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" ใต้สุดสยาม เบตง - ปัตตานี " 
ตระการตากับแลนด์มาร์คใหม่ สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

 

 

 

 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    2564 

 
05.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ  ... 
 
05.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารข าออก เคาเตอร์    สายการบินไทยสไมล์    

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

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา ( ระยะทาง 224 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. ) 
ระหวา่งทางแวะรับประทานอาหารกลางวนั 

เบตง ปัตตาน ี3วัน 

วันแรก      1   
                กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภมูิ – สนำมบนิหำดใหญ่ –จ.ยะลำ – อ. ธำรโต 
                – ล่องเรือทะเลสำบฮำลำบำลำ – อ.เบตง                   
                     – ล่องเรือทะเลสำบฮำลำบำลำ – เกำะทวด – อ.เบตง 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร    
 น าทา่นสูท่า่เรือตาพะเยา ล่องเรือทะเลสำบฮำลำบำลำ ป่าดิบชืน้ 

ผืนใหญ่ท่ีสดุในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีพืน้ท่ีประมาณ 800,000 ไร่ มี
อาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ี อ.บนันงัสตา อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา ยาว
ไปจนถึง อ.สคิุริน อ.แว้ง อ.จะแนะ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และแนวเขต
แดนท่ีติดตอ่กบัประเทศมาเลเซีย  
น าทา่นชมเกำะทวด เกาะน า้จืดขนาดเลก็ท่ีตัง้อยูก่ลางทะเลสาบฮา
ลาบาลา  บนเ  กาะนัน้เป็นท่ีประดิษฐานหลวงปู่ ทวด โดยมีความเช่ือ
วา่หากได้มาสกัการะบนบานศาลกลา่วใด ๆ จะเป็นไปตามประสงค์
โดยเฉพาะเร่ืองของเงินทอง โชคลาภ 
จากนัน้น าทา่นขึน้ฝ่ัง เดินทางสู ่ อ าเภอเบตง  ( ระยะทาง 50 กม. ใช้
เวลาประมาณ 1 ชม. ) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  ร้ำนต้ำเหยิน 

น าทา่นเดินชมรอบเมืองเบตง  ชม ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไทย บริเวณสีแ่ยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 
2467 ตัง้แตก่่อนสมยัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 

   พกัเบตง  โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
โรงแรมตัง้อยูใ่จกลางเมืองเบตง สะดวกในการเดินเลน่ทอดนอ่งทอ่งเมืองมาก 

 
 
 
 
05.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  นัง่ชมแสงแรก ในเขตพืน้ท่ีของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตร

ท่ี 32 มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟุต ให้ทา่นเต็มอ่ิมกบัการชมทะเลหมอก แบบหนา ๆ ตัง้แตช่่วงเช้า
มืดได้อยา่ง 
สวยงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  น าทา่นชม “สกำยวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์
เวง” แลนด์มาร์คใหม่ อ.เบตง ( เปิดเวลา 05.30 – 09.30 น. )ตัง้อยูบ่ริเวณจุดชมววิ
ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง (ข้างจุดชมวิวเดิม) ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา บนระดบั
ความสงู 2,038 ฟุต จากระดบัน า้ทะเล  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  แบบปิคนิค 

วันที่สอง        2 
  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  –  Sky Walk – น ำ้ตกเฉลิมพระเกียรติ  – สะพำนแตปูชู  
                    เฉำก๊วย กม.4  – อุโมงค์ปิยะมิตร – สวนหมื่นบุปผำ – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  
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จากนัน้น าทา่นชม น ำ้ตกเฉลิมพระเกียรติ  ช่ือเดิมคือ น า้ตกวงัเวง 
หรือ อยัเยอร์เค้ม เรียกตามชาวจีนท่ีมาท าเหมืองกบัชาวฝร่ังในยคุ
มลายเูป็นอาณานิคมขององักฤษ ช่ือ เขง่ ชาวบ้านเรียก “ไอเขง่” “ไอ
เกง” เพี๊ยนเป็น “อยัเยอร์เค็ม” 
ให้ทา่นถ่ายรูปสวยๆกบั สะพำนแตปูซ ูเป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่
สร้างข้ามแม่น า้ปัตตานี มีนายมเูซ็ง แตปซูู เป็นผู้บุกเบิก  
จากนัน้เดินทางสู ่ ต าบลตะเนาะแมเราะ ( ระยะทาง 38 กม. ใช้เวลา
ประมาณ 50 นาที ) 
แวะชิม เฉำก๊วย กม.4 เฉาก๊วยดัง้เดิมต้นต ารับ อร่อยระดบัต านาน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ร้ำนปลำนิลสำยน ำ้ไหล 

จากนัน้น าทา่นชม อุโมงค์ปิยะมิตร  เป็นอุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการ
โจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึน้ ส าหรับเป็นฐานปฏิบติัการ
ตอ่สู้ทางการเมือง แตต่อ่มาได้กลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย สร้างเม่ือปี 
พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนั
ได้เปิดเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวให้แก่นกัทอ่งเท่ียวท่ีสนใจเข้ามาเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ในอดีต 
จากนัน้น าทา่นชม สวนหมื่นบุปผำ หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง ตัง้อยูท่ี่หมู่บ้านปิยะมิตร 2  ต.
ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแหง่เดียวในภาคใต้  เน่ืองจากเบตงมีสภาพ
อากาศท่ีเหมาะสม ด้วยสภาพภมิูประเทศท่ีอยูส่งูจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบาย
ตลอดปี ระบบน า้เพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลกูไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นีอ้ยู่
ทา่มกลางภเูขา ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  ท่ีมีดอกไม้
นานาพนัธ์ุบานสะพร่ัง คอยเชือ้เชิญผู้มาเยือน ความสวยงามของดอกไม้ท่ีปลกูเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้
นกัทอ่งเท่ียวเข้าไปเท่ียวชม และสมัผสักบัสภาพภมิูอากาศท่ีมีอุณหภมิูต ่ากวา่พืน้ท่ีอ่ืนของภาคใต้ 
  
