
 

 
 

กรุ๊ปส่วนตัว ทวัรเ์บตง 
(จะกิน จะแวะ จะพกัตรงไหนก็ไม่ตอ้งเกรงใจเพ่ือนในกรุป๊ แถมราคารวมแลว้ถกูกว่าดว้ย) 

ทวัรเ์บตง สงขลา หาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน 

 

 

 

ไฮไลทข์องทริปนี ้

-ชมมสัยิดกลางสงขลา 

-สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง 



 

 
 

-รูปป้ันนางเงือกท่ีแหลมสมิหลา 

-ชมอโุมงคปิ์ยมิตร 

-ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียว 

-สวนหม่ืนบปุผา (สวนไมด้อกเมืองหนาว) 

-เบตงสตรีทอารท์ 

-เมนพูิเศษ ส าหรบัทริปนีท่ี้เราแนะน า ไก่เบตง เคาหยก กบภเูขา จิม้จุม่ปลานิลสายน า้ไหล 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วนัแรก  สนามบนิหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียว-จดุชมวิวสะพานเข่ือนบางลาง-ซิตีท้วัรเ์มืองเบตง 

เชา้  รบัคณะตามเวลาเครื่องบนิของทา่นท่ีสนามบนิหาดใหญ่ เจา้หนา้ท่ีรถตู ้VIP ของเรารอรบัท่าน จากนัน้พาทา่น

นั่งรถตู ้VIP สู ่เมืองปัตตานี เพ่ือชม ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว ใหท้า่นท่ีศรทัธาศกัการะศาลไดต้ามอธัยาศยั 

จากนัน้แวะ บ้านขุนพทิักษร์ายา ซึ่งมีความน่าสนใจเรื่องประวตัิความเป็นมาของชาวจีนในปัตานี ซึ่งมีจดุ

ถ่ายรูปสวยๆเยอะมากครบั 

เท่ียง  แวะใหท้า่นรบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารท่ีทา่นตอ้งการ (ลกูคา้จา่ยเอง) 

บา่ย  พาคณะเดนิทางตอ่สู ่เบตง ระหวา่งทางแวะ ถ่ายรูปท่ีจดุชมวิวตรง สันเขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นเข่ือนผลิตไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ของภาคใต ้

เม่ือ  เดนิทางถึงเมืองเบตง ใหท้า่นเท่ียวจดุตา่งๆ ในตวัเมืองเบตง เชน่ 

- ผา่นชมหอนาฬิกา เมืองเก่าเบตง ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของเมืองเบตง 

- ตูไ้ปรษณียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ซึ่งกลายเป็นแลนดม์ารค์ส าคญัของอ าเภอเบตง 

- อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ เป็นอโุมงคท่ี์รถยนตผ์่านไดย้าวท่ีสดุในประเทศไทย ซึ่งตอนกลางคืนมีการประดบั

ไฟสีสวยๆ นา่ถ่ายรูปมากๆ 



 

 
 

- ยา่นอารท์สตรีดของเบตง แวะใหท้า่นไดถ้่ายรูปกบัมมุตกึท่ีมีรูปวาดสวยๆ ของเมืองเบตง 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารท่ีทา่นตอ้งการ (ลกุคา้ช าระเงินเอง) 

พัก  Grandview Landmark Hotel หรือตามทีลู่กค้าจองมา 

 

วันทีส่อง  วัดพุทธาธิวาส-ป้ายใต้สุดแดนสยาม-สนามบินเบตง-ร้านวุ้นด า ก.ม.4-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงคปิ์ยมิตร-
บ่อน า้พุร้อนเบตง 

เชา้  ลกูคา้รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม หรือรา้นอาหาร (ลกูคา้จา่ยเอง) จากนัน้เดนิทางเท่ียวในเบตงตอ่ โดยเริ่ม

จาก 

  - วัดพุทธาธิวาส ซึ่งเป็นวดัขนาดใหญ่ท่ีสดุตัง้อยูใ่จกลางเมืองเบตง อยูบ่นเนินเขาท่ีทา่นพกัอยูโ่รงแรมไหนใน

เมืองเบตงก็สามารถมองเห็นได ้

  - ถ่ายรูปทีป้่ายใต้สุดแดนสยาม ซึ่งเป็นจดุถ่ายรูปยอดนิยมของคนไทย 

  - แวะชมสนามบนิท่ีสวยท่ีสดุของภาคใต ้ณ สนามบินเบตง ตัง้อยูท่า่มกลางบรรยากาศท่ีสวยงาม 

  - แวะชิม วุ้นด า ก.ม.4 อนัโดง่ดงั ซึ่งมีขัน้ตอนการท าท่ีมีประวตัิอนัยาวนานและนา่สนใจมากๆ 

 - สนกุสนามกบัการไดเ้ดนิถ่ายรูปท่ีสวนไม้ดอกเมืองหนาว หรือสวนหมื่นบุปผา ท่ามกลางบรรยากาศท่ีเย็น

สบาย 

เท่ียง แวะรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารท่ีท่านตอ้งการ (ลกูคา้จ่ายเอง) 

