
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : 7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 ม.ค. 65 
 

วนัแรก (1)   สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินหำดใหญ่ – ทชัมำฮำลเมืองไทย (มสัยิดกลำงสงขลำ)   

       – เจำ้แม่ลิ้ มกอเหน่ียว – ชมวิวทะเลสำบฮำลำบำลำ – เบตง 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 สายการบินไทยสมายล ์(WE) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ 

คอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน 

QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทวัรเ์ท่ียวไทย”  วดัอุณหภูมิ  บริการเจลลา้งมือ ก่อนเช็คอิน   

07.00 น.  เหินฟ้าสู่ หำดใหญ ่โดยสำยกำรบินไทยสมำยล ์เที่ยวบินที่ WE259 (ใชเ้วลาบิน 1.30 ชัว่โมง)  

08.30 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา ... เจา้หน้าท่ีรอตอ้นรบัคณะ และน าท่านเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ  

 รบัประทำนอำหำรเชำ้ (ม้ือที่ 1) 

10.00 น. หลงัอาหารเชา้น าท่านถ่ายรูปกบัทชัมำฮำลเมืองไทย (มสัยิดกลางสงขลา) หรือชื่อเต็ม “มสัยิด 

กลางดิยนุ์ลอิสลาม” มีสระน ้าดา้นหน้า มสัยิดแห่งน้ีดูละมา้ยคลา้ยคลึงกบัทชัมาฮาลท่ีอินเดีย 

ต่อไปยงัจงัหวดัยะลำ แวะสกัการะ ศำลเจำ้แม่ล้ิมกอเหน่ียว สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ 

เป็นท่ีประดิษฐานองค์เจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว เป็นศูนยร์วมจิตใจและศูนยร์วมศรทัธาของชาวไทยเชื้ อสาย

จีนในปัตตานี ในต่างจงัหวดั และในต่างประเทศ ศาลเจา้แห่งน้ีมีชื่อเรียกวา่ “ศาลเจา้เล่งจูเกียงหรือชื่อท่ี

ชาวบา้นเรียก “ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว” 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นแลผำหนำ้ถ ้ำ (ม้ือที่ 2) 

14.00 น. ระหว่างทางแวะเท่ียวชมวิว สะพำนขำ้มทะเลสำบ ฮำลำบำลำ สะพานแห่งน้ีเป็นเสน้ทางสญัจรหลักสู่

เมืองเบตงและยงัเป็นจุดชมวิวท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก แนะน าใหย้ืนตรงกลางสะพานจะไดเ้ห็น

เวิ้ งน ้าขนาดใหญ่เป็นเสน้ไกลออกไปสุดสายตา ทั้ง 2 ดา้นต่างถูกโอบอุม้ไปดว้ยความเขียวขจีของตน้ไม้

นานาชนิดแบบป่าดิบชื้ นท่ีคงไปดว้ยความอุดมสมบูรณ ์บอกไดค้ าเดียววา่วิวระดบัลา้นมาก    

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมแกรนดแ์มนดำริน (ม้ือที่ 3) 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรมแกรนดวิ์ว แลนดม์ำรค์ เบตง () หรือเทียบเท่า  

 

 

 



 

 

วนัที่สอง (2)    เบตง – สวนหม่ืนบุปผำ – อุโมงคปิ์ยะมิตร – ตน้ไมพ้นัปี – บ่อน ้ำรอ้นเบตง –  

         วดัพุทธำธิวำส – สตรีทอำรท์เบตง - ชิมวุน้ด ำ กม.4 – หอนำฬิกำ – ตูไ้ปรษณีย ์–     

                     อุโมงคม์งคลฤทธ์ิ - ป้ำย OK Betong 

 รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรไทซีฮ้ี (เมนูติ่มซ ำ และของน่ึงตำ่งๆ) (ม้ือที่ 4) 

08.30 น. น าท่านเดินทางชม สวนหม่ืนบุปผำ หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมืองหนำวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มือง

หนาวแห่งเดียวในภาคใต ้เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยู่สูงจาก

ระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ความสวยงามของดอกไมท่ี้ปลูกเรียง

รายเป็นทิวแถวเยา้ยวนใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชม  

    

 

 ต่อไปยัง อุโมงคปิ์ยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สรา้งขึ้ น 

ส าหรบัเป็นฐานปฏิบติัการต่อสูท้างการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย ใหท้่านแวะ บ่อน ้ำ

รอ้นเบตง ซึ่งเป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิ

ของน ้าน้ันอยูท่ี่ประมาณ 80 องศา 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ รำ้นอำหำรบ่อปลำนิลสำยน ้ำไหล (โกหงิ่ว) ใหท้่ำนไดล้ิ้มลอง

