
 น าทา่นสกัการะศำลหลักเมืองยะลำ ตัง้อยูบ่นเนินดินเป็นจุด
ศนูย์กลางของผงัเมืองรูปใยแมงมมุ ซึง่มีค าวา่เมืองยะลา เป็นเมืองท่ีมี
ผงัเมืองสวยท่ีสดุใน ประเทศ 
น าทา่นถ่ายรูปกบัภาพวาดบนพนงั  YALA Street Art  น าเสนอ
เร่ืองราวของ  ความรักท่ีอบอุ่น ความหลากหลายทางวฒันธรรม รวมไป
ถึงสญัลกัษณ์ตา่ง ท่ีเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนใต้ ซึง่ภาพวาดจะมี
ทัง้หมด 6 จุด บนผนงับ้านภายในชุมชน นบัวา่เป็นภาพท่ีสร้างสสีนั ลด
ภาพความรุนแรง สร้างแลนด์มาร์คใหม่ให้กบัเมืองยะลา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   ร้ำนธำรำซีฟู๊ ด 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ( ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ1.30 ชม. ) 

 น าทา่น ล่องเรือทะเลสำบฮำลำบำลำ ป่าดิบชืน้ ผืนใหญ่ท่ีสดุใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีพืน้ท่ีประมาณ 800,000 ไร่ มีอาณาเขต
ครอบคลมุพืน้ท่ี อ.บนันงัสตา อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา ยาวไปจนถึง อ.
สคิุริน อ.แว้ง อ.จะแนะ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และแนวเขตแดนท่ี
ติดตอ่กบัประเทศมาเลเซีย  
น าทา่นชมเกำะทวด เกาะน า้จืดขนาดเลก็ท่ีตัง้อยูก่ลางทะเลสาบฮาลา
บาลา  บนเ  กาะนัน้เป็นท่ีประดิษฐานหลวงปู่ ทวด โดยมีความเช่ือวา่
หากได้มาสกัการะบนบานศาลกลา่วใด ๆ จะเป็นไปตามประสงค์
โดยเฉพาะเร่ืองของเงินทอง โชคลาภ 
จากนัน้น าทา่นชม น ำ้ตกเฉลิมพระเกียรติ  ช่ือเดิมคือ น า้ตกวงัเวง 
หรือ อยัเยอร์เค้ม เรียกตามชาวจีนท่ีมาท าเหมืองกบัชาวฝร่ังในยคุ
มลายเูป็นอาณานิคมขององักฤษ ช่ือ เขง่ ชาวบ้านเรียก “ไอเขง่” “ไอ
เกง” เพี๊ยนเป็น “อยัเยอร์เค็ม”  
จากนัน้ เดินทางสู ่อ าเภอเบตง   

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  ร้ำนต้ำเหยิน 

  ร้านอาหารจีนช่ือดงัของเบตง ลิม้รสไก่เบตง เคาหยก กบภเูขาทอด 
น าทา่นเดินชมรอบเมืองเบตง  ชม ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไทย บริเวณสีแ่ยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 
2467 ตัง้แตก่่อนสมยัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 

   พกัเบตง  โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
โรงแรมตัง้อยูใ่จกลางเมืองเบตง สะดวกในการเดินเลน่ทอดนอ่งทอ่งเมืองมาก 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

น าทา่นชม สวนหมื่นบุปผำ หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง ตัง้อยูท่ี่หมู่บ้านปิยะมิตร 2  ต.ตะเนาะแมเราะ 
อ.เบตง จ.ยะลา เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแหง่เดียวในภาคใต้  เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 
ด้วยสภาพภมิูประเทศท่ีอยูส่งูจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน า้
เพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลกูไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นีอ้ยูท่า่มกลางภเูขา ใน
โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  ท่ีมีดอกไม้นานาพนัธ์ุบาน
สะพร่ัง คอยเชือ้เชิญผู้มาเยือน ความสวยงามของดอกไม้ท่ีปลกูเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นกัทอ่งเท่ียว
เข้าไปเท่ียวชม และสมัผสักบัสภาพภมิูอากาศท่ีมีอุณหภมิูต ่ากวา่พืน้ท่ีอ่ืนของภาคใต้ 
  