 - เดนิชมรอ่งรอยประวิตศิาสตรท่ี์ อุโมงคปิ์ยมิตร  

 - จากนัน้มาผ่อนกลายโดยการนั่งแชเ่ทา้ท่ี บ่อน า้พุร้อนเบตง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารท่ีทา่นตอ้งการ (ลกูคา้จา่ยเอง) 

พกัท่ี Grandview Landmark Hotel หรือตามท่ีลกูคา้จองมา 



 

 
 

 

วันทีส่าม ชมวิวทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง-สะพานแขวนแตปูซู-ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา-วัดช้างให้-หาดใหญ่ 

04.30 น. ต่ืนเรว็หนอ่ยเพ่ือไปรอควิขึน้ไปชมทะเลหมอกท่ี อัยเยอรเ์วง หรือ Skywalk Betong  

 ชมความงามของทะเลหมอกอยัเยอรเ์วงจากมมุสงูและไฮไลทอ์ยูท่ี่สะพานแกว้ท่ีสรา้งความต่ืนเตน้ไดไ้มน่อ้ย 

เชา้ เดนิตลาดเชา้เมืองหนาวท่ีบนยอดเขาอยัเยอรเ์วง เพื่อรบัประทานอหารเชา้และทานกาแฟรอ้นๆ ยามเชา้ 

08.00 น. พาทา่นเดนิทางตอ่สู ่สะพานแตปูซู แวะถ่ายรูปท่ีสะพานไมแ้ขวนและรบัรูเ้รื่องราวของสะพานจาก  

 Driver Guide 

เม่ือ ไดเ้วลาท่ีเหมาะสม พาคณะเดนิทางสู ่ท่าเรือท่ีจะลอ่งเรือไปยงั ทะเลสาบฮาลาบาลา เพ่ือชมความงาม 

 ของพรรณไมห้ลากสีและวิถีชีวิตของชาวบา้นในชมุชนฮาลาบาลา 

จากนัน้ แวะ วัดช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กวา่ 300 ปี ตามต านานกลา่ววา่ พระยาแกม้ด าเจา้เมืองไทรบรุี 

เม่ือ ไดเ้วลาท่ีเหมาะสมพาทา่นเดินทางตอ่สู ่อ  าเภอหาดใหญ่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารท่ีทา่นตอ้งการ (ลกูคา้จา่ยเอง) 

พัก VL Hotel หรือ โรงแรมทีลู่กค้าจองไว้ 

 

วันทีส่ี่ ตลาดกิมหยง-เขาคอหงส-์มัสยดิกลางสงขลา-ย่านเมืองเก่า ถนนนางงาม โรงสีแดง นางเงอืก-สนามบิน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม หรือรา้นอาหารท่ีทา่นตอ้งการ (ลกูคา้จา่ยเอง) 

จากนัน้ เลือกซือ้ของฝากจากมาเลเซีย ท่ีย่านตลาดกิมหยง เม่ือไดเ้วลาท่ีเหมาะสม พาคณะเดนิทางไปชมวิวมมุสงู

ของเมืองหาดใหญ่ท่ี ยอดเขาคอหงส ์ซึ่งเป็นจดุท่ีสามารถมองเห็นวิวเมืองหาดใหญ่ไดท้ัง้เมือง 



 

 
 

จากนัน้ แวะถ่ายรูปท่ี ทชัมาฮาลเมืองไทย ณ มัสยดิกลางจังหวัดสงขลา เสรจ็แลว้เดนิทางตอ่สู ่ย่านเมืองเก่าจังหวัด

สงขลา ซึ่งทา่นจะได ้ถ่ายรูปกบัอารท์สตรีทยา่นถนนนางงาม และชมโรงสีแดง หรือโรงสี หับ โห้ หิน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ยา่นเมืองเก่าสงขลา ซึ่งมีรา้นดงัๆ หลายรา้น 

บา่ย พาทา่นไปถ่ายรูปกบัสญัญาลกัษณข์องเมืองสงขลา ณ รูปป้ันนางเงือก ท่ีแหลมสมิหลา 

เม่ือ ไดเ้วลาท่ีเหมาะสม พาคณะเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ่ 

สง่ รถตู ้VIP หาดใหญ่ของเราสง่คณะท่ีสนามบนิหาดใหญ่โดยสวสัดภิาพ และความประทบัใจ 

 

 

แพค็เกจทัวรนี์ร้วมแล้ว 

1.คา่รถท่ีใชใ้นการเดนิทางกรุ๊ปสว่นตวั พรอ้มคนขบัคอยดแูลตลอดการเดนิทาง 

2.คา่หอ้งคนขบัรถและคา่อาหารคนขบัรถ 

3.คา่ประกนัภยัการเดนิทาง 

4.คา่หอ้งพกั 3 คืน ตามท่ีระบ ุ(หรือหากทา่นมีหอ้งพกัอยู่แลว้ก็ได)้ 

 

ค่าใช้จ่ายระหว่างการเดนิทาง (ไม่บังคับ) 

1.คา่เขา้ชมสวนหม่ืนบปุผา ทา่นละ 40 บาท 

2.คา่เขา้ผมอโุมงคปิ์ยมิตร ท่านละ 50 บาท 

3.คา่รองเทา้ขึน้ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ทา่นละ 20 บาท 

4.คา่อาหาร ตามท่ีทา่นตอ้งการ 


