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เดินทาง  ธนัวาคม 2563 – มีนาคม 2564 

เบตง l บ่อน ้าพรุอ้นเบตง l อโุมงคปิ์ยะมิตร l อาหารพ้ืนเมืองไก่เบตง l   

สนามบินเบตง ถ่ายรปูป้ายใตส้ดุสยาม l อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ l  

Skywalk ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง l น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 l สะพานแตปูซ ูl 

Street Art สงขลา l  หาดสมิหลา l มสัยิดกลางจงัหวดัสงขลา l ตลาดกิมหยง 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันท่ี 1 สนามบินสวุรรณภมูิ -หาดใหญ่ – เบตง-สะพานขา้มอ่างเก็บน า้บางลาง -วัด

พทุธาธิวาส –บ่อน า้พรุอ้นเบตง - สวนดอกไมห้มื่นบปุผา 

   

วันท่ี 2 

 

อโุมงคปิ์ยะมิตร –เฉาก๊วย กม.4 ตูไ้ปรษณีย ์–สนามบนิเบตง-ถ่ายรปูป้ายใต้

สดุสยาม – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ – ถนนคนเดินเบตง 

   

วันท่ี 3 Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง – น า้ตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – สะพานแตปูซ ู

ของฝากเบตง – Street Art สงขลา – ถนนนางงาม – หาดสมิหลา - มัสยิด

กลางจังหวัดสงขลา ตลาดกิมหยง  - สนามบินหาดใหญ่ 

   

 
          

เริ่มตน้เพียง8,500.- 

ไปใหส้ดุแลว้หยดุท่ี...เบตง 3 วนั 2 คืน   
โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย (FD) 
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Day 

1 

 

เบตง 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ - หาดใหญ่– สะพานขา้มอ่างเก็บน ้าบางลาง- วดัพทุธาธิวาส –  

บ่อน ้าพรุอ้นเบตง - สวนดอกไมห้มื่นบปุผา 

04.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 

เคานเ์ตอร ์E สายการบินไทยแอรเ์อเชีย  

06.00 น. เดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD4300 

07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีไกดท์อ้งถ่ินคอยตอ้นรบั จากนัน้น าท่านข้ึนเดินทาง

ท่องเท่ียวโดยรถต ูป้รบัอากาศ 

 จากนัน้เดินทางไปเมืองเบตง แวะถ่ายรปู สะพานขา้มอ่างเก็บน ้าบางลาง เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนท่ี

สรา้งข้ึนเพื่อกั้นแม่น า้ปัตตานีตามแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน า้เอนกประสงคแ์ห่งแรกทางภาคใต ้ 

ชมทิวทัศนผ์ืนป่าตดัผืนน า้สีเขียวสวยงามสบายตาลัดเลาะผ่านทางโคง้ตามแนวเขาถึงเบตง 

  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนดัูงเมืองเบตง เมนพิูเศษ ไก่สบัเบตง ผกัน ้า เคาหยก (มื้อท่ี1) 

บ่าย น าท่านเดินทางไปยัง วดัพทุธาธิวาส นมัสการพระมหาธาตเุจดียพ์ระพทุธธรรมประกาศ พระพทุธ

ธรรมกายมงคลประยรุเกศานนทส์พุพิธาน 

15.00 น. แวะรา้นอินเตอรรั์งนก การคัดรังนก เลือกซื้อสินคา้พื้นเมือง และ รา้นสมนุไพรขึ้นชื่อ (น าท่านชิมชา

เห็ดหลินจือธรรมชาติและซปุตา้ลิหวังตุน๋ไก)่ 

16.00 น. จากนัน้เดินทางต่อไปยัง บ่อน ้าพรุอ้นเบตง ตัง้อยู่ใน ต าบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา เป็นบ่อน า้

รอ้นธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน า้รอ้นผดุขึ้นมาจากใตดิ้น 

ประกอบดว้ยแร่ธาตตุ่างๆ มากมาย อณุหภมูิของน า้อยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจดุท่ีมี

น า้เดือดน้ี สามารถตม้ไขไ่ก่ไดจ้นสกุภายใน 10 นาที ทางจังหวัดยะลาไดป้รับปรงุภมูิทัศนโ์ดยรอบบ่อ

น า้รอ้น ใหม้ีความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อใหเ้หมาะส าหรับการมาพักผอ่นหย่อนใจ 

และส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อสขุภาพ ภายในบ่อน า้รอ้นเบตง ยังมีสระน า้ขนาดใหญ่ ส าหรับกักน า้

จากน า้พรุอ้น เพื่อใหป้ระชาชน และนกัท่องเท่ียว ไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เล่น ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่าง

ไดม้าตรฐาน ถกูสขุลักษณะ 
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 เดินทางต่อไปยัง สวนดอกไมห้มื่นบปุผา สวนดอกไมเ้มืองหนาวในหบุเขา เป็นโครงการใน