เมนูปลำนิลน ้ำไหล (ม้ือที่ 5) 

บ่าย น าท่านเดินทางไปยัง วัดพุทธำธิวำส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรม

ประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยุกต์สวยงามมาก โดยในองคม์หาธาตุเจดียบ์รรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดียอ์งคน้ี์สรา้งขึ้ นจากความคิดและการด าเนินการของอดีตประธานศาล

ฎีกา นายสวสัด์ิ โชติพานิช เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชชินีนาถ ใน



 

 

วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ... ต่อไปชม ภำพวำดแนว สตรีทอำรต์ (Street Art) 

ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชาว 

เบตง รวมไปถึงสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีมีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตูไ้ปรษณียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ซึ่งภาพถูกวาด

ทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง ก าแพง ใตส้ะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง ใหท้่านไดล้ิ้มลอง

วุน้ด ำ กม.4 หรือเฉำกว๊ยเบตง เป็นเฉ๊าก๊วยในแบบฉบบัสูตรของเบตง ซึ่งมีกล่ินหอม มีสรรพคุณดา้น

การแกร้อ้นใน เน้ือยงัเหนียวและนุ่มดว้ย....  

เย็น   รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรคุณชำย (ม้ือที่ 6 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารน าท่านถ่ายรูป หอนำฬิกำคู่บำ้นคู่เมือง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสรา้งเก่าแก่อยู่คียงคู่กบัเมืองเบตงมา

ชา้นาน หอนาฬิกาแห่งน้ีสรา้งเป็นสัญลักษณ์จุดศูนยก์ลางของเมือง  ต่อไปชม ตูไ้ปรษณียเ์บตงใหญ่

ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ท่ีบริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สรา้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อน

สมยัสงครามโลกครั้งท่ีสอง ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุล าโพงไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆ ไวร้อบๆ เพื่อกระจาย

เสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี จากน้ันน าท่านชม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ เป็น

อุโมงคร์ถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ท่ีขุดทอดโคง้ใหร้ถวิ่งไป-มาก่อสรา้งดว้ยคอนกรีตเสริม

เหล็ก แวะถ่ายรูปจุดเช็คอินท่ีมาเบตงแลว้พลาดไม่ไดก้บัป้ำย OK Betong 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรมแกรนดวิ์ว แลนดม์ำรค์ เบตง () หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 



 

 

วนัที่สำม (3)        ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – สกำยวอลค์ – ป้ำยใตสุ้ดสยำม – วดัชำ้งไห ้–  

                        หำดใหญ่ – ตลำดกิมหยง – สนำมบินหำดใหญ่ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

05.00 น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชมทะเลหมอกแบบหนาๆ และชมแสง

แรกของ ตะวนั ... จากน้ันเดินทางสู่ จุดชมวิว “SKY WALK” ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง แลนดม์ารค์ใหม่ อ.

เบตง (รวมค่าใชจ้่ายในการขึ้ นชม SKY WALK ทั้งหมด)  

     

   

 

 รบัประทำนอำหำรเชำ้ (ม้ือที่ 7 ) 

จากน้ันน าท่านถ่ายรูป ป้ำยใตสุ้ดสยำม ป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหวา่งประเทศไทย และประเทศ

มาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเสน้แผนท่ีประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายลอ้มไปดว้ย

ธรรมชาติและไมด้อกไมป้ระดบัอนังดงาม เป็นสถานท่ีถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเท่ียว... เดินทาง 

ต่อไปสักการะขอพรหลวงปู่ ทวด ณ วัดชำ้งให ้เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี วดัชา้งใหถื้อว่า

เป็นวดัตน้ต ารบัของหลวงปู่ ทวด วดัชา้งใหจ้ึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวขึ้ นชื่อและเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์

ของจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีนักท่องเท่ียวเขา้มากราบสกัการะหลวงปู่ ทวดอยา่งไม่ขาดสาย 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ สวนอำหำรสี่กัก๊(ม้ือที่ 8 ) 

 หลงัจากน้ันไปยงัอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ใหท้่านซื้ อของกินของฝาก ณ ตลำดกิมหยง (หากมีเวลาพอ) 

มีสินคา้ใหเ้ลือกซื้ อเลือกหาแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้ อผ้า รองเทา้ ขนมขบเคี้ ยว เครื่องส าอางค์ 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า ของเล่นเด็ก ฯลฯ... จนไดเ้วลาอนัควร น าท่านเดินทางสู่ สนำมบนิหำดใหญ่ 

17.10 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยสมำยล ์เที่ยวบินที่ WE266 (ใชเ้วลาบิน 1.30 ชัว่โมง)  

18.40 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 
 
 



 

 

 