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นชม อุโมงค์ปิยะมติร  เป็นอุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการ
โจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึน้ ส าหรับเป็นฐานปฏิบติัการ
ตอ่สู้ทางการเมือง แตต่อ่มาได้กลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย สร้างเม่ือ
ปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ใน
ปัจจุบนัได้เปิดเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวให้แก่นกัทอ่งเท่ียวท่ีสนใจเข้ามา
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ในอดีต 
แวะชิม เฉำก๊วย กม.4 เฉาก๊วยดัง้เดิมต้นต ารับ อร่อยระดบัต านาน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ครัวสมุย  

 น าทา่นแวะชมท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเบตง  สนามบินแหง่ใหม่
ล าดบัท่ี29 มีทิวน์ทศัน์สวยงามมากตัง้อยูบ่นพืน้ท่ี 920 ไร่กลางหบุ
เขา ใน ต.ยะรม อ.เบตง ซึง่หา่งจากตวัเมืองราว 12 กม. ใช้วงเงิน
ก่อสร้างกวา่ 1,900 ล้านบาท **สนามบินยงัไม่มีก าหนดเปิดใช้บริการ 
ขอสงวนสทิธ์ิตดัรายการออกกรณีทางทา่อากาศยานไม่เปิดให้เข้าชม  
น าทา่นเดินทางสู ่ วัดพุทธำวำส มีพระธาตเุจดีย์พระพทุธธรรม
ประกาศตัง้โดดเดน่มองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยกุต์สวยงาม
มาก โดยในองค์มหาธาตเุจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาต ุมหาธาตุ

วันที่สอง       2 
  สวนหมื่นบุปผำ – อุโมงค์ปิยะมิตร – เฉำก๊วย กม.4 – วัดกวนอิม  – วัดพุทธำวำส  
                    – สวนสุดสยำม  – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  
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เจดีย์องค์นีส้ร้างขึน้จากความคิดและการด าเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวสัด์ิ โชติพานิช เพ่ือ
เฉลมิฉลองและถวายแดส่มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายคุรบ 60 
พรรษา โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานนาม และเสด็จทรงบรรจุพระบรม
สารีริกธาตบุนยอดฉตัรเม่ือวนัท่ี 14 ต.ค. 2536  
แวะกราบไว้เจ้าแม่กวนอิมท่ี วัดโพธิสัตโตเจ้ำแม่กวนอิมเบตง หรือ 
วัดกวนอิม สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1966 โดยได้รวบรวมเงนจากผู้ มีจิต
ศรัทธาช่วยกนับริจาคเพื่อสร้างวดักวนอิมแหง่นี ้โดยวดักวนอิมแหง่นี ้
ก่อสร้างอยา่งโดดเดน่บริเวณเนินเขาของสวนสดุสยาม   

 จากนัน้น าทา่นชม สวนสุดสยำม “สวนสาธารณะเทศบาลต าบลเบ
ตง” ตัง้อยูบ่นยอดเขาภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตง มีเน่ือ
ท่ีประมาณ 76 ไร่  สวนสดุสยามแหง่นีเ้ป็นสถานท่ีล้อมรอบด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยเฉพาะการก่อสร้างและการออกแบบ
สวนสดุสยามนัน้ ต้องอาศยัศิลปะในการจดัวางท่ีได้มาตรฐาน สมดลุ
กบัสภาพภมิูประเทศ หลงัจากสร้างเสร็จแล้ว สถานท่ีแหง่นีไ้ด้
กลายเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของพี่น้องชาวเบตง 

