
 

 
 

#0060 – ทวัรป์ตัตาน ีเบตง หาดใหญ ่3 วนั 2 คนื 

เทีย่วสนุกทวัรฯ์ เราคอื ผูน้ าเทีย่วเบตง โดยตรงแบบเจาะลกึ เหมากบัทา่นที่

ตอ้งการขอ้มลู และเสน้ทางทอ่งเทีย่วอยา่งลกึซึง้ ส าหรับแพ็คเกจทัวรเ์บตง เทีย่ว 3

เมอืงหลักทางภาคใตน้ี ้เราจัดใหม้ ีเทีย่วในเมอืงปัตตาน ีอ าเภอเบตง ยะลา เก็บ

ทัง้หมดไฮไลทข์องทรปิเบตง และ ยังพาไปชมเมอืงหลวงของภาคใตท้ี ่อ าเภอ

หาดใหญ่กบัยา่นการคา้เกา่แกข่องภาคใต ้คอื เมอืงหาดใหญ ่

 

 

 

 



 

 
 

 

วันแรก ::   รับสนามบนิ-วัดชา้งไห-้ถา่ยรปูสนัเขือ่นบางลาง-ชมหอนาฬกิาเบตง-ตูไ้ปรษณีเบตง-

สตรทีอารต์เบตง-อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์

เชา้ ตามเทีย่วบนิของทา่น หรอื รบัจากในโรงแรมตัวเมอืงหาดใหญ ่จากนัน้พาคณะ

เดนิทางสู ่วดัชา้งไห ้จงัหวดัปตัตาน ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.) สกัการะ

หลวงปทูวด ซึง่วัดแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้เมือ่กวา่ 300 ปีมาแลว้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ( ลกูคา้เลอืกไดว้า่จะจา่ยเอง หรอื ใหร้วม

ไปในราคาทวัรเ์ลย ) 

  จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมอืงเบตง 

 ระหวา่งทาง แวะถา่ยรปูที ่สนัเขือ่นบางลาง ซึง่เป็นเขือ่นทีถ่กูกนักกัน ้าแมน่ ้าปัตตานี 

บรเิวณบา้นบางลางท าใหเ้กดิเป็นเขือ่นเพือ่ผลติไฟฟ้าใหก้บัประเทศไทยไดใ้ชง้าน 

  จากนัน้พาคณะเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงเบตง 

 -ผา่นชม หอนาฬกิาเบตง ซึง่เป็นวงเวยีนกลางเมอืงเบตง ทีใ่ครๆจะขับรถมาจาก

ทางไหนก็ตอ้งผา่นวงเวยีนหอนาฬกิาแหง่นี ้

 -จากนัน้พาคณะ แวะลงถา่ยรปูที ่ตูไ้ปรษณียเ์บตง ซึง่เป็นตูไ้ปรษณียท์ีใ่หญท่ีส่ดุใน

ประเทศไทย ซึง่กลายเป็นสญัญาลักษณท์างการทอ่งเทีย่วอกีอยา่งหนึง่ทีร่า้นคา้ของ

ทีร่ะลดึน าไปผลดิเป็นของฝากมากมาย 

-จากนัน้พาทา่น เดนิชม สตรทีอารต์เมอืงเบตง มมีมุสวยๆเยอะ และใกล ้ๆ  กนัทา่น

สามารถถา่ยรปูกบั รปูปั้นไกเ่บตงขนาดใหญไ่ดด้ว้ยครับ 

-จากนัน้ตอนค า่ พาทา่นชม อโุมงเบตงมงคลฤทธิ ์พรอ้มถา่ยรปูกบัไฟประดบับรเิวณ

อโุมงค ์อยา่งสวยงาม 

เมือ่ไดเ้วลาทีเ่หมาะสมพาคณะเดนิทางสู ่รา้นอาหาร 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร ( ลกูคา้เลอืกไดว้า่จะจา่ยเอง หรอื ใหร้วมไปใน

ราคาทวัรเ์ลย ) 

พกั  เลอืกรสีอรท์ หรอื โรงแรมทีพ่กัทีท่า่นสนใจในราคาทา้ยโปรแกรมทวัรไ์ดเ้ลย 



 

 
 

 

 

วนัทีส่อง:: เทีย่วเบตงเต็มวนั 

04.00 น. ทกุทา่นมาพรอ้มกนัทีล่อ๊บบีข้องโรงแรม จากนัน้เดนิทางสู ่อัยเยอรเ์วง จากโรงแรม

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ี

เพือ่ชมความงามของทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ซึง่ทา่นจะไดข้ึน้ไปชมที ่Baytong Sky 

WALK ซึง่ทา่นตอ้งตอ่แถวเพือ่ขึน้ชมตามระเบยีบทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด ( มจีดุไฮไลท์

ตรงสะพานกระจก ซึง่จะเพิม่ความเสีย่วและความตืน่เตน้ในการชมทะเลหมอกยาม

เชา้มากขึน้ครับ) 

