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จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ ที่ไม่ซ  าแบบใคร…เดนิทาง มกราคม-พฤษภาคม2564 

    น าคณะเยอืน แดนแห่งทะเลหมอก ดอกไม้บาน ใต้สุดสยาม ของประเทศไทย   
   โปรแกรมนี จัดมาแบบไฮไลท์ทะเลอันดามันสตูล+จังหวัดยะลา-เบตง-ปัตตานี 
   น าคณะสัมผสับรรยากาศสวยงามของ ทะเลหมอกอัยเวง บน SKYWALK   

   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เมืองยะลา UNESCO    
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของสวนหมื่นบุปผาไม้เมืองหนาวนานาชนิด       
 น าคณะชมความสวยงามของเมืองเบตงเมืองอันเรียบง่ายใต้สุดแห่งสยาม       
 น าคณะไหว้พระขอพรศาสนสถานอนัศักด์ิสิทธิแ์ดนใต้เพื่อความเป็นสิริมงคล       

   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนี รอให้ท่านมาสัมผัส   
*** หัวหน้าทัวร์มืออาชีพช านาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ทระดับมาตรฐาน5คืน 
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน  าหนักกระเป๋า20KG 
 เดือนมกราคม 09-14ม.ค./16-21ม.ค./23-28ม.ค./30ม.ค.-04ก.พ. 
เดือนกุมภาพันธ์ 06-11ก.พ./ตรุษจีน13-18ก.พ./20-25ก.พ./27กพ-04มี.ค. 
เดือนมีนาคม  06-11มี.ค./13-18มี.ค./20-25มี.ค./27มี.ค.-01เม.ย. 
เดือนเมษายน  03-08เม.ย./สงกรานต์10-15/11-16/17-22/24-29เม.ย. 
เดือนพฤษภาคม 01-06/08-13/15-22/22-27/29พ.ค.-03มิ.ย. 

***หากวันเดินทางไม่ตรงกับที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่  
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วันแรกของการเดินทาง(1)        สนามบนิสุวรรณภูม-ิหาดใหญ-่ปตัตาน-ีศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว 
           มสัยดิกรอืเซะ(มสัยดิตอ้งค าสาป)-ขอพรหลวงปู่ทวด(วดัชา้งไห)้-เบตง(ใตส้ดุแดนสยาม) 
05.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ไทยสไมล์  
07.05 น. เดินทางสู่ จ.สงขลา โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เที่ยวบินที่ WE259  *เสิร์ฟของว่างเคร่ืองด่ืมบริการ 
08.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตหิาดใหญ่ จ.สงขลา น าท่านออกเดินทางต่อสู่ จ.ปัตตานี ใชเ้วลาเดินทาง1ช.ม.40นาที 
 ระหว่างการเดินทางชม หาดสร้อยสวรรค ์เป็นสถานท่ีพกัผ่อนริมทาง ท่ีจดัสร้าง

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

 น าท่านเท่ียวชม ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว ความศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตวัเมืองปัตตานี เป็นท่ี 

ประดิษฐานองค์เจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว เป็นศูนยร์วมจิตใจและศูนย์
รวมศรัทธาของชาวไทยเช้ือสายจีนในปัตตานี ในต่างจงัหวดัและ
ในต่างประเทศ ศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเรียกว่า “ศาลเจา้เล่งจูเกียงหรือ
ช่ือท่ีชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว” กล่าวขานกันว่า 
ดวงวิญญาณของนางได้แสดงอิทธิฤทธ์ิเป็นท่ีเล่ืองลือในหมู่
ชาวบ้านทั่วไป พอมีผูม้าขอพรให้โชคลาภก็ได้ผล หรือแมแ้ต่
การคา้ขายท่ีซบเซา หรือขาดทุนก็กลบัรุ่งเรืองข้ึนจนท าใหเ้กิดความนบัถือศรัทธาอยา่งมาก ชาวปัตตานีจึงไดน้ าตน้ไมท่ี้
ล้ิมกอเหน่ียวผกูคอตายมาแกะสลกัเป็นรูปบูชาและสร้างศาลเจา้ข้ึน ส าหรับองค์เจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว ท่านเป็นเทพเจา้แห่ง
ความเมตตาโชคลาภ ค้าขาย ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากราบไหวข้องพรเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิ ต จากนั้ นน าท่านเท่ียวชม 
มสัยิดกรือแซะ  เป็นมสัยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สมยักรุงศรีอยุธยา เป็นมสัยิดท่ีเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว สาปแช่งไว ้ว่าขอ
อยา่ใหส้ร้างมสัยดิส าเร็จ และตวัเองไดผ้กูคอตายท่ีตน้มะม่วงหิมพานต์ บริเวณดา้นหนา้ของมสัยดิมีฮวงซุย้ หรือสุสานท่ี
ฝังศพของเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว ท่ีได้รับการตกแต่งพูนดินใหม่
ปรากฏอยู่ มีผูค้นไปกราบไหวก้นัมากพร้อมดว้ยส่ิง- ก่อสร้าง
อ่ืน ๆ เช่น เก๋งจีน โอ่งน ้ าสีแดง ส่วนมสัยดิกรือเซะก็เป็นไปตาม
ค าสาป เพราะไม่สามารถสร้างเสร็จได้ เมื่อจะสร้างต่อก็ให้มี
อาเพศ ฟ้าผ่าทุกคร้ังไป จนถึงปัจจุบันก็ไม่มีใครกล้าสร้าง
มสัยดิกรือเซะต่อ คงเหลือซากท้ิงไวต้ราบเท่าทุกวนัน้ี  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารSEAFOOD บรรยากาศริมทะเล   เดินทางสู่วดัชา้งให ้ใชเ้วลา 30นาที 
ร้านอาหารตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติมองเห็นทะเลบานาท่ีกวา้งไกลสุดตา บรรยากาศร้านน่านัง่มากๆ 
มีการตกแต่งร้านโดยใช้ไมใ้นโทนสีน ้ าตาล เพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศทะเล เมนูของทางร้านมีทั้ ง
อาหารทะเลสด อาหารทานเล่น ทั้งเมนูย  า เมนูต า และอีกมากมาย ซ่ึงท่ีน่ีเขาเน้นใชว้ตัถุดิบสดใหม่ 
อาหารทะเลสดๆ อยา่ง กุง้ หอย ปู ปลา ก็รับซ้ือมาจากชาวประมงพ้ืนบา้น ซ่ึงเรือประมงพ้ืนบา้นท่ีน 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 าท่านสกัการะหลวงปู่ทวดเหยียบน ้ าทะเลจืด ณ วดัชา้ไห้ ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอโคกโพธ์ิ ห่างจากตวัเมืองปัตตานีโดยใชเ้วลา

