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" ใต้สุดสยาม อ าเภอเบตง " 
ตระการตากับแลนด์มาร์คใหม่ สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

 

 

 

 

 
 
 

รายการทวัร์โดยรถตูV้IP  พักโรงแรม   
6 ทา่น สามารถตัง้วนัเดินทางเที่ยวกรุ๊ปสว่นตัวได้ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง      มกรำคม - มถิุนำยน 2565   

 
     
 
 
05.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารข าออก เคาเตอร ์   สายการบินไทยสไมล ์   

โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน     
07.00 น. โดยเที่ยวบินท่ี  WE259 สู ่สนามบินหาดใหญ่ 
08.30 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ รบัสมัภาระออกจากอาคาร มีรถตูท้อ้งทอ้งถิ่นรอรบัท่าน 

หาดใหญ่ ปัตตาน ียะลา 3วัน 

วันแรก    1   
   กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินหำดใหญ่ - จ.ปัตตำนี  –  ศำลเจ้ำแม่ลิม้กอเหน่ียว  
   –กือดำจีนอ  – มัสยิดกรือซะ –จ.ยะลำ – อ. เบตง 

                – ล่องเรือทะเลสำบฮำลำบำลำ – อ.เบตง                   
                     – ล่องเรือทะเลสำบฮำลำบำลำ – เกำะทวด – อ.เบตง 
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น าคณะเดินทางสู ่จงัหวดัปัตตาน ี( ระยะทาง 120 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) 
เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  ร้ำนไทปัน 

น าท่านสกัการะ  ศำลเจ้ำแม่ลิม้กอเหน่ียว ศนูยร์วมจิตใจและศนูย์
รวมศรทัธาของชาวไทยเชือ้สายจีนในปัตตานี ในต่างจงัหวดั และใน
ต่างประเทศ ศาลเจา้แห่งนีม้ีชื่อเรียกว่า “ศาลเจา้เลง่จเูกียงหรือชื่อที่
ชาวบา้นเรียก “ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหนี่ยว”  ติดกบัศาลเจา้แม่ ยงัมี
ย่านเมืองเก่าปัตตานี ซึ่งงดงามดว้ยอาคารบา้นเรือน  เก่าแก่หลาย
แบบ หลากสไตล ์ใหไ้ดเ้ดินทอดน่อง ผ่อนคลายอารมณช์มเมืองเก่า
ที่สวยงามแปลกตาอีกดว้ย เดิมบรเิวณนีเ้รียกว่า ตลำดจีน หรือ กือ
ดำจีนอ ตลอดสองฝ่ังถนนจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของย่านเมือง
เก่าปัตตานี ที่  มีอาคารบา้นเรือนแบบโบราณใหช้มกนัเช่น  บา้น 
300 ปี  ถือเป็นบา้นที่เก่าแก่ที่สดุในย่านนีม้ีอายรุาว 300 
ปี  บา้นเลขที่ 27  บา้นธรรมศาลา   
จากนัน้น าท่านชม มัสยิดกรือเซะ หรือ มสัยิดสลุต่านมซูฟัฟารช์าห ์
เป็นมสัยิดเก่าแก่อายกุว่า 200 ปีในจงัหวดัปัตตานี สนันิษฐานไดว้่า
เป็นศาสนสถานที่สรา้งขึน้ในพทุธศตวรรษที่ 22 รว่มสมยักรุงศรี
อยธุยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มสัยิดปิตกูรือบนั ชื่อนีเ้รียกตาม
รูปทรงของประตมูสัยิด ซึ่งมีลกัษณะเป็นวงโคง้แหลมแบบกอทิกของชาวยโุรป และแบบสถาปัตยกรรมของ
ชาวตะวนัออกกลาง 

 จากนัน้น าท่านขึน้ฝ่ัง เดินทางสู ่อ  าเภอเบตง  ( ระยะทาง 172 กม. ใช้
เวลาประมาณ 3 ชม. ) 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  ร้ำนต้ำเหยิน 

  ลิม้รสไก่สบัเบตง เคาหยก 
น าท่านเดินชมรอบเมืองเบตง  ชม ตู้ไปรษณียใ์หญ่ทีสุ่ดใน

ประเทศไทย บรเิวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สรา้งขึน้
เมื่อปี พ.ศ. 2467 ตัง้แต่ก่อนสมยัสงครามโลกครัง้ที่สอง 

   พกัเบตง  โรงแรมแกรนดแ์มนดารนิเบตง หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  
โรงแรมตัง้อยู่ใจกลางเมืองเบตง สะดวกในการเดินเล่นทอดน่องท่องเมืองมาก 

