
 

 

กรุ๊ปเหมาสว่นตวั เที่ยวเบตง 3 วนั 2 คืน 
เดินทางไดต้ ัง้แต่ 2 ท่านข้ึนไป 

 

ไฮไลทข์องทริปน้ี 

- ขึ้นสกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา 

- เช็คอนิจุดไฮไลทส์ุดฮติ สตรีทอารต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บราณ, สนามบินเบตง และป้ายใตสุ้ดสยาม 

- ชมอโุมงคปิ์ยะมิตร ถ่ายรูปสุดเกก๋บัตน้ไมพ้นัปี, ชมความงามสวนหม่ืนบปุผา, แช่เทา้บ่อน ้าพรุอ้นเบตง  

- พาชิมเฉากว๊ยเบตง(วุน๊ด า ก.ม.4) ตน้ต าหรบัอร่อยระดบัต านาน 

- พเิศษ...ลิ้มรส เมนูช่ือดงั ไก่เบตง, เคาหยก, กบภเูขา, ผกัน ้าผดัน ้ามนัหอย และ ปลานิลสายน ้าไหล 



 

 

วนัแรก หาดใหญ่–เดินทางไปเบตง-แวะปตัตานี-ซิต้ีทวัรใ์นเมืองเบตง 

เชา้ เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จากนัน้เดนิทางสู่ ปตัตานี แวะ วดัชา้งให ้หรือ วดัราษฎรบู์รณะ 

กลางวนั  อสิระพาท่านไปทานอาหารกลางวนั 

 จากนัน้เดนิทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานขา้มเข่ือนบางลาง บริเวณบา้นคอก

ชา้ง อ.ธารโต จากนัน้เดนิทางต่อสู่ อ.เบตง เมือ่ถงึเตวัเมอืงเบตง พาท่านชม สตรีทอารท์ หรือ ถนนศิลปะ 

 จากนัน้น าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ อโุมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภูเขาเพือ่เชื่อมต่อส่วนขยายของเมอืง  

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบั วงเวียนหอนาฬกิาเบตง และ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่ทีพ่กั พกัผ่อนตาม

อธัยาศยั 

ค า่ อสิระพาท่านไปทานอาหารค า่ 

ท่ีพกั   Garden View Betong Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว // หรือจะอพัเกรดเป็นโรงแรม 4 ดาว 

 

วนัที่สอง ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง+เที่ยวในเมืองเบตง 

04.00 น. พาท่านออกเดินทางจากโรงแรมไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึ้น จุดชมวิว Skywalk ชมววิทวิทศันแ์บบรอบทศิทางแบบ 

360 องศา ( การเทีย่วชมทะเลหมอก อาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นได ้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั ) 

เชา้ อสิระรบัประทานอาหารเชา้ที่ตลอดบนยอดเขาอยัเยอรเ์วง 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้ชม น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่

ไหลมาจากตน้น า้บนยอดเขา  

จากนัน้น าท่านชม อโุมงคปิ์ยะมิตร ตัง้อยู่บา้นปิยะมติร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ สถานทีท่างประวตัศิาสตร ์ทีใ่นอดตีเป็นฐาน

เคลือ่นไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสตม์ลายา (พคม.)  

กลางวนั  อสิระพาท่านไปรบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าคณะเดินทางต่อไปยงั สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ตัง้อยู่ที่หมู่บา้นปิยะมิตร 2  สวนดอกไมน้ี้ อยู่

ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลบั แวะพกัผ่อนที ่บ่อน ้าพรุอ้นเบตง บ่อน า้พรุอ้นเป็นบ่อน า้แร่รอ้นตามธรรมชาตขินาดใหญ่

ประกอบดว้ยแร่ธาตตุ่าง ๆ มากมาย 



 

 

ค า่  อสิระพาท่านไปรบัประทานอาหารค า่ 
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วนัที่สาม วดัพทุธาธิวาส–รา้นของฝากเมืองเบตง–ถ่ายรูปหมู่ ป้ายใตสุ้ดสยาม–รา้นวุน้ด า ตน้ต ารบั (เฉากว๊ย ก.ม. 4) 

สนามบินเบตง–จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง-เบตง–ปตัตานี-ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว-หาดใหญ่-ตลาดกมิหยง 

เชา้ อสิระรบัประทานอาหารเชา้ 

 จากนัน้เดนิทางไปยงั วดัพทุธาธิวาส วดัคู่เมอืงเบตง เดมิชื่อวดัเบตง ก่อตัง้เมือ่ เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2460  

จากนัน้น าท่านสู่ รา้นวุน้ด า กม. 4 หรือ รา้นเฉากว๊ย รา้นตน้ต าหรบัอร่อยระดบัต านาน จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั รา้นของ

ฝากของท่ีระลกึเบตง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากจากทอ้งถิน่ เช่น ผลติภณัฑก์ลุม่แม่บา้น สนิคา้ OTOP ,รงันก, หมีเ่หลอืงเบ

ตง, ซอีิ้วเบตง, สม้โชกุน, เสื้อยดืสกรีน OK BETONG เป็นตน้  

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยงับริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จดุผ่านแดนถาวรทีเ่ชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายภาพหมู่

กบั ป้ายใตสุ้ดสยาม จากนัน้น าท่าน แวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคาร สนามบินเบตง ชมสถาปตัยกรรมทีต่กแต่งดว้ยไมไ้ผ่ 

สะทอ้นเอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ ซึง่ค าว่า “เบตง” หรือ “บอืตง” เป็นภาษาถิน่มลายู แปลว่า “ไมไ้ผ่” กลายเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่

ของอ าเภอเบตง 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนัน้น าท่านแวะจดุเช็คอนิสุดฮติ ใหท่้านอสิระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง ก่อนเดนิทางกลบั  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หาดใหญ่ จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว เชื่อกนัว่าผูม้าขอพรใหโ้ชคลาภจะไดผ้ล  

จากนัน้น าท่านอสิระเลอืกซื้อของฝากที่ ตลาดกมิหยง อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัเขา้สู่ สนามบนิ

หาดใหญ่ หรือส่งในหาดใหญ่ตามที่ท่านตอ้งการ 

 

 

 



 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

โรงแรมที่พกั จ านวนผูเ้ดินทาง ราคาต่อท่าน 

Garden View Baytong 2 ท่านข้ึนไป สอบถามทางไลน์ 

Lanmark Baytong Hotel 2 ท่านข้ึนไป สอบถามทางไลน์ 

Garden Hill Baytong 2 ท่านข้ึนไป สอบถามทางไลน์ 

Granmandarin Baytong 2 ท่านข้ึนไป สอบถามทางไลน์ 

ภผูาแอนดศิ์ลาโฮม 2 ท่านข้ึนไป สอบถามทางไลน์ 

Photo Hostel Baytong 2 ท่านข้ึนไป สอบถามทางไลน์ 

สามารถเพิ่มอาหารในรายการทวัรไ์ด ้โดยการเพิ่มราคาทวัร ์

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

✓ ค่าทีพ่กั 2 คืน โรงแรมตามทีท่่านตอ้งการ 

✓ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอก

รายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 



 

 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุม

ของบริษทัฯ 

 ค่าทปิคนขบัรถตามสมคาร 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิ 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

✓ ส่ง ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้ม มดัจ า 50% ของราคาทวัร ์

✓ ส่วนทีเ่หลอืช าระทัง้หมดในวนัทีเ่ดนิทาง  

✓ บตัรประชาชนตวัจริงถอืไปในวนัเดนิทาง 