เดินทางประมาณคร่ึงชัว่โมง เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแลว้กว่า 300 ปี วดัชา้งให ้ถือว่า
เป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองค์แรกของวดัและอฐั
ของท่านก็ถูกบรรจุไวท่ี้วดัแห่งน้ี วดัชา้งให้จึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือ
และเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของจังหวัดปัตตานี ท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามากราบ
สกัการะหลวงปู่ทวดอยา่งไม่ขาดสาย ท่ีเรียกว่าเมื่อมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลาย
ดา้มขวานแลว้ตอ้งแวะมาให้ได้  ดา้นหน้าวดัเป็นท่ีตั้งของสถูปหรือมณฑปบรรจุ
อฐิัหลวงพ่อทวด ซ่ึงอยูใ่กลก้บัเขตพทัธสีมาท่ีชาวบา้นเรียกว่า “เข่ือนหลวงพ่อทวด
เหยียบน ้ าทะเลจืด” หรือ “เข่ือน ท่านเหยียบน ้ าทะเลจืด” (ค  าว่าเข่ือนเป็นภาษาคน
พ้ืนเมืองทางภาคใต ้หมายถึงสถูปท่ีบรรจุอฐิัของผูม้ีบุญ) ซ่ึงมีมาก่อนแลว้ซ่ึงสถูป
แห่งน้ีถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง  มณฑปหรือ
สถูปบรรจุอฐิัหลวงปู่ทวดมีรูปป้ันชา้งหนัหนา้เขา้หามณฑป ทั้ง ๒ ขา้ง จากประวติัของวดัชา้งให ้ซ่ึงมีหลวงพ่อทวดหรือ
ท่ีชาวเมืองเมืองไทรบุรีเรียกว่า “ท่านลงักา” หลวงพ่อทวดช่วงท่ีเป็นเจา้อาวาสวดัชา้งให้ ท่านก็ยงัเดินไปมาระหว่างวดั
ชา้งใหก้บัไทรบุรีอยูเ่สมอ  และเมื่อหลวงพ่อทวด มรณภาพท่ีเมืองไทรบุรี ลูกศิษยไ์ดน้ าศพกลบัมาท่ีวดัชา้งให ้แต่ในการ
น าศพกลบัมาตอ้งพกัแรมในระหว่างทางเป็นเวลาหลายวนั กว่าจะถึงวดัชา้งให้ ในการพกัแรมเม่ือตั้งศพ ณ สถานท่ีใด ท่ี
นั้นก็จะเอาไมแ้ก่นปักหมายไวทุ้ก ๆ แห่งเป็นระยะ ๆ จนกระทัง่ถึงวดัชา้งให้ สถานท่ีตั้งศพพกัแรมตามระหว่างทางน้ี
กลายเป็นสถานท่ีสักการะเคารพของคนในถ่ินนั้น บางแห่งก็ก่อเป็นเจดียไ์ว ้บางแห่งก่อเป็นสถูปไวแ้ละถือเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิส าคัญ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ อ.เบตง จ.ยะลา ใชเวลาเดินทาง2ช.ม.50นาที ระหว่างการ

เดินทางให้ท่านได ้นั่งรถชมวิวผืนป่าเขียวขจีท่ีสวยงามตลอด2ขา้งทาง อนัน่าเพลินตา 
ก่อนเขา้สู่เมืองเบตง แวะพกัชมวิวท่ีสะพานขา้มเข่ือนบางลาง ซ่ึงมองเห็นทศันียภาพของ
เข่ือนบางลางท่ีสวยงามอยูเ่บ้ืองล่าง  
เดินทางถึง อ.เบตง (ใตสุ้ดแดนสยาม) รถค่อยๆผ่านเขา้ไปในซุม้ประตูสู่เมืองมองเห็น
ภาพตวัเมืองเบตงอยูต่รงหนา้ เบตง เมืองท่ีซ่อนตวัอยูใ่นออ้มกอดของหุบเขาและอากาศ
เย็นสบาย จนเป็นท่ีมาของสมญานามว่า  “ เมืองในหมอกและดอกไม ้” ในตวัเมือง

ค่อนขา้งเล็กมีศูนยก์ลางของเมือง คือ หอนาฬิกาขนาดใหญ่ ท่ีตั้งอยู่กลางส่ีแยกมองเห็นเด่นมาแต่ไกล  หอนาฬิกาเป็น
ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ีอยูเ่คียงคู่กบัเมืองเบตงมายาวนาน เปรียบเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง บริเวณหอนาฬิกาจะเรียกว่าเป็น
ความคึกคกัท่ีบรรดานกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพ และรอบหอนาฬิกามีทั้งท่ีพกั ร้านอาหารมากมาย  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร เมนพูิเศษ! ไก่เบตง และอาหารพื นเมืองเบตง 
พกัท่ี: grand mandarin betong / grand view landmark hotel /ดีทีสุ่ดในเมือง 
***โรงแรมท่ีเบตง จะไมม่ี ร.ร.ท่ีทนัสมยั และหรูหรา เหมือนโรงแรมท่ีหาดใหญ่ และมีโรงแรมเปิดใหบ้ริการน้อยมาก เน่ืองจากเป็น
เมืองท่องเท่ียวแบบธรรมชาติขนาดเลก็ และโรงแรมท่ีทวัร์เราจดัเป็นโรงแรม ท่ีดีท่ีสุด และรองลงมาในเมือง จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
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วันทีส่องของการเดนิทาง(2)       ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอรเ์วง-สะพานเตปซู-ูน้ าตกร.9 
      เฉากว๋ยก.ม.4-น้ าตกหมืน่บปุผา-อุโมงค์ปยิะมติร-บ่อน้ ารอ้นเบตง-Street Art-เดินชมเมอืง  
05.00น. น าท่านข้ึนชม สกายวอล์ค ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง (Skywalk ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง) ตั้ งอยู่บริเวณจุดชมวิวทะเล

หมอกอยัเยอร์เวง (ข้างจุดชมวิวเดิม) ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา บนระดับความสูง 2,038 ฟุต จากระดับน ้ าทะเล 
สกายวอลค์แห่งน้ี ใชง้บประมาณการก่อสร้างกว่า 90 ลา้นบาท เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก มีความสูง 45 เมตร มีบนัได
ใหน้กัท่องเท่ียวเดินข้ึนไปชมวิว และลิฟตใ์หบ้ริการส าหรับผูพ้ิการและผูสู้งอายุ สกายวอลค์ ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง มีไฮ
ไลท์ส าคญั คือ ระเบียงทางเดินท่ียื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร 
ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพ้ืนกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพ้ืน
เบ้ืองล่าง มีความโดดเด่นในเร่ืองของการชมพระอาทิตยข้ึ์นรับแสงแรกยาม
เชา้ตรู่ของวนั ควบคู่ไปกบัการชมทะเลหมอกอนังดงาม ซ่ึงสามารถเห็นทะเล
หมอกได้ตลอดทั้ งปี  นอกจากน้ีก็ยงัมีวิวทิวทัศน์ของผืนป่าฮาลา-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 บรรยากาศร่มร่ืนเยน็สบาย 
น ้ าตกตั้งอยู่ในป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ไหลมาจาก
หน้าผาสูง กว่า 30 เมตร ท าให้มีละอองน ้ า
ลอยตามอากาศ รอบบริเวณปกคลุมไปด้วย
พรรณไมเ้ขียวขจี มีศาลาส าหรับนั่งพกัผ่อน
ชมวิวน ้ าตกประมาณ 2 จุด สายน ้ าจากท่ีสูงไหลลงมาตามโขดหินนอ้ยใหญ่ นัง่พกัผอ่นฟังเสียงน ้ าตกเพลินดีแท ้ชอบมาก
บรรยากาศร่มร่ืนและเงียบสงบเหมาะส าหรับมาพกัผอ่นมากน ้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9   ถึงแมจ้ะเป็นน ้ าตกขนาดเลก็ แต่
มีน ้ าไหลตลอดทั้งปี จากน ้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร9 ระหว่างทางแวะไปถ่ายภาพท่ี สะพานแตปูซู สะพานแขวนไมข้า้ม
แม่น ้ าปัตตานี ท่ีชาวบา้นบริเวณน้ียงัคงใชส้ญัจรไปมาตามปกติ เดินชมวิวริมแม่น ้ าปัตตาน้ี ท่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์  มีความสดช่ืนเบาๆ ระหว่างทาง แวะทาน เฉาก๊วยหรือวุน้ด  า เป็นขนมข้ึนช่ือของอ าเภอเบตง  