 
 
 
 

วันทีส่อง        2   
  ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง  –  Sky Walk – น ้ำตกเฉลิมพระเกียรติ  – สะพำนแตปูชู  
                    เฉำก๊วย กม.4  – อุโมงคปิ์ยะมิตร – สวนหมื่นบุปผำ – อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์ 
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05.00 น. น าท่านเดินทางสู ่จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง  นั่งชมแสงแรก ในเขตพืน้ที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตร
ที่ 32 มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟตุ ใหท้่านเต็มอ่ิมกบัการชมทะเลหมอก แบบหนา ๆ ตัง้แต่ช่วงเชา้
มืดไดอ้ย่าง 
สวยงาม (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  น าท่านชม “สกำยวอลค์ ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง” 
แลนดม์ารค์ใหม่ อ.เบตง ( เปิดเวลา 05.30 – 09.30 น. )ตัง้อยู่บรเิวณจุดชมวิวทะเล
หมอกอยัเยอรเ์วง (ขา้งจุดชมวิวเดิม) ต.อยัเยอรเ์วง อ.เบตง จ.ยะลา บนระดบัความสงู 
2,038 ฟตุ จากระดบัน า้ทะเล  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  แบบปิคนิค 
จากนัน้น าท่านชม น ้ำตกเฉลิมพระเกียรติ  ชื่อเดิมคือ น า้ตกวงัเวง 
หรือ อยัเยอรเ์คม้ เรียกตามชาวจีนที่มาท าเหมืองกบัชาวฝรั่งในยุค
มลายเูป็นอาณานิคมขององักฤษ ชื่อ เข่ง ชาวบา้นเรียก “ไอเข่ง” “ไอ
เกง” เพีย๊นเป็น “อยัเยอรเ์ค็ม”ใหท้่านถ่ายรูปสวยๆกบั สะพำนแต
ปูซู เป็นสะพานแขวนไมเ้ก่าแก่สรา้งขา้มแม่น า้ปัตตานี มีนายมเูซ็ง 
แตปซูู เป็นผูบุ้กเบิก จากนัน้เดินทางสู ่ ต าบลตะเนาะแมเราะ ( 
ระยะทาง 38 กม. ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที ) 
แวะชิม เฉำก๊วย กม.4 เฉาก๊วยดัง้เดิมตน้ต ารบั อรอ่ยระดบัต านาน  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ร้ำนปลำนิลสำยน ้ำไหล 

จากนัน้น าท่านชม อุโมงคปิ์ยะมิตร  เป็นอโุมงคดิ์นที่อดีตขบวนการ
โจรคอมมิวนิสตม์ลายา (จคม.) สรา้งขึน้ ส  าหรบัเป็นฐานปฏิบติัการ
ต่อสูท้างการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมารว่มพฒันาชาติไทย สรา้งเมื่อปี 
พ.ศ. 2519 ใชห้ลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนั
ไดเ้ปิดเป็นแหลง่ท่องเที่ยวใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้
ประวติัศาสตรใ์นอดีต 
จากนัน้น าท่านชม สวนหมื่นบุปผำ หรือ สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง ตัง้อยู่ที่หมู่บา้นปิยะมิตร 2  ต.
ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  เนื่องจากเบตงมีสภาพ
อากาศที่เหมาะสม ดว้ยสภาพภมูิประเทศที่อยู่สงูจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบาย
ตลอดปี ระบบน า้เพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลกูไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไมน้ีอ้ยู่
ท่ามกลางภเูขา ในโครงการตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  ที่มีดอกไม้
นานาพนัธุบ์านสะพรั่ง คอยเชือ้เชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของดอกไมท้ี่ปลกูเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนให้
นกัท่องเที่ยวเขา้ไปเที่ยวชม และสมัผสักบัสภาพภมูิอากาศที่มีอณุหภมูิต ่ากว่าพืน้ที่อ่ืนของภาคใต้ 
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 น าท่านกลบัอ าเภอเมืองเบตง ชม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ ตัง้อยู่ ณ บรเิวณถนนอมรฤทธิ์ ตดักบัถนนภกัดี