 

 
 
 
 
 น าทา่นกลบัอ าเภอเมืองเบตง ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ ตัง้อยู ่ ณ บริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบัถนนภกัดี

ด ารงผา่นสวนสาธารณะออกสูถ่นน บริเวณหน้าสวนนก เช่ือมตอ่กบัถนนมงคลประจกัษ์ ทะลไุปสูชุ่มชนเมือง
ใหม่หมู่บ้านแกรนด์วิว และเช่ือมตอ่กบัถนนอยัเยอร์เบอร์จงั ไปสูชุ่มชนธารน า้ทิพย์อีกทอดหนึง่ เป็นอุโมงค์
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รถยนต์ลอดภเูขาแหง่แรกของเมืองไทย ท่ีขดุทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มาก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหลก็ มีความ
ยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สงู 7 เมตร ผิวจราจรคู ่กว้าง 7เมตร ทางเท้าเดินกว้างข้าง
ละ 1 เมตร ความเร็วรถสามารถวิ่งได้ 60 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง ได้เปิดใช้อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2544 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  ร้ำนหวำยร้อยลี ้

   พกัเบตง  โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
 

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 น าทา่นสู ่อ าเภอบนันงัสตา ( ระยะทาง 100กม. ใช้เวลาประมาณ 2  

ชม )  ชม สะพำนยีลำปัน  สะพานข้ามแม่น า้ปัตตานี มีความกว้าง 
6 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร พืน้สะพานเป็นเหลก็แบบรังผึง้ ตวั
โครงสร้างทัง้หมดเป็นเหลก็กล้าล้วนๆ สร้างโดยกองทพัญ่ีปุ่ นใน
สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ราวๆ ปี พ.ศ. 2485 หลงัจากท่ีกองทพั
ญ่ีปุ่ นยกพลขึน้บกแถวชายฝ่ังภาคใต้ และยดึครองแหลมมาลายู หรือประเทศ สหพนัธรัฐมาเลเชียในปัจจุบนั
จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สูจ่งัหวดัปัตตานี  ( ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30  ชม )  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  ร้ำนไทปัน 

น าทา่นสกัการะ  ศำลเจ้ำแม่ลิม้กอเหน่ียว ศนูย์รวมจิตใจและศนูย์
รวมศรัทธาของชาวไทยเชือ้สายจีนในปัตตานี ในตา่งจงัหวดั และใน
ตา่งประเทศ ศาลเจ้าแหง่นีมี้ช่ือเรียกวา่ “ศาลเจ้าเลง่จูเกียงหรือช่ือท่ี
ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว”  ติดกบัศาลเจ้าแม่ ยงัมี
ยา่นเมืองเก่าปัตตานี ซึง่งดงามด้วยอาคารบ้านเรือน  เก่าแก่หลาย
แบบ หลากสไตล์ ให้ได้เดินทอดนอ่ง ผอ่นคลายอารมณ์ชมเมืองเก่า
ท่ีสวยงามแปลกตาอีกด้วย เดิมบริเวณนีเ้รียกวา่ ตลำดจีน หรือ กือ
ดำจีนอ ตลอดสองฝ่ังถนนจะได้สมัผสักบับรรยากาศของยา่นเมือง
เก่าปัตตานี ท่ี  มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณให้ชมกนัเช่น  บ้าน 
300 ปี  ถือเป็นบ้านท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยา่นนีมี้อายรุาว 300 
ปี  บ้านเลขท่ี 27  บ้านธรรมศาลา   
 
 

วันที่สำม       3  
        อ.เบตง – อ.บันนังสตำ – สะพำนยีลำปัน – จ. ปัตตำนี –  ศำลเจ้ำแม่ลิม้กอเหน่ียว  –กือดำจีนอ 

         – มสัยิดกรือซะ – จ.สงขลำ– สนำมบนิหำดใหญ่  – กรุงเทพฯ   
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จากนัน้น าทา่นชม มัสยิดกรือเซะ หรือ มสัยิดสลุตา่นมซูฟัฟาร์ชาห์ 
เป็นมสัยิดเก่าแก่อายกุวา่ 200 ปีในจงัหวดัปัตตานี สนันิษฐานได้วา่
เป็นศาสนสถานท่ีสร้างขึน้ในพทุธศตวรรษท่ี 22 ร่วมสมยักรุงศรี
อยธุยา มีช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ มสัยิดปิตกูรือบนั ช่ือนีเ้รียกตาม
รูปทรงของประตมูสัยิด ซึง่มีลกัษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอทิก
ของชาวยโุรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวนัออกกลาง 

 น าคณะเดินทางสู ่จงัหวดัสงขลา ( ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
18.00 น.  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   

สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบินหาดใหญ่ 
21.05 น. โดยเท่ียวบินท่ี  WE268 สูก่รุงเทพฯ 
22.35 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
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อัตรำค่ำบริกำร  เบตง ปัตตำนี 3วัน2คืน WE 

   
2564 6 ท่ำน/ตู้ 8 ท่ำน/ตู้ พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน  13,800 บำท 12,800 บำท 1,800 บำท 

 
ค่ำบริกำรนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ+ น า้หนกักระเป๋า  

   คา่รถตู้ ท้องถ่ิน 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม 2 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถ  ตลอดทัง้ทริป 450 บาท/ทา่น              
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 

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

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 6 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุ
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความ
ลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 
 