*โปรแกรมวนัน้ีจะเป็นโปรแกรมลุยๆสมัผสัธรรมชาติ กรุณาแต่งกายในชุดท่ีทะมดัทะแมง อาทิ ชุดกีฬา สวมใส่สบาย 
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น าคณะเขา้ชม อุโมงคปิ์ยะมิตร เป็นอุโมงคดิ์นท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา สร้างข้ึน
ส าหรับเป็นฐานปฏิบติัการต่อสูท้างการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงค์ปิ
ยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใชห้ลบการโจมตีทางอากาศ
และสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้ประวติัศาสตร์ในอดีต การไปชมอุโมงค์ปิยะ
มิตร ตอ้งเดินเทา้เขา้ไป ใชเ้วลาประมาณคร่ึงชัว่โมงจะถึงตวัอุโมงค์ โดยจดัท าเป็น
เส้นทางเดินแบบบนัไดตลอดเส้นทางภายใตร่้มเงาของพรรณไมก้  าบงัแดดไดเ้ป็น
อย่างดี  เดินไปอาจมีเหน่ือยบ้าง ระหว่างทางก็จะมีจุดแวะต่างๆ บริเวณภายนอก
อุโมงค์ซ่ึงเคยเป็นลานกวา้งส าหรับฝึกก าลงัพล แต่ปัจจุบนัได้มีการจดันิทรรศการ
และพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ ส าหรับให้ความรู้นักท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีศาลเจา้
ศกัด์ิสิทธ์ิตั้งอยูใ่กลก้บัพิพิธภณัฑ์ดว้ย เดินไปจนสุดทางใชเ้วลาประมาณ 10 นาที จะ
พบกบั ตน้ไทรพนัปี ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไฮไลท์ของการเท่ียวอุโมงค์ปิยะมิตร ตน้ไทร
สวยงามแปลกตา มีโพรงขนาดใหญ่จ านวน 2 โพรง บริเวณล าตน้ใหเ้ราไดเ้ดินเขา้ไปดว้ย 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารพ้ืนเมือง    
บ่าย น าท่านเท่ียวชม สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวใน

ภาคใต ้ เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยูสู่งจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี
อากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไมน้ี้
อยูท่่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีมีดอกไมน้านาพนัธุ์
บานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของดอกไมท่ี้ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนให้นักท่องเท่ียวเขา้ไป
เท่ียวชม และสมัผสักบัสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่ากว่าพ้ืนท่ีอ่ืนของภาคใต ้ก่อนจะเขา้มาถึงพ้ืนท่ีของสวนดอกไม ้ก็
จะพบกบัโรงเรือนปลูกแปลงดอกเบศจมาศหลากสีสันสวยงาม ทั้งสีเหลือง ม่วง ขาว ชมพู เคยเห็นแต่โรงเรือนปลูก

เบญจมาศตามภาคเหนือและสวนบิกเต ้ท่ีสระบุรี จากนั้นเขา้มาภายในสวนดอกไม ้โดยจะแบ่งเป็นแปลงปลูกไมด้อก
กลางแจง้ เช่น แกลดิโอลสั บานไม่รู้โรย ดาวเรือง ซลัเวีย รักเร่ ซ่อนกล่ิน ฮอลลีฮ็อก ผีเส้ือ พีค็อก สร้อยทอง แอสเตอร์
จีน เส้ียนฝร่ัง เป็นตน้ มีกนัหันลมแบบเนเธอแลนด์ สะพานท่ามกลางสวน และป้ายช่ือสวนดอกไมบุ้บผาราม ท่ีตั้งอยู่
ขา้งบนโดดเด่น ตรงขา้มกบัสวนดอกไมก้ลางแจง้ คือ สวนดอกไมใ้นโรงเรือน ท่ีมีดอกไมห้ลากสี  ไดแ้ก่ ลิลล่ี แอ
สเตอร์ เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า แกลดิโอลสั ตุม้หูนางฟ้า และอีกหลายสายพนัธุ ์ แต่ดอกลิลล่ีจะสามารถชมได้
เฉพาะในช่วงฤดูหนาวและช่วงท่ีมีจะเทศกาลดอกไมง้ามเบตง คือ เดือน มกราคม เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหคุ้ณ
สมัผสักบับรรยากาศของเมืองดอกไมน้านาชนิด ไปพร้อมๆ กบัอากาศเยน็สบายของเมืองเบตง  
*ดอกไมจ้ะปลูกสลบัตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละเดือน 
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น าคณะเท่ียวชม บ่อน ้ าร้อนเบตง ไปแช่น ้ าร้อนใหผ้อ่นคลายจากความเม่ือยลา้
กนัสกัหน่อย   เป็นบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีประมาณ 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 และประวติัศาสตร์ท่ีอยู่นอกเมือง
แลว้ แน่นอนกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาด คือ  เท่ียวในตวัเมืองเบตง ชมวีถีชีวิตของผูค้น อาคารบา้นเรือนท่ีมีสถาปัตยกรรม
อนัเป็นเอกลกัษณ์ ท่ามกลางวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามกลางหุบเขา ถ่ายภาพสตรีทอาร์ตน่ารักท่ีสะทอ้นเร่ืองราวและวิถีชีวิต
ของความเป็นเบตงไดอ้ยา่งดีเยีย่ม ช่วยแต่งแตม้สีสนัใหเ้มืองเบตงมีบรรยากาศท่ีสดใสและน่าเท่ียวมากข้ึน โดยภาพวาด
มีประมาณ 11 ภาพ แต่ละภาพจะวาดอยู่ตามผนังอาคาร
บา้นเรือน ในตรอกซอกซอย ให้ได้แวะแชะถ่ายภาพ ครีเอท
ท่ากนัอย่างสนุกสนาน ชมสนามกีฬากลางหุบเขา ท่ีมีวิวสวย
และบรรยากาศน่ามาวิ่งออกก าลังหรือป่ันจักรยานเป็น
ท่ีสุด  เป็นสนามกีฬาท่ีตั้งอยู่ในระดบัความสูงท่ีสุดในบรรดา
สนามกีฬาแห่งอ่ืนๆ ในประเทศไทย ชมบริเวณหอนาฬิกาเบ
ตง และ ตู้ไปรษณีย์ยกัษ์ท่ีใหญ่ ท่ีสุดโลก ซ่ึงสามารถส่ง