ด ารงผ่านสวนสาธารณะออกสูถ่นน บรเิวณหนา้สวนนก เชื่อมต่อกบั
ถนนมงคลประจกัษ์ ทะลไุปสูช่มุชนเมืองใหม่หมู่บา้นแกรนดว์ิว และ
เชื่อมต่อกบัถนนอยัเยอรเ์บอรจ์งั ไปสูช่มุชนธารน า้ทิพยอี์กทอดหนึ่ง 
เป็นอโุมงคร์ถยนตล์อดภเูขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโคง้ให้
รถวิ่งไป-มาก่อสรา้งดว้ยคอนกรีตเสรมิเหล็ก มีความยาวตลอด
อโุมงค ์ประมาณ 273 เมตร กวา้ง 9 เมตร สงู 7 เมตร ผิวจราจรคู่ กวา้ง 7เมตร ทางเทา้เดินกว ้ างขา้งละ 1 
เมตร ความเรว็รถสามารถวิ่งได ้60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไดเ้ปิดใชอ้ย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2544 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  ร้ำนบ้ำนคุณชำย 

   พกัเบตง  โรงแรมแกรนดแ์มนดารนิเบตง หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  
 

 
 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านสูท่่าเรือตาพะเยา ( ระยะทาง 44 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ) 
ล่องเรือทะเลสำบฮำลำบำลำ ป่าดิบชืน้ ผืนใหญ่ที่สดุในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ มีพืน้ที่ประมาณ 800,000 ไร ่ มีอาณาเขตครอบคลมุ
พืน้ที่ อ.บนันงัสตา อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา ยาวไปจนถึง อ.สคิุรนิ อ.
แวง้ อ.จะแนะ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และแนวเขตแดนที่ติดต่อกบั
ประเทศมาเลเซีย  
น าท่านชมเกำะทวด เกาะน า้จืดขนาดเล็กที่ตัง้อยู่กลางทะเลสาบฮา
ลาบาลา  บนเ  กาะนัน้เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ ทวด โดยมีความเชื่อ
ว่าหากไดม้าสกัการะบนบานศาลกลา่วใด ๆ จะเป็นไปตามประสงค์
โดยเฉพาะเรื่องของเงินทอง โชคลาภ 

วันทีส่ำม       3    
        อ.เบตง – ล่องเรือทะเลสำบฮำลำบำลำ– อ.บันนังสตำ – สะพำนยีลำปัน – จ.สงขลำ 
        – ตลำดกิมหยง – สนำมบินหำดใหญ่  – กรุงเทพฯ   
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น าท่านสู่ อ  าเภอบนันงัสตา ( ระยะทาง 100กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 

ชม )  ชม สะพำนยีลำปัน  สะพานขา้มแม่น า้ปัตตานี มีความกวา้ง 6 
เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร พืน้สะพานเป็นเหล็กแบบรงัผึง้ ตวั
โครงสรา้งทัง้หมดเป็นเหล็กกลา้ลว้นๆ สรา้งโดยกองทพัญ่ีปุ่ นในสมยั
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ราวๆ ปี พ.ศ. 2485 หลงัจากท่ีกองทพัญ่ีปุ่ นยกพล
ขึน้บกแถวชายฝ่ังภาคใต ้และยดึครองแหลมมาลายู หรือประเทศ สหพนัธรฐัมาเลเชียในปัจจบุนั 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่จงัหวดัสงขลา ( ระยะทาง 161 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2.30  ชม )  
น าท่านแวะซือ้ของฝากของที่ระลกึที่ ตลำดกิมหยง ตลาดขาย
ของฝากและของที่ระลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา ตัง้อยู่บนอาคารสองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บน
เป็นรา้นขายสินคา้ ชัน้ล่างเป็นตลาดขายของแหง้ 

18.00 น.  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบินหาดใหญ่ 

22.00 น. โดยเที่ยวบินท่ี  WE268 สู่กรุงเทพฯ 
23.30 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

อัตรำค่ำบริกำร  เบตง ปัตตำนี 3วัน2คืน WE 

   
 
 
 
ค่ำบริกำรนีร้วม   ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ+ น า้หนกักระเป๋า  

   ค่ารถตูท้อ้งถิ่น 
  ค่าที่พกัโรงแรม 2 คืน 
  ค่าอาหารตามระบใุนรายการ   
  ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ   
  ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่น  
  ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม   ค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกรายการ  เป็นตน้.     
   ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ   
   ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที่ยว   ( ถา้มี ) 
   ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยวส าหรบัชาวต่างชาติ 

เงือ่นไขกำรให้บริกำร 
- ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท  พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน  
- สว่นที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต ่าผูใ้หญ่ 6 ท่านขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2.  รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ
ของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
4  . ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

2565 6 ท่ำน/ตู้ 8 ท่ำน/ตู้ พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน  13,800 บำท 12,800 บำท 2,800 บำท 