เชา้ เชญิทา่นรบีประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารตลาดเชา้ทั่วๆไปในพืน้ทีต่ลาดบนยอด

เขาอัยเยอรเ์วง 

เมือ่  ไดเ้วลาทีเ่หมาะสม พาคณะไปเทีย่วตอ่จดุอืน่ๆ ของเบตง ดังนี ้

1.สะพานแตปซุ ูเป็นสะพานแขวนไมเ้กา่แกทีถ่กูสรา้งขึน้เพือ่ขา้มแมน่ ้าปัตตาน ีซึง่ 

นายมเูซ็ง แตปซู ุเป็นผูส้รา้งและบกุเบกิเสน้ทางนี ้ทา่นสามารถถา่ยรปู ณ สะพาน

แขวนแหง่นีไ้ด ้

2.น ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ์ร.9 ซึง่กอ่นหนา้นีช้าวบา้นเรยีกน ้าตกนี้วา่ น ้าตกวงัเวง หรอื

ภาษามาลาย ูชือ่ อยัเยอรเ์ค็ม ซึง่เป็นน ้าตกทีอ่ยูใ่นการดแูลของ อบต.อัยเยอรเ์วง นัน

เอง 

3.ไปถา่รปูที ่สนามบนิเบตง ซึง่มกีารตกแตง่ทีแ่ตกตา่งจากสนามบนิอืน่ๆ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร ( ลกูคา้เลอืกไดว้า่จะจา่ยเอง หรอื ใหร้วมไป

ในราคาทัวรเ์ลย ) 



 

 
 

4.พาทา่นชม สวนหมืน่บปุผา หรอื สวนไมด้อกเมอืงหนาว เป็นสวนไมด้อกเมอืงหนาว

แหง่เดยีวในภาคใต ้เนื่องจากเบตงมสีภาพอากาศทีเ่หมาะกบัการปลกูไมเ้มอืงหนาว

ไดต้ลอดทัง้ปี เชญิทา่นถา่ยรปูมมุตา่งๆ ไดต้ามอัธยาศยั 

5.พาทา่นชม อโุมงคปิ์ยมติร เป็นอโุมงคท์ีถ่กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีห่ลบภัยจากการโจมตี

ของฝ่ายตรงขา้มในสมัยสงครามโลกครัง้ที2่ และยงัใชเ้ป็นเสน้ทางขนเสบยีงอาหาร

อกีดว้ย จดุอยูท่ีต่น้ไมใ้หญ ่ซึง่เราอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการเดนิชมเสน้ทาง

ประวตัศิาสตร ์

6.แวะชมิวุน้ กม.4 (ลกูคา้ช าระเอง) หรอื เฉากว๊ยเบตง 

7.บอ่น ้าพรุอ้นเบตง ซึง่ทา่นสามารถน่ังแชเ่ทา้เพือ่เป็นการผอ่นคลา้ยได ้หรอืจะเดนิ

พักผอ่น ถา่ยรปูบรเวณสวนน ้าพรุอ้นเบตงกไ็ด ้

8.แวะถา่ยรปูที ่ป้ายใตส้ดุแดนสยาม ซึง่เป็นอกีหนึง่จดุเช็คอนิของเมอืงเบตง 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร ( ลกูคา้เลอืกไดว้า่จะจา่ยเอง หรอื ใหร้วมไปใน

ราคาทวัรเ์ลย ) 

พัก  เลอืกรสีอรท์ หรอื โรงแรมทีพ่กัทีท่า่นสนใจในราคาทา้ยโปรแกรมทวัรไ์ดเ้ลย 

 

 

 

วนัทีส่าม:: วดัพทุธาธวิาส - วงัปตัตาน ี– ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว-ตลาดกมิหยง-

สนามบนิหาดใหญ ่

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. พาคณะเดนิทางกลับสู ่หาดใหญ ่ระหวา่งทาง แวะเทีย่วมาเรือ่ยๆ คอื 



 

 
 

1.แวะสกัการะ วดัพทุธาธวิาส ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูบ่นเนนิเขามพีระธาตเุจดยีพ์ระพทุธ

ธรรมประกาศตัง้โดดเดน่มองเห็นศลิปกรรมแบบศรวีชิยัประยกุตส์วยงามมาก โดยใน

องคม์หาธาตเุจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาต ุมหาธาตเุจดยีอ์งคน์ี้สรา้งขึน้จากความคดิ

และการด าเนนิการของอดตีประธานศาลฎกีา 

2.แวะ ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนี่ยว ความศักดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงปัตตานีมาแตโ่บราณ ตัง้อยูใ่น

ตัวเมอืงปัตตาน ีเป็นทีป่ระดษิฐานองคเ์จา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว เป็นศนูยร์วมจติใจและศนูย์

รวมศรัทธาของชาวไทยเชือ้สายจนีในปัตตาน ี

3.แวะ วงัยะหริง่ หรอื วงัเจา้เมอืงยะหริง่ ตัง้อยูท่ี ่ต าบลยาม ูอ าเภอยะหริง่ จังหวัด