จดหมายไดจ้ริง ตูไ้ปรษณียม์ีความพิเศษเพราะมีรูด้านบนกบัมีล  าโพงเพื่อใชก้ระจายเสียงข่าวสารให้กบัชาวบ้าน 
ไปรษณียย์งัเป็นเคร่ืองมือส่ือสารส าคญัในอดีตของเบตง เพราะการติดต่อกบัภายนอกท าไดอ้ยา่งล าบาก จึงตอ้งพึ่งพา
การส่งจดหมายเป็นหลกั บริเวณส่ีแยกไม่ไกลกนัคือ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  อุโมงค์รถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของ
ประเทศไทย  ในยามค ่าคืนภายในอุโมงค์มีการติดไฟสวยงาม ท าให้ช่วงเวลาค ่าจุดน้ีจะคึกคกัไปดว้ยนกัท่องเท่ียว
ท่ีมาเก็บภาพบรรยากาศของแสงสีในยามค ่า ถ่ายภาพคู่กบัรูปป้ันไก่เบตง 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมืองเบตง 

พกัท่ี: grand mandarin betong / grand view landmark hotel /ดีทีสุ่ดในเมือง 
***โรงแรมท่ีเบตง จะไม่มี ร.ร.ท่ีทนัสมยั และหรูหรา เหมือนโรงแรมท่ีหาดใหญ่ และมีโรงแรมเปิดใหบ้ริการน้อยมาก เน่ืองจากเป็น
เมืองท่องเท่ียวแบบธรรมชาติขนาดเลก็ และโรงแรมท่ีทวัร์เราจดัเป็นโรงแรม ท่ีดีท่ีสุด และรองลงมาในเมือง จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

*เราขอท าความเขา้ใจการเท่ียวเบตง เป็นการเท่ียวท่ีท่านจะได ้สมัผสัธรรมชาติ และวฒันธรรม จะไม่มีความหรูหรา อลงัการ อยูใ่นเมืองน้ี 
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วันทีส่ามของการเดินทาง(3)   วดัพุทธาธวิาส-พพิิธภณัฑเ์มืองเบตง-ปา้ยใต้สดุสยาม-วัดคูหาภมิขุ 
                                    ชมเมอืงยะลาUNESCO-หาดใหญ-่นัง่กระเชา้ชมววิเมอืงหาดใหญ่  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเท่ียวชม วดัพุทธาธิวาส วดัสวยท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์
เจดียต์ั้งอยูบ่นเนินเขา มีบรรยากาศร่มร่ืนทศันียภาพงดงาม มองเห็นภูเขาท่ีราย
ลอ้มเมืองเบตงอยู่เบ้ืองหน้า วดัพุทธาธิวาส มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพุทธศาสนิกชน
นิยมมาสักการะบูชา 3 ส่ิงคือ พระมหาธาตุเจดีย ์พระพุทธธรรมประกาศ พระ
พุทธธรรมกายมงคลปยรุเกศานนทสุ์พพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยยีบน ้ า
ทะเลจืด เขา้ชม พพิธิภัณฑ์เมืองเบตง MUSEUM (ยอ้นเวลาสู่อดีตจะท าใหท่้านไดเ้ขา้ใจเมืองเบตงอยา่งดียิง่ข้ึน ) เปิดท า

การทุกวัน นอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ี เก็บรวบรวม
ส่ิงของโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ ขา้วของเคร่ืองใชใ้นสมยั
เก่ า บ ริเวณชั้ น3 ย ังเป็นหอคอยชมวิว ท่ีสามารถ
มองเห็นเมืองเบตงทั้งเมืองได้แบบสวยงาม   ยิ่งช่วง

ไหนฝนตกก็จะมีหมอกเขา้มาเป็นองคป์ระกอบดว้ย อ าลาเมืองเบตง แวะ ถ่ายภาพคู่กบัป้ายใตสุ้ดสยาม ไวเ้ป็นท่ีระลึก 
น าคณะออกเดินทางสู่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย ดังปรากฏในค าขวญัประจ า
จงัหวดัคือ "ใตสุ้ดสยาม เมืองงามชายแดน” เมืองท่ีมีการวางผงัเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย ผ่านการตดัสินชนะเลิศ
จากกรรมการตดัสินชุดใหญ่ของ UNESCO ไดรั้บรางวลั UNESCO Cities และมีเว็บไซต์ช่ือดงั จดัอนัดบั "ยะลา" ให้
เป็นผงัเมืองท่ีดีท่ีสุด อนัดบัท่ี 23 ของโลกในปี 2560 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารพ้ืนเมือง    
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บ่าย น าท่านเท่ียวชม วดัคูหาภิมุข  วดัท่ีส าคัญและเก่าแก่วดัหน่ึงของจังหวดัยะลา เดิมวดัน้ีช่ือ วดัหน้าถ  ้ า ภายในวดัมีถ  ้ า

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่  พระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค ์นอกจากน้ียงัมีหินงอกหินยอ้ยสวยงาม และน ้ า
ใสสะอาดไหลรินจากโขดหิน  มีพิพิธภณัฑศ์รีวิชยัเก็บวตัถุโบราณมากมาย  บริเวณทางเขา้ถ  ้าบรรยากาศร่มร่ืน มีสระน ้ า
ขนาดใหญ่และสะพานขา้ม พร้อมป้ายช่ือวดัถ  ้าสีสันสดใส ส าหรับนักท่องเท่ียวไวถ่้ายรูปเช็คอินเก๋ๆ กนับริเวณน้ี เมื่อ
มาถึงทางเดินข้ึนซ่ึงจะท าเป็นบันไดข้ึนเพ่ือความสะดวก เดินไม่ก่ีขั้นก็จะถึงปากทางเขา้ถ  ้า มีรูปป้ันยกัษ์ ซ่ึงชาวบ้าน
เรียกว่า พ่อท่านเจา้เขา เป็นรูปป้ันคอนกรีตมีความสูงประมาณ 6 เมตร มีลกัษณะไม่เหมือนยกัษท่ี์อ่ืน ตรงท่ีท่านเจา้เขา
นั้นเป็นยกัษป่์า มีรูปร่างหนา้ตาคลา้ย เงาะป่าซาไก มีความเช่ือว่าท่านจะปกปักษรั์กษาชาวบา้นหนา้ถ  ้าใหพ้น้ภยั และเป็น
การป้องกนัรักษาองคพ์ระพุทธไสยาสน์ ไม่ใหค้นมาท ามิดีมิร้ายและท าลายองคพ์ระได ้โดยบริเวณดา้นหนา้หลงัรูปป้ันมี
พระพุทธรูปและรูปป้ันส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้สักการะ รวมทั้งรูปป้ันองค์ฤาษีท่ีบริเวณหินงอกหินยอ้ยมีน ้ าไหลหยดลงมา
บริเวณแอ่งหินเล็กๆ ซ่ึงมีความเช่ือว่า คือ น ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ สามารถเอามือแตะน ้ ามาพรมท่ีตวัหรือหัว เพ่ือความเป็นสิริมงคล
ได ้เม่ือเดินเขา้ไปในถ ้ามีลกัษณะเป็นห้องโถง ท่ีเต็มไปดว้ยพระพุทธรูปเก่าแก่มากมาย  ภายในห้องโถงประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่  ชาวบา้นเรียกว่า พ่อท่านบรรทม พระพุทธไสยาสน์องคท่ี์เห็นอยู่ในปัจจุบนั เป็น
องค์ท่ีมีการบูรณะทบัองคเ์ดิมไว ้องคเ์ดิมใชโ้ครงไมไ้ผจ่ดัสวนเป็นตะแกรงโบกดว้ยดินดิบ พระพุทธรูปปางไสยาสน์มี
ความศักด์ิสิทธ์ิท่ีเช่ือว่าหากใครได้มากราบไวข้อพรจะสมดั่งปราถนา ได้เวลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ 