หมายเหตุ    1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึน-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนแบบเหมาจ่ายขาดก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

ผูใ้หญ่ (โครงกำรทวัรเ์ที่ยวไทย) พกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ 

ท่ำนจำ่ยเพียง 

รฐัฯออกให ้

ค่าทวัรร์วม 

7,500.- 

5,000.- 

12.500.- 

 

   2,000.- 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ี รวม 

1. ตัว๋เครื่องบินไป-กลบัชั้นประหยดั สายการบินไทยสมายล ์(WE) รวมน ้าหนักสมัภาระโหลด 20 กก. ถือข้ึน 

เครื่อง 7 กก. และอาหารวา่งบนเครื่อง 

2. ค่าพาหนะ รถตู ้ VIP ปรบัอากาศ  

3. ค่าโรงแรมท่ีพกั 4-5 ดาว ตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่าน 

4. ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวก 

5. ค่าใชจ้่ายทั้งหมดในการขึ้ นชม SKY WALK อยัเยอรเ์วง 

6. ค่าบริการน ้าด่ืม ผา้เย็น ขนมขบเคี้ ยว เจลแอลกอฮอล ์และหน้ากากอนามยั ฯลฯ ระหวา่งการเดินทาง 

7. ค่าประกนัการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ  

 • จ านวนเงินเอาประกนัภยั  1,000,000 บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  500,000  บาท 

 • ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท 

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ี ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผู ้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ  ค่ามินิบาร์ในหอ้ง ค่า

โทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 

3. ค่าทิป ตามความพึงพอใจของผูเ้ดินทาง 
 



 

 

เงื่อนไขกำรใชส้ิทธ์ิ 

1. กรุณาส่งส าเนาบตัรประชาชน และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดินทางท่ีผูกกบัแอป “เป๋าตงั”       ของผูเ้ดินทางมายงั

แผนกจอง (1ท่าน/1สิทธ์ิ)  

2.  แผนกรบัจองแจง้ยืนยนัโปรแกรม พรอ้มจ านวนเงินท่ีท่านตอ้งช าระผ่าน “เป๋าตัง”  

3.  บริษัทจะด าเนินการรบัเงินค่าทวัรผ่์าน “เป๋าตงัค”์ ของท่าน เฉพาะในส่วนท่ีเหลือจากรฐัจ่ายใหท้่าน 40%  

     (ไม่เกิน5,000บาท) พรอ้มออกใบเสร็จรบัเงิน รวม VAT7% แต่ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการก่อน 23.59 น. ของวนัท่ีใช ้

      สทิธ์ิ 

4.   เม่ือใชส้ิทธ์ิแลว้ ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเวน้ รฐัประกาศใหส้ามารถเล่ือนการเดินทางได ้

5.   ผูเ้ดินทางตอ้งมุ่งปฏิบติัตามเงื่อนไข พรอ้มแสดงหลกัฐานการรบัวคัซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาล   

      ตามท่ีแต่ละท่ีจงัหวดัก าหนด 

6.   ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่าน้ัน ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหน่ึง ซึ่ง   

     เป็นไปตามเงื่อนไขของรฐั 

7.   บริษทัขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเท่ียว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนท่ีรฐัฯจ่ายให  ้

8.   บริษทัไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง  

      การนัดหยุดงาน ฯลฯ 

9.   บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางขั้นต า่ ไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

       

 

 

มำตรกำรท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกนัโควิด-19 เพ่ือควำมปลอดภยั ท่องเที่ยวอุ่นใจ 

1.  ภายในรถตูโ้ดยสาร พนักงานขบัรถจะมีการท าความสะอาดภายในรถดว้ยยาฆ่าเชื้ อ-แอลกอฮอลอ์ย่างสม า่เสมอ 

2.  ลูกคา้ตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเม่ือตอ้งอยูใ่นท่ีชุมชน และภายในรถตู ้

3.  รถตูโ้ดยสารจะไม่มีการจอดแวะใหลู้กคา้ลงระหว่างทางในจังหวัดท่ีเป็นพื้ นท่ีเสี่ยงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุ ดท่ี

ปลอดภยัเท่าน้ัน 

4.  เจา้หน้าท่ีจะมีเจลลา้งมือ และหน้ากากอนามยัประจ าอยูบ่นรถ  

5.  รบัประทานอาหารโดยเน้นการใชช้อ้นกลาง  

6.  หากสถานท่ีใดมีการปิดท าการ เจา้หน้าท่ีจะพาลูกคา้ท่องเท่ียวสถานท่ีอื่นทดแทนตามความเหมาะสม 

7. ระหวา่งการท่องเท่ียวลูกคา้ตอ้งปฎิบติัตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีอยา่งเคร่งคดั เจา้หน้าท่ีสามารถปฎิเสธการ 