พระราชด าริของสมเด็จพระเทพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  (มื้อท่ี2) 

  ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ู่ท่ีพกั Winter flower garden resort หรอืเทียบเท่า  

(หอ้งพดัลม เนื่องจากอากาศเย็นตลอดทัง้ปี) 

Day 

2 

 

 

เบตง 

 

วนัท่ี 2 อโุมงคปิ์ยะมิตร – เฉากว๊ย กม.4 - ชมต ูไ้ปรษณีย ์– สนามบินเบตง – ถ่ายรปู

ป้ายใตส้ดุสยาม – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – ถนนคนเดินเบตง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อท่ี3)  

08.00 น. น าท่านยอ้นรอยประวัติศาสตร ์ชมกองก าลังพรคคคอมมนิูสมาลายา ท่ีเจาะอโุมงคภ์เูขาเพื่อใชใ้นการ

หลบภัย มีความยาวถึง 1 กม. โดยประมาณ เรียกกันว่า อโุมงคปิ์ยะมิตร 
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10.00 น. ระหว่างทางน าท่านแวะชมิ ว ุน้ด า หรือเฉากว๊ย กม.4 เป็นรา้นเฉาก๊วยท่ีเก่าแก่ด้ังเดิมของเบตง 

น าชมต ูไ้ปรษณีย ์ถ่ายรปูไปรษณียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในเบตงขา้งหอนาฬิกา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี4) 

บ่าย จากนัน้น าท่านชม สนามบินเบตง ท่ีตกแต่งดว้ยไมไ้ผ่ ผลิตภัณฑท์อ้งถิ่น สวยเก๋ไก ๋ใหท่้านได้

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

  

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเหยียบแผ่นดินใตส้ดุสยาม ถ่ายรปูป้ายใตส้ดุสยามติดชายแดนมาเลเซีย 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินเมืองเบตง ใหท่้านไดช้มบรรยากาศเมืองเบตงและสามารถ

เลือกซื้อสินคา้ไดต้ามอัธยาศัย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี5) 

19.30 น. น าท่านเดินเล่นด่ืมด า่กับบรรยากาศยามค า่คืน นกนางแอ่นเกาะตามสายไฟ ถ่ายรปูอโุมงคเ์บตง

มงคลฤทธ์ิ ลอดภเูขาแห่งแรกของไทย ท่ีมีไฟหลากสีสนัตลอดแนวอโุมงค หนา้อโุมงคเ์ป็นจดุสตา๊ทวิ่ง

ของพี่ตนูBody slamอกีดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ู่ท่ีพกั โรงแรมแกรนดแ์มนดารนิ หรือเทียบเท่า  
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Day 

3 

 

SKYWALK 

อยัเยอร ์ 

-  

สงขลา 
วนัท่ี 3 Skywalk ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – สะพานแตปูซ ู- ของ

ฝากเบตง – Street Art สงขลา – ถนนนางงาม – หาดสมิหลา - มสัยิดกลางจงัหวดัสงขลา 

ตลาดกิมหยง  - สนามบินหาดใหญ่  

04.00 น. น าท่านเดินทางไปยัง สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง เป็นววิท่ีสวนงามท่ีสดุใหท่้านไดด่ื้มด า่ 

สดูอากาศบริสทุธิ์ยามเชา้ ( รวมค่าเขา้ชมแลว้) 

  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มื้อท่ี6) 

 น าท่านชม น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชมุชนบา้น กม.32 ต าบลอัยเยอรเ์วงเมืองเบตง น า้ตกท่ีไหล

ลงมาจากหนา้ผาสงูปกคลมุดว้ยพชืพรรณไมส้ีเขียว ต่อมาในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 

2542 อบต.อัยเยอรเ์วง จึงไดเ้ขา้มาพัฒนาบกุเบิกเสน้ทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว และไดเ้ปลี่ยน

ชื่อเป็นน า้ตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านชม สะพานแตปูช ูเป็นสะพานแขวนท่ีชใ้นการสัญจรของชาวบา้นทอ้งถิ่น ขึงดว้ย

ลวดวลิงแสดงใหเ้ห็นถึงภมูิปัญญาคนสมัยก่อนปูดว้ยไมร้ะแนงขา้มแม่น า้ปัตตานียาวกว่า 100 เมตร 
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10.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสงขลา 

 อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

14.00 น. น าท่านชมย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนามงาม ซึ่งเป็นย่านการคา้ท่ีส าคัญในอดีต

ของเมืองสงขลา เป็นถนนท่ีประกอบไปดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมท่ีงดงามท่ียังคงเอกลักษณ์

ด้ังเดิมเอาไว ้ตัง้เรียงรายต่อเน่ืองกันไปตามถนน แทรกตวัไปพรอ้มกับธรุกิจสมัยใหม่ ท้ังรา้นอาหาร

ด้ังเดิม แถมมกีารเพิ่มสสีันดว้ยภาพวาดสตรีทอารท์ สดุน่ารักตามผนงัอาคารบา้นเรือนต่าๆ ท่ี