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นท่ีตั้ งของ  หาดใหญ่เคเบ้ิลคาร์ กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย 
กระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่ เป็นเส้นทางสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคอหงส์จากพระพุทธมงคล
มหาราชคือสถานีท่ี 1 ไปยงัทา้วมหาพรหม สถานีท่ี 2 เบ้ืองหน้าคือเจา้แม่กวนอิม ระหว่างทางจะไดช้มทศันียภาพท่ี
สวยงามเห็นเมืองหาดใหญ่และทะเลสาบสงขลา  สมัผสัประสบการณ์ใหม่การท่องเท่ียว ท่ีแรกและท่ีเดียวในเมืองไทย  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคารในเมืองหาดใหญ่  
พกัท่ี: SRIPHU HOTEL&CONVENTION CENTRE/CENTARA HOTEL HATYAI / ใกล้เคียง 
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วันทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)         หาดใหญ-่ทา่เรอืปากบารา-นั่งเรอืSPEEDBOAT-เกาะตะรเุตา 
                           เกาะไข-่ซุม้สะพานหนิ-เกาะหลีเปะ๊-พกัรีสอร์ทรมิชายหาด2คนื-ถนนคนเดนิ   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล (120 ก.ม.เดินทางประมาณ 1ช.ม.50นาที) เท่ียวชม จุดชมวิวหาดปากบารา 

หรือท่ีเรียกกนัว่าจุดชมวิว 18 ลา้น ต าบลปากน ้ า อ  าเภอละงู จงัหวดัสตูล ไดม้ีการสร้างปลากระโทงร่มยกัษ์ พร้อมกบัค า
ว่า PAKBARA VIEWPOINT (ปากบาราวิวพอยท์) เป็นภาษาอังกฤษตัวขนาดใหญ่ เด่นสง่า เพ่ือเพ่ิมจุดขายให้
นกัท่องเท่ียวไดแ้วะชมวิว ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก และยงัเป็นสถานท่ีส าหรับจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส าคญัอีกแห่งของจงัหวดั  

11.30น. น าคณะออกเดินทางโดยเรือเร็วสปีดโบ๊ท SPEEDBOAT เรือเร็วทนัสมยัเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ 
น าท่านเท่ียวชม เกาะตะรุเตา จากอดีตคุกกลางทะเลท่ีวนัน้ียงัคงไวด้ว้ยสภาพธรรมชาติอนัสวยงาม
พิสุทธ์ิ จนไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น มรดกแห่งอาเซียน ในปี พ.ศ. 2525 เกาะตะรุเตาวนัน้ีเป็นท่ีตั้ ง
ของท่ีท าการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียว เกาะแห่งน้ีมีประวติัศาสตร์และ
รอยอดีตของการเป็นคุกเปิดท่ียงัหลงเหลือ บนเกาะตะรุเตายงัคงไวด้ว้ยธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์

กบัจุดท่องเท่ียวน่าสนใจ อาทิ อ่าวพนัเตมะเลกา นั้นเป็นดงัจุดรับแขกของท่ีน่ี เพราะเรือจะมาจอดเทียบท่าท่ีร่องน ้ าจืดติด

กบัอ่าว หน้าอ่าวมีประภาคารตั้งตระหง่านเป็นสง่า อ่าวพนัเตมะละกามีแนวหาดทรายยาวขาวเนียน ผืนทรายละเอียด
ประหน่ึงแป้ง อ่าวสน เป็นอ่าวท่ีมีรูปโคง้มีหาดทรายสลบักบัหาดหินซ่ึงขอ้มูลของอุทยานฯระบุว่า หินท่ีน่ีมีอายุมากถึง
ราว 700 ลา้นปีทีเดียว อ่าวเมาะและ เป็นหาดทรายขาวสะอาดมีดงมะพร้าวร่มร่ืน และ อ่าวตะโละวาว ท่ีมีเอกลกัษณ์ดว้ย
แท่งหินซีกกอ้นยกัษ์ตั้งตระหง่านในทะเล มีสะพานท่าเรือทอดตวัเคียงคู่กนัไป นอกจากน้ีเกาะตะรุเตายงัเป็นท่ีตั้งของ 
ศาลเจา้พ่อตะรุเตา ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัของผูค้นในแถบน้ี ท่ีใครเม่ือมาถึงเกาะควรมาสักการบูชาท่านเพ่ือความเป็นสิริ
มงคล ค าว่า ตะรุเตา เพ้ียนมาจากค าว่า ตะโละเตรา ท่ีมีความหมายว่า อ่าวมาก เพราะหมู่เกาะตะรุเตาประกอบไปดว้ยเกาะ
จ านวน 51 เกาะ น ้ าทะเลใสมาก ชมความงดงามของผนืทะเล คุณสามารถสนุกกบักิจกรรมมากมายของท่ีน่ี เช่น เล่นน ้ า 
อาบแดด ชมวิว ด  าน ้ า ดูปะการัง และอ่ืน ๆ อีกมากมาย เหมาะส าหรับตอ้งการมาพกัผอ่น   
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น าท่านเท่ียว เกาะไข่ เป็นเกาะท่ีเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล และสีของหาดทรายท่ีน่ีก็
เหมือนสีไข่ จึงเป็นท่ีมาของช่ือว่า เกาะไข่ นอกจากจะมีหาดสวยน ้ าใสแลว้ ยงัมีสัญลกัษณ์
แห่งตะรุเตาและสัญลกัษณ์สตูลอยา่ง "ซุม้ประตูหิน" มีลกัษณะเป็นแนวหินยืน่ยาวจากตวั
เกาะโคง้ทอดตวัลงบนชายหาด นับเป็นผลงานการสร้างสรรคอ์นัน่าท่ึงของธรรมชาติ ซ่ึงมี