ปัตตาน ีสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2428 ในสมยัรัชกาลที ่5 โดยพระยาพพิธิเสนามาตยาธิ

บดศีรสีรุสงคราม เจา้ประเทศราชเมอืงยะหริง่ อันดบั 3 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร ( ลกูคา้เลอืกไดว้า่จะจา่ยเอง หรอื ใหร้วมไป

ในราคาทัวรเ์ลย ) 

4.แวะตลาดนัดกมิหยง ใหท้า่นมเีวลาซือ้ของฝากทีต่ลอดนัดกมิหยง ซึง่เป็นเมอืง

การคา้ทีส่ าคัญของภาคใต ้

เมือ่  ไดเ้วลาทีเ่หมาะสมพาคณะเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่

 

ส ำหรับกรุ๊ปเหมำเพื่อควำมรวดเร็ว ส่งลิง้โปรแกรมทวัร์นีม้ำให้เรำ แจ้งรำคำได้เลย 

 

-------------------------- จบโปรแกรมการเดนิทาง-------------------------- 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

ราคาต่อท่าน 
 

1. กรณีเลอืกพักที ่Garden View Baytong 

จ ารวนผู้ เดินทาง ยานพาหนะที่ใช้ ราคาต่อท่าน 
คณะ 10 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 8-9 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 6-7 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 4-5 ท่ำน ฮนุได h1 / ฮนุได h1 / รถตู้  VIP  

คณะ 2-3 ท่ำน  รถเก๋ง  

 

////////////////////////////////////////////////// 

 

2. กรณีเลอืกพักที ่Lanmark Baytong Hotel 

จ ารวนผู้ เดินทาง ยานพาหนะที่ใช้ ราคาต่อท่าน 
คณะ 10 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 8-9 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 6-7 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 4-5 ท่ำน ฮนุได h1 / รถตู้  VIP  

คณะ 2-3 ท่ำน  รถเก๋ง  

 

////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. กรณีเลอืกพักที ่Garden hill Baytong 

จ ารวนผู้ เดินทาง ยานพาหนะที่ใช้ ราคาต่อท่าน 
คณะ 10 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 8-9 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 6-7 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 4-5 ท่ำน ฮนุได h1 / ฮนุได h1 / รถตู้  VIP  

คณะ 2-3 ท่ำน  รถเก๋ง  

 

////////////////////////////////////////////////// 

 

4. กรณีเลอืกพักที ่Grandmandarin baytong 

จ ารวนผู้ เดินทาง ยานพาหนะที่ใช้ ราคาต่อท่าน 
คณะ 10 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 8-9 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 6-7 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 4-5 ท่ำน ฮนุได h1 / ฮนุได h1 / รถตู้  VIP  

คณะ 2-3 ท่ำน  รถเก๋ง  

 

////////////////////////////////////////////////// 

 

5. กรณีเลอืกพักที ่ภผูาแอนดศ์ลิาโฮม 

จ ารวนผู้ เดินทาง ยานพาหนะที่ใช้ ราคาต่อท่าน 
คณะ 10 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 8-9 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 6-7 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 4-5 ท่ำน ฮนุได h1 / ฮนุได h1 / รถตู้  VIP  

คณะ 2-3 ท่ำน  รถเก๋ง  



 

 
 

////////////////////////////////////////////////// 

 

6. กรณีเลอืกพักที ่Photo Hostel Baytong 

จ ารวนผู้ เดินทาง ยานพาหนะที่ใช้ ราคาต่อท่าน 
คณะ 10 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 8-9 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 6-7 ท่ำน รถตู้  VIP  

คณะ 4-5 ท่ำน ฮนุได h1 / ฮนุได h1 / รถตู้  VIP  

คณะ 2-3 ท่ำน  รถเก๋ง  

 

ราคาทีเ่ห็นรวมแลว้ดงันี ้

1.คา่รถน าเทีย่วตามเสน้ทาง พรอ้มคนขบัดแูลตลอดทรปิ 

2.คา่หอ้งพกั 2 คนื ตามประเภทหอ้งพกัโรงแรมทีท่า่นเลอืกครับ 

3.คา่เขา้ชม สวนไมด้อกเมอืงหนาว และ คา่เขา้ชมอโุมงคปิ์ยมติร 

4.คา่อาหารเชา้ 1 มือ้ทีร่วมอยูใ่นหอ้งพกั 

 

คา่ใชจ้า่ยทีย่งัไมร่วม 

1.คา่รอ้งเทา้ขึน้สกายวอรค์อัยเยอรเ์วง 

2.คา่อาหาร และขนม ตา่งๆ ระหวา่งการเดนิทาง ซึง่ทา่นสามารถหาขอ้มลูมาแลว้ใหค้นขับพาทา่น

ไปทานได ้และคนขับก็มขีอ้มลูส าหรับแนะน าทา่นดว้ยเชน่กนั 

 