 น าทา่นชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ ตัง้อยู ่ ณ บริเวณถนนอมรฤทธ์ิ 
ตดักบัถนนภกัดีด ารงผา่นสวนสาธารณะออกสูถ่นน บริเวณหน้าสวน
นก เช่ือมตอ่กบัถนนมงคลประจกัษ์ ทะลไุปสูช่มุชนเมืองใหม่หมู่บ้านแกรนด์วิว และเช่ือมตอ่กบัถนนอยัเยอร์
เบอร์จงั ไปสูชุ่มชนธารน า้ทิพย์อีกทอดหนึง่ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภเูขาแหง่แรกของเมืองไทย ท่ีขดุทอดโค้ง
ให้รถวิ่งไป-มาก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหลก็ มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สงู 
7 เมตร ผิวจราจรคู ่กว้าง 7เมตร ทางเท้าเดินกว้างข้างละ 1 เมตร ความเร็วรถสามารถวิ่งได้ 60 กิโลเมตรตอ่
ชัว่โมง ได้เปิดใช้อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  บ้ำนคุณชำย   

   พกัเบตง  โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
 

 
 
 
04.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  นัง่ชมแสงแรก ในเขตพืน้ท่ีของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตร

ท่ี 32 มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟุต ให้ทา่นเต็มอ่ิมกบัการชมทะเลหมอก แบบหนา ๆ ตัง้แตช่่วงเช้า
มืดได้อยา่งสวยงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

วันที่สำม       3 
         ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  –  Sky Walk –สะพำนแตปูชู –สะพำนยีลำปัน  – จ. ปัตตำนี  
                  –   มัสยิดกรือเซะ –  ศำลเจ้ำแม่ลิม้กอเหน่ียว – กือดำจีนอ – จ.สงขลำ 
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  น าทา่นชม “สกำยวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” แลนด์มาร์คใหม่ อ.เบตง ( เปิด
เวลา 05.30 – 09.30 น. ) ตัง้อยูบ่ริเวณจุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอร์เวง 
 (ข้างจุดชมวิวเดิม) ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา บนระดบัความสงู 2,038 ฟุต จาก
ระดบัน า้ทะเล  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  แบบปิคนิค 
ให้ทา่นถ่ายรูปสวยๆกบั สะพำนแตปูซ ูเป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น า้
ปัตตานี มีนายมเูซ็ง แตปซูู เป็นผู้บุกเบิก  

 น าทา่นสู ่อ าเภอบนันงัสตา ( ระยะทาง 61 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม )  

ผา่นชม สะพำนยีลำปัน  สะพานข้ามแม่น า้ปัตตานี มีความกว้าง 6 
เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร พืน้สะพานเป็นเหลก็แบบรังผึง้ ตวั
โครงสร้างทัง้หมดเป็นเหลก็กล้าล้วนๆ สร้างโดยกองทพัญ่ีปุ่ นในสมยั
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ราวๆ ปี พ.ศ. 2485 หลงัจากท่ีกองทพัญ่ีปุ่ นยกพล
ขึน้บกแถวชายฝ่ังภาคใต้ และยดึครองแหลมมาลายู หรือประเทศ 
สหพนัธรัฐมาเลเชียในปัจจุบนั จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สูจ่งัหวดั
ปัตตานี  ( ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30  ชม )  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ร้ำนไทปัน 
น าทา่นชม มสัยิดกรือเซะ หรือ มสัยิดสลุตา่นมซูฟัฟาร์ชาห์ เป็นมสัยิด
เก่าแก่อายกุวา่ 200 ปีในจงัหวดัปัตตานี สนันิษฐานได้วา่เป็นศาสน
สถานท่ีสร้างขึน้ในพทุธศตวรรษท่ี 22 ร่วมสมยักรุงศรีอยธุยา มีช่ือเรียก
อีกอยา่งหนึง่วา่ มสัยิดปิตกูรือบนั ช่ือนีเ้รียกตามรูปทรงของประตมูสัยิด 
ซึง่มีลกัษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอทิกของชาวยโุรป และแบบ
สถาปัตยกรรมของชาวตะวนัออกกลาง  
น าทา่นสกัการะ  ศำลเจ้ำแม่ลิม้กอเหน่ียว ศนูย์รวมจิตใจและศนูย์
รวมศรัทธาของชาวไทยเชือ้สายจีนในปัตตานี ในตา่งจงัหวดั และใน
ตา่งประเทศ ศาลเจ้าแหง่นีมี้ช่ือเรียกวา่ “ศาลเจ้าเลง่จูเกียงหรือช่ือท่ี
ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว”  ติดกบัศาลเจ้าแม่ ยงัมียา่น
เมืองเก่าปัตตานี ซึง่งดงามด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่หลายแบบ หลาก
สไตล์ ให้ได้เดินทอดนอ่ง ผอ่นคลายอารมณ์ชมเมืองเก่าท่ีสวยงามแปลก
ตาอีกด้วย เดิมบริเวณนีเ้รียกวา่ ตลำดจีน หรือ กือดำจนีอ ตลอดสอง
ฝ่ังถนนจะได้สมัผสักบับรรยากาศของยา่นเมืองเก่าปัตตานี ท่ี  มีอาคาร
บ้านเรือนแบบโบราณให้ชมกนัเช่น  บ้าน 300 ปี  ถือเป็นบ้านท่ีเก่าแก่
ท่ีสดุในยา่นนีมี้อายรุาว 300 ปี  บ้านเลขท่ี 27  บ้านธรรม  
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น าคณะเดินทางสู ่อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ( ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   