ความเช่ือว่า ใครท่ีควงคู่กนัมาเดินลอดซุม้ประตูแห่งน้ีความรักจะสมหวงัย ัง่ยนื 
เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ สวรรค์แห่งการพกัผอ่น แหล่งท่องเท่ียวสุดฮิตท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย
และชาวต่างชาติ เป็นเกาะท่ีอยู่กลางทะเล มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติภายในบนเกาะ ชายหาดสีขาว เนียน
ละเอียด น ้ าทะเลใส จนสามารถมองเห็นปลาตัวเล็กและ
ปะการังน ้ าต้ืน มีชายหาดท่ีส าคัญ ๆ อยู่ 4 หาด ได้แก่  หาด
พทัยา, หาดซนัไรท,์ หาดคาร์มา, หาดซนัเซ็ท หลีเป๊ะแมจ้ะเป็น
เกาะเล็ก ๆ แต่ดว้ยความสวยงามของธรรมชาติ หาดทราย ทอ้ง
ทะเล เกาะแห่งน้ีจึงไดรั้บความนิยมอยา่งสูง จากเกาะอนัสงบ
สวยงามไปดว้ยธรรมชาติอนัพิสุทธ์ิ วนัน้ีเกาะหลีเป๊ะกลายเป็น
เกาะท่องเท่ียวเต็มรูปแบบ ท่ีบนเกาะมีทั้ง รีสอร์ท ท่ีพกั ร้านอาหาร สถานบนัเทิง บาร์เบียร์ ชอ้ปป้ิง บริการด าน ้ า และ
บริการน าเท่ียว ซ่ึงเกาะหลีเป๊ะเป็นดงัฮบัในการเช่ือมต่อไปเท่ียวยงัจุดต่าง ๆ ของหมู่เกาะตะรุเตา 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารพ้ืนเมือง  
บ่าย อิสระกบัการพกัผอ่นบริเวณท่ีพกั  หาดพทัยา หรือเรียกอีกช่ือว่า หาดบนัดาหยา อยู่บริเวณตอนใตข้องเกาะหลีเป๊ะ เป็น

หาดยอดนิยมของเกาะหลีเป๊ะ ท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นหาดท่ีสวยงามท่ีสุดของ
เกาะหลีเป๊ะ เน้ือทรายเป็นแบบเน้ือละเอียด เป็นสีขาวสะอาดตา แนะน า
อย่างยิ่งส าหรับคนท่ีอยากมาเท่ียวพกัผอ่น สนุกสนานกบัการเล่นน ้ าท่ี
ชายหาด ชมบรรยากาศยามเยน็ของหาดทราย หรือเดินเท่ียวชม ถนนคน
เดิน เกาะหลีเป๊ะ  เมื่อเล่นน ้ า ชมปะการังจนเหน่ือยเเลว้ ก็ข้ึนมาพัก
เหน่ือยกันไดท่ี้น่ี ถนนคน

เดิน เป็นแหล่งร้านคา้ร้านอาหารมากมาย พกัทานขา้วทานอาหาร เดินชอ้ป
ป้ิงของท่ีระลึก ร้านขายยา ร้านแพกเก็จทวัร์ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านอาหาร
ของท่ีน่ีมีหลายร้าน เช่น ร้านก๋วยเต๋ียว หมูยา่ง โรตี ร้านอาหารไทย ฯลฯ  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารบนเกาะหลีเป๊ะ 
พกัท่ี: akira resotrt /Ananya resort/ ใกล้เคียง พักรสีอรท์รมิชายหาด2คืนสบายๆ 

***ทัวร์เราจดัให้พกั 2รีสอร์ทที่ดีทีสุ่ดบนหาดพทัยา เกาะหลีเป๊ะ*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sanook.com/travel/1403097/
https://www.sanook.com/travel/934029
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วันทีห่า้ของการเดินทาง(5)    ด าน้ าชมปะการงั-รอ่งน้ าจาบัง-ปะการงั7ส-ีเกาะหินงาม-เกาะราว ี
                   หาดทรายขาว-เกาะอาดงั-อา่วเรอืใบ-เกาะหลเีปะ๊-อสิระริมชายทะเลบรเิวณที่พกั   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 น าท่านพิสูจน์ความสวยงามใต้ทอ้งทะเลท่ีสวยงามแห่งอนัดามนั เดินทางสู่ เกาะจาบัง เป็นกองหินพน้น ้ า บริเวณน้ี

เรียกว่า ร่องน ้ าจาบงั อยูใ่กลเ้กาะอาดงั อยูร่ะหว่างเกาะราวี และเกาะหลี
เป๊ะ ส่วนใตน้ ้ าจะมีแท่งหินอยูท่ั้งหมด 5 ยอด มีอยู ่4 ยอดท่ีปกคลุมดว้ย
ปะการังอ่อนหลากสี อีกหน่ึงยอดจะเต็มไปด้วยดาวขนนก เกาะอยู่
อย่างมากมาย ปกติแลว้การชมปะการังอ่อนแบบน้ีจะต้องด าน ้ าลึก 
(Scuba divng) แต่ท่ีน่ีปะการังอ่อนอยูใ่นระดบัท่ีต้ืนมาก  ปะการังอ่อน
หลากสี จะเกาะอยู่เต็มทั้งยอด ตั้งแต่บนยอดกองหินไล่ลงไปจนถึง
ระดบัลึกจนมองไม่เห็น บริเวณน้ีมีทั้ง ดาวขนนกอีกมากมาย ทั้งสีด  า สี
แดง, ปะการังอ่อนหลากสี, ปะการังถว้ยส้ม, ฟองน ้ าครกขนาดใหญ่, ดอกไมท้ะเลหลากสี และยงัมีฝูงปลามากมายว่าย
เวียนเพ่ือหาอาหาร นอกจากน้ีท่านอาจจะไดพ้บ ทากป๊ิกกาจู ้ตน้ก  าเนิดโปเกม่อนอีกดว้ย 

 เดินทางสู่ เกาะหินงาม  Unseen หน่ึงเดียวในไทย ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
จงัหวดัสตูล เกาะขนาดเลก็ท่ีเต็มไปดว้ยกอ้นกรวดสีด ามนัวาว ลวดลายสวยงามไม่ซ ้า
กนัไปในแต่ละกอ้น ท่ีเช้ือเชิญให้นักท่องเท่ียวอยากแวะมาเท่ียวสักคร้ังเม่ือมาเยือน
ทะเลในแถบน้ี เกาะหินงาม นับเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในไทย และแห่งท่ี 5 
ของอาเซียน ทั้งหาดจะเต็มไปดว้ยกอ้นหินสีด า ไซส์เลก็ใหญ่แตกต่างกนัไปหลาย
ขนาด แต่ลักษณะท่ีคลา้ยกันทุกก้อนก็คือความกลมเกล้ียง ท่ีพอโดนน ้ า และ
แสงแดดสาดส่องแลว้ จะกลายเป็นสีมันวาววบัท่ีสวยงามมาก  การเกิดของหิน