สะทอ้นเร่ืองราววิถชีีวิตและวัฒนธรรมของคนสงขลา ท าใหก้ารเดินเท่ียวชมย่านเมืองเก่าสงขลาไม่ได้

เพียงแต่จะไดช้มความงามของตึกโบราณเหล่าน้ี แต่ยังไดส้นกุสนานไปกับการถ่ายภาพโพสตท่์ากับ

ภาพวาดต่างดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังหาดสมิหลา ถ่ายรปูกับ นางเงือก สัญลักษณโ์ดดเดนของจังหวัด

สงขลา 

 น าท่านเดินทางสู่มสัยิดกลางจงัหวดัสงขลา หรือมสัยิดกลางดิยน์ลุอิสลาม โดยไดเ้ร่ิมก่อตวัขึ้นเมื่อ

ปี 2534 โดยนายอาศิส พิทักษค์มุพล ประธานฯและคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสงขลาใน

ยคุก่อนการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม ดว้ยความตัง้ใจจริงท่ีว่า 

“อยากใหจั้งหวัดสงขลามีมสัยิดกลางเฉกเช่นจังหวัดอืน่ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้รวมท้ังเพื่อเป็นท่ี

ท าการของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสงขลาอย่างเป็นเอกเทศ มัสยิดกลางน้ีเป็นศาสน

สถาน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว จนไดช้ื่อว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งประเทศไทย และยังเป็นศนูยร์วมจิตใจของ

ชาวไทยมสุลมิในจังหวัดสงขลา (ขอสงวนสิทธ์ิน าท่านชมมสัยิดจากภายนอก กรณีท่ีทางมสัยิด

มีพิธีกรรมหรือมสัยิดปิดท าการ) 

 น าท่านแวะซื้อของฝากก่อนกลับท่ีตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจ าเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 2 ชัน้

ขนาดใหญ่ท่ีสดุท่ีหาดใหญ่ ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซื้อสินคา้ตามอัธยาศัยอาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า เกม

คอมพวิเตอร ์เสื้อผา้ กระเป๋า ของกิน ขนม ผลไมต้ามฤดกูาล ฯลฯ 

 อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

21.55 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD4303 

23.30 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ กรณี ไม่ใชต้ัว๋ 

ราคาท่านละ 

11-13 ธ.ค. 2563 8,900.- 6,900.- 

18-20 ธ.ค. 2563 8,900.- 6,900.- 

22-24 ธ.ค. 2563  8,500.- 6,500.- 

25-27 ธ.ค. 2563 8,900.- 6,900.- 

27-29 ธ.ค. 2563  8,500.- 6,500.- 

31 ธ.ค. 2563 – 02 ม.ค. 2564 11,900.- 8,900.- 

15-17 ม.ค. 2564 8,900.- 6,900.- 

29-31 ม.ค. 2564 8,900.- 6,900.- 

12-14 ก.พ. 2564  8,900.- 6,900.- 

19-21 ก.พ. 2564 8,900.- 6,900.- 

26-28 ก.พ. 2564 10,900.- 9,900.- 

05-07 มี.ค. 2564 8,900.- 6,900.- 

19-21 มี.ค. 2564 8,900.- 6,900.- 

พกัเดี่ยว เพิม่  2,000   

บาท / ท่าน 

เพิม่  2,000   

บาท / ท่าน 

*เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึงไม่มีราคาเด็ก* 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยดา้น

สขุอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผูร่้วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลือ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน์ี้รวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลับ กรงุเทพ-หาดใหญ่ ชัน้ประหยัด สายการบินแอรเ์อเชีย 

2. น า้หนกัสัมภาระถือข้ึนเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระท่ีจะถือข้ึนเครื่องบิน ตอ้งไม่มีของมีคม 

กรรไกรตดัเล็บ วัตถ ุไวไฟ 

3. ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกินขนาดบรรจ ุ100 มล. 

4. ค่ารถโดยสาร ท่องเท่ียวตามรายการ  

5. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามท่ีระบใุนรายการ หรือเทียบเท่า 

6. ค่าอาหาร ตามท่ีระบใุนรายการ 

7. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

8. พาหนะทอ้งถิ่น(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร์ 
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9. มัคคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

10. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ ไม่รวมประกันสขุภาพ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน์ี้ ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าน า้หนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีท่ีตอ้งการซื้อน า้หนกั 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเท่ียว  

( หากท่านตอ้งการซื้อน า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อน 48 ชัว่โมง ) 

4. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 

5. ค่าทิปมัคคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

6. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากับภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน  

2. กรณุายอดทัวรเ์ต็มจ านวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทางตัง้แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

(ถา้มี) 

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงนิเต็มจ านวน 

** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทัวร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร ์ทางบริษัทคืนเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น

จริง(ถา้มี)อาทิเช่น ค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
 