   พกัหาดใหญ่ The Three Hatyai  ระดบั 4ดาว หรือเทียบเทา่  
 
 

 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

เดินทางสู ่สวนสำธำรณะเทศบำลนครหำดใหญ่ เป็นสถานท่ีพกัผอ่นของชาวหาดใหญ่ โดยมีการดดัแปลง 
พืน้ท่ีจากภเูขาทัง้ลกูให้เป็นสวนสาธารณะท่ีร่มร่ืนด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีเนือ้ท่ีกวา่ 900 ไร่  สกัการะ พระ
โพธิสัตว์กวนอมิ แกะสลกัโดยช่างชาวจีนจากมณฑลเหย่เป่ย ทัง้องค์
แบง่เป็นหินหยกขาว จ านวน  8 ทอ่น ขนาดความขนาดความสงู 9.9 
เมตร น า้หนกัประมาณ 80 ตนั และได้น าขึน้ไปประดิษฐานบนเขาคอ
หงส์ภายใต้ฐานพระโพธิสตัว์กวนอิม จะเป็นต าหนกัทรงแปดเหลีย่ม 
เสาตรงกลางภายในต าหน ั  ก จะรายล้อมไป ด้วยรูปปัน้พระโพธิสตัว์
องค์เลก็สทีองมากมาย โดยมีป้ายแจ้งไว้วา่มีจ านวนถึง 1,000 องค์ เช่ือ
กนัวา่ด้วยพระ ญาณบารมีของพระโพธิสตัว์กวนอิมจะคุ้มครองปกปัก
รักษา และให้ประสบความส าเร็จในทกุประการ สมหวงัใน สิง่ท่ีตนเอง
พงึปรารถนา  จากนัน้น าทา่นขึน้ หำดใหญ่เคเบิล้คำร์ เพื่อสกัการะสิง่
ศกัด์ิสทิธ์ิท่ีประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาคอหงส์ซึง่มี 2 สถานีคือ พระพทุธ
มงคลมหาราช และท้าวมหาพรหม รวมระยะทาง 535 เมตรหาดใหญ่
เคเบิล้คาร์เป็นกระเช้าลอยฟ้าแหง่แรกของประเทศไทย บนกระเช้าสามารถชมวิวมมุสงูเมืองสงขลาแบบ 360 
องศาระหวา่งทางจะได้ชมทศันียภาพท่ีสวยงามจากยอดเขามองลงสูเ่บือ้งลา่งเห็นเมืองหาดใหญ่และ
ทะเลสาบสงขลา  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  สวนแม่ชี 

  บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่ มัสยิดกลำง หรือช่ือเต็มๆ วา่ มสัยิด
กลางดิย์นลุอิสลาม เป็นศาสนสถานของอิสลาม ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนั อยา่ง
ดีของชาวสงขลาและจงัหวดัใกล้เคียง ลกัษณะสถาปัตยกรรมที่สวย
สงา่งดงาม โดยด้านหน้าจะมีสระน า้ทอดยาว ราว 200 เมตร ท าให้
มสัยิดนีดู้คล้ายกบัทชัมาฮาลท่ีอินเดีย โดยเป็นอาคารสามชัน้ โดดเดน่
ด้วยโดมทอง ชัน้ 3 เป็น สถานท่ีละหมาด ชัน้ 2 เป็นสถานท่ีท าการของคณะกรรมการอิสลาม และชัน้แรก เป็น
สถานท่ีจอดรถ มสัยิดแหง่นีถ้กู ออกแบบและ ตกแตง่ด้วยความประณีต ทางเดินปดู้วยหินอ่อนทัง้หมด พืน้ท่ี

วันที่ ส่ี        4 
                สวนสำธำรณะเทศบำลนครหำดใหญ่ –  พระโพธิสัตว์กวนอิม –หำดใหญ่เคเบิล้คำร์– มัสยิดกลำง  
                 – วดัมหตัตมงัคลำรำม – ตลำดกิมหยง – จ.สงขลำ  – สนำมบินหำดใหญ่  – กรุงเทพฯ   
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ภายในก็กว้างขว้างและเปิดโลง่   จากนัน้น าทา่นสู ่วัดมหัตตมังคลำรำม หรือ วดัหาดใหญ่ใน เป็นวดัท่ีเก่าแก่
และสวยงามอีกวดัหนึง่ของอ าเภอหาดใหญ่  ซึง่มีสิง่ส าคญั คือ เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 
35 เมตร สงู 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ช่ือ พระพทุธหตั  ถมงคล มีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน และมีความ
สวยงดงาม สง่ผลให้ประชาชนทกุสารทิศหลัง่ไหลมากราบไหว้กนั อยา่งขาดสาย ด้วยพลงัความศรัทธา
ภายใต้ฐานพระพทุธมหตัตมงัคลาราม ยงัมีพระพทุธรูปหลายองค์ 
ประดิษฐานให้ เราได้กราบไหว้สกัการะ  น าทา่นแวะซือ้ของฝากของท่ี
ระลกึท่ี ตลำดกิมหยง ตลาดขายของฝากและของท่ีระลกึขนาดใหญ่
ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตัง้อยูบ่นอาคารสองชัน้ ริมถนน
ละม้ายสงเคราะห์ ชัน้บนเป็นร้านขายสนิค้า ชัน้ลา่งเป็นตลาดขายของ
แห้ง 

15.00 น. สมควรแกวลาน าคณะเดินทางสู ่สนามบินหาดใหญ่ ( ระยะทาง 14 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ) 
17.10 น. โดยเท่ียวบินท่ี  WE266 สูก่รุงเทพฯ 
18.35 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร  VIP เบตง ยะลำ ปัตตำนี 4วัน3คืน WE 
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2564  6-8 ท่ำน/ตู้ พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่ำน  16,800 บำท 3,800 บำท 

 
ค่ำบริกำรนีร้วม    ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ+ น า้หนกักระเป๋า 20 กก. 

   ค่ารถตู้VIP 
  ค่าที่พกัโรงแรม 3 คืน 
  ค่าอาหารตามระบใุนรายการ   
  ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ   

  คา่มคัคเุทศก์น าเท่ียว 
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม   ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ              
   ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   ค่าเข้าสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับชาวต่างชาติ 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
- ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน  
- สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้เดนิทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 6-9 ท่านขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ
หรือคา่ใช้จ่ายเพิม่ เตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเท่ียวเอง6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ 
ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 
 