เหล่าน้ี มีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางธรณีวิทยา โดยแหล่งก าเนิดอยูบ่ริเวณดา้นใตข้องเกาะ ท่ีกระแสน ้ าท าใหหิ้น
โผล่ของหิน “ฮอร์นเฟลส์” ท่ีมีแนวแตกหลายแนว แตกออกเป็นเศษกอ้นหินเหล่ียมจากกระแสคล่ืน เกิดกระแสน ้ าเลียบ
ชายฝ่ังไหลออ้มไปจนถึงบริเวณสนัดอนกรวดมน ตลอดระยะทางของกระแส
น ้ าเลียบชายฝ่ังท าใหก้อ้นหินเกิดการขดัสีมาเร่ือยๆ ท าใหก้ร่อนจนมีขนาดเลก็
ลงตามระยะทาง และมีความกลมมนมากข้ึนจนไปสะสมตวับริเวณสันดอน
กรวดนัน่เอง บา้งก็สนันิษฐานว่า หินท่ีน่ีเป็นหินท่ีมีการทบัถมอยูใ่ตท้อ้งทะเล
มายาวนาน ความกลมมนเงางามของมนันั้นเกิดจากแรงกดักร่อนจากคล่ืนนับ
ลา้นๆ ปี จนเกิดเป็นหาดหินงามดงัเช่นทุกวนัน้ี น าท่านด าน ้ าดูปะการังท่ีเกาะ
หินงาม จุดน้ีจะมีปะการังหลากหลาย เช่น ปะการังไฟ เขากวา้ง ปลานีโม่ หญา้ทะเล เป็นตน้  

น าท่านด าน ้ าชมปะการังท่ี เกาะยาง เป็นเกาะขนาดเลก็ซ่ึงมีชายหาดท่ียาวและ
สวยงามอยู่ทางดา้นทิศเหนือของตวัเกาะ ส่วนทางดา้นทิศใตซ่ึ้งเป็นจุดด าน ้ า
ต้ืนดูปะการังนั้นก็มีหาดทรายขนาดเลก็ท่ีประกอบไปดว้ยทรายสีขาวนวลเน้ือ
เนียนน่าข้ึนไปนั่ง – นอนเล่น แต่เสียดายท่ีทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุ
เตามีการประกาศหา้มไม่ให้เรือน าเท่ียวพาบุคคลใดๆ ข้ึนไปบนชายหาดของ
เกาะยาง เพื่ออนุรักษแ์นวชายหาดไวเ้ป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลรวมถึงเป็น 
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การป้องกนัไม่ใหค้ล่ืนกระแทกและใบพดัของเรือหางยาวท าลายแนวปะการังใกล้ๆ  ชายหาดดว้ย ทางดา้นทิศใตข้องเกาะ
ยางแห่งน้ีก็มีปะการังอนัเป็นเอกลกัษณ์อยู่ 1 ชนิด ได้แก่ ปะการังผกักาดหอม บางคนก็เรียกปะการังผกักาดหอมว่า 
ปะการังผิวเกลด็น ้ าแข็ง หรือ ปะการังกะหล ่าปลี ลกัษณะโดยทัว่ไปของปะการังผกักาดหอม นั้นเป็นแผน่หินปูนบางๆ 
ซอ้นกนัเป็นชั้นๆ หลายๆ ชั้นคลา้ยกบัลกัษณะกลีบใบของผกักาดหอม ส่วนกลางของแผน่หินปูนจะมีสีน ้ าตาลอ่อนและ
ส่วนขอบรอบนอกเป็นสีขาว บางคนก็บอกว่าปะการังชนิดน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบั เห็ดหลินจือ นักท่องเท่ียวก็ยงัอาจพบ
เห็น ปะการังเขากวางพุ่ม,ปะการังโขด และปะการังอ่อนงอกแซมอยู่ไดบ้้าง แต่หลกัๆ ต้องขอบอกว่า จุดด าน ้ าต้ืน
ทางดา้นทิศใตข้องเกาะยางแห่งน้ีเป็นดินแดนแห่งปะการังผกักาดหอมจริงๆ น าท่านเดินทางสู่เกาะราวี 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบปิคนิกบนเกาะราวี  

บ่าย หลงัอาหารกลางวนั อิสระเดินถ่ายรูปท่ี หาดทรายขาว เกาะราวี ซ่ึงเกาะน้ีเองท่ี มีรูปแลนดม์าร์คในโลกโซเซ่ียวมากมาย 
เช่น มุมท่ีมีก่ิงไมย้ืน่ไปในทะเล มุมท่ีมีแปลเช่ือกใหโ้หรน ถ่ายรูป น ้ าทะเลท่ีใส่สะอาด ท่ีฉากหลงัเป็น เกาะอาดงั  

 น าท่านด าน ้ ากนัต่อท่ี อ่าวเรือใบ เกาะอาดงั แหล่งดูปะการังอีกจุดท่ีสวยงามมาก อยูใ่นพ้ืนท่ีของเกาะอาดงั ตรงน้ีมี
ปะการังหลากหลาย ปลาหลากหลาย เป็นหญา้ทะเลท่ีสวยงาม 
เกาะน้ีมีชายหาดท่ีกวา้เหมาะส าหรับการเล่นน ้ าหน้าชายหาด
ดว้ย เกาะอาดัง เกาะแห่งน้ีมีช่ือมาจากค าว่า “อุดงั” ท่ีแปลว่ากุง้
ในภาษามลายู เพราะในอดีตบริเวณเกาะเคยอุดมไปด้วยกุ ้ง
ทะเลชุกชุม บนเกาะมีท่ีพกัสงบเป็นส่วนตัว ให้บรรยากาศ
แตกต่างไปจากท่ีพกัมากแสงสีบนฝ่ังหาดบนัดาหยาท่ีเกาะหลี
เป๊ะ เกาะอาดังมี ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นเขา มีป่าอุดม
สมบูรณ์ มีน ้ าตกท่ีมีน ้ าตลอดปี ขณะท่ีบริเวณท่ีพกัมีหาดทรายละเอียดขาวเนียน นอกจากน้ีบนเกาะอาดงัยงัมีจุดชมวิว
ผาชะโด ท่ีสามารถมองลงไปเห็นวิวเกาะหลีเป๊ะกบัรูปพรรณสณัฐานแบนราบ อีกทั้งยงัเป็นจุดชมพระอาทิตยต์กชั้นดี 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกับนเกาะหลีเป๊ะ อิสระกบัการเล่นน ้ าชายหาด ชมพระอาทิตยต์ก จามอธัยาศยั 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารบนเกาะหลีเป๊ะ อิสระกบัการเดินเท่ียวชมถนนคนเดิน พหัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัท่ี: akira resotrt /Ananya resort/ ใกล้เคียง พักรสีอรท์รมิชายหาด2คืนสบายๆ 

***ทัวร์เราจดัให้พกั 2รีสอร์ทที่ดีทีสุ่ดบนหาดพทัยา เกาะหลีเป๊ะ*** 
 

• รีสอร์ทท่ีเกาะหลีเป๊ะ เราพักห้องแบบ ติดสระว่ายน  า POOL ACCESS 
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วันทีห่กของการเดินทาง(6)   เกาะหลเีปะ๊-นัง่เรอืSPEEDBOAT-ทา่เรือปากบารา-สตูล 
                                  สงชลา-หาดใหญ-่ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-กรงุเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือปากบาราโดยเรือเร็วสปีดโบ๊ท SPEEDBOAT พร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 
เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารพ้ืนเมือง  
บ่าย น าท่านเดินเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าสงขลา ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง มีถนนสายส าคญัน่าเดินเท่ียว 3 สาย คือ ถนนนครนอก 

ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็น ถนนท่ีประกอบไปดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมงดงาม ท่ียงัคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิม

ไว ้มีหอ้งแถวไมแ้บบจีน ตึกคลาสสิคสไตล ์ชิโนโปรตุกีส  และยงัมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเก้ียน
เรียงรายทั้งสองฟากฝ่ังถนน แมอ้าคารหลายหลงัมีการปรับปรุงทาสีใหม่ แต่ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้าง อาคารยา่น
เก่าสงขลาถือว่า เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองราวความเป็นมาของชาวสงขลา ผ่านมุมมองทางสถาปัตยกรรม  นอกจากน้ีตาม
อาคารบา้นเรือนบางหลงัยงัมีภาพสตรีทอาร์ทน่ารักท่ีสะทอ้นเร่ืองราวของความเป็นเมืองสงขลา ให้นักท่องเท่ียวได้
ถ่ายรูปกนัอีกดว้ย น าท่านชมวิวบน เขาตงักวน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในอ.เมืองสงขลา จากยอดเขา
สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองสงขลาไดโ้ดยรอบ บนยอดเขาตงักวนเป็นท่ีประดิษฐานเจดียพ์ระธาตุคู่เมืองสงขลา 
ซ่ึงสร้างในสมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมยัทวาราว
ดี นอกจาก น้ี ย ังมี จุดท่องเท่ียวน่าสนใจอีกหลายจุด  ได้แก่ 
ประภาคาร  ศาลาพระวิหารแดง ลานชมวิวเขาตงักวน ชมความ
สวยงามของ หาดสมิหลามีโขดหินขนาดย่อมยื่นลงทะเล หาด
ทรายขาวละเอียดท่ีเรียกว่า “ทรายแกว้” มีป่าสนร่มร่ืน จากหาดสมิ
หลาสามารถมองเห็นทิวทศัน์อนังดงามของ เกาะหนูเกาะแมว จน
มีค  ากล่าวว่าใครมาเยอืนสงขลาแลว้ไม่มาเยอืนสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา มีสญัลกัษณ์ท่ีมีรูปป้ัน นางเงือกทอง  
แวะซ้ือของฝากของท่ีระลึก***อาหารม้ือเยน็อิสระเพ่ือความสะดวกในการเช็คอิน***(ไม่รวมอาหารม้ือน้ี) 

21.10 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เที่ยวบินที่ WE268 

22.40  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เต็ม เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ใกลเ้คียง จึงเรียนมาเพือ่พิจารณา*** 
 UNSEEN BETONG 6 DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั   
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UNSEEN เบตง-เกาะหลเีปะ๊6วัน5คืน (พกัเบตง2คืน+หาดใหญ1่คนื+เกาะหลเีปะ๊2คืน)  
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สัปดาห์ เพื่อควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน และโรงแรม*เนื่องจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกอืบทกุสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
มกราคม-พฤษภคม2564 

ผูใ้หญ่  
พักห้องละ2-3ท่าน 

เด็ก02-12ปี  
พักกับผู้ปกครองมี

เตียงเสริม 

พักท่านเดียวต่อ1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

เดือนมกราคม  
09-14ม.ค./16-21ม.ค. 
23-28ม.ค./30ม.ค.-04ก.พ. 

29,900 29,900 15,000 

เดือนกมุภาพันธ ์
06-11ก.พ. 

29,900 29,900 15,000 

ตรุษจีน-วาเลนไทน1์3-18 ก.พ. 29,900 29,900 15,000 
20-25ก.พ. 29,900 29,900 15,000 
27ก.พ.-04มี.ค. 26,900 26,900 10,000 
เดือนมีนาคม  
06-11มี.ค./13-18มี.ค. 
20-25มี.ค./27มี.ค.-01เม.ย. 

29,900 29,900 15,000 

เดือนเมษายน  
หยุดยาววันจักรี 03-08/04-09 

37,900 37,900 16,000 

สงกรานต์ 10-15/11-16 เม.ย. 39,000 39,000 18,000 
17-22 เม.ย./24-29เม.ย. 29,900 29,900 15,000 
เดือนพฤษภคม 
01-06พ.ค./08-13พ.ค. 
15-20พ.ค./22-27พ.ค. 
29พ.ค.-03มิ.ย. 

29,900 29,900 15,000 

 
***หากท่านส ารองล่าช้า ต๋วเครือ่งบิน โปรโมชั่นเตม็ ราคาตัว๋ อาจจะเพิม่  
อีกท่านละ 1,000-4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบกอ่นส ารองที่นั่ง จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลอืกวนัเดินทางเอง ได้เลยครบั กรณุาตดิตอ่เจ้าหน้าที่** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาที ่8ท่าน *** 
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคดัร้าน และเมนมูาตรฐานดี มาบริการ 
**หัวหน้าทัวร์ช านาญเส้นทาง คอยดแูลเอาใจใส่ บริการด ีตลอดการเดินทาง  
**รวมค่าน  าหนักกระเป๋าให้เรียบรอ้ยแล้วท่านละ20KG/บนเครื่องมีบรกิารเสิร์ฟอาหารฟร ีไม่ตอ้งซื อ 
 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด20,000(ชว่งปกติ)หรือช าระทั งหมด 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด 20,000-30,000 (ช่วงวันหยดุ-สงกรานต์)หรือช าระทั งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบค าถามได้เลยไมต่้องรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที่  POP2217 สอบถามได้ตลอด     
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อัตราค่าบริการน้ีรวม  

คา่ต๋ัวเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พกัตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่กั โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนรายการทัวร ์

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
• คา่รถน าเทีย่วดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและคา่ประกันภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเกบ็ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบุัตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ส่ังพเิศษนอก 

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

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง  
•  คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

• เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 20,000-30,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรณุาช าระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ตอ่เมือ่ไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 8 ทา่น ทางบรษัิทฯ ยนิดีคนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือวา่ท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจงึสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิที่ใชใ้นการเดนิทางไมส่ามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับกอ่นหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนั้นทา่นจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหมเ่องในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมที่ทา่นซือ้จากทางบรษัิท 

เน่ืองจากเป็นคณุสมบัตรของต๋ัวทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสถานการณร์ะหวา่ง

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

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซ ึง่คนขับตอ้งพักผอ่น ตามกฎหมายของยโุรปไมใ่หว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภยัของหมู่

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

อบุัตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจดุอืน่ และสถานการณเ์ฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชนข์องหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เน่ืองจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

เง่ือนไขการยกเลิก 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วัน – คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืคลอ่มวันหยดุยาว และวันหยดุส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การันต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้า่ย 50%    
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
 
 UNSEEN BETONG 6 DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 
โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั   
 


