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เบตง...เมอืงในหมอก 

  สกายวอลค์อยัเยอรเ์วง  

         3 วนั 2 คนื 

เร ิม่ตน้  

 

บาท/ทา่น  

 

 

11,990  
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง    เย็น 

วนัที ่1 สนามบนิหาดใหญ-่ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว-วดัชา้งไห ้
สะพานแตปซู-ูตูไ้ปรษณียใ์หญท่ีส่ดุ-อโุมงคม์งคลฤทธิ ์    

X         

วนัที ่2 สกายวอลค์อยัเยอรเ์วง-สนามบนิเบตง-ป้ายใตส้ดุสยาม           
อโุมงคปิ์ยะมติร-ตน้ไมพ้ันปี-สวนหมืน่บปุผา-บอ่น้ํารอ้น 
ป้าย OK BETONG 

   

วนัที ่3 เบตง-ตลาดกมิหยง-สนามบนิหาดใหญ ่                   X       X       

 
วนัแรก    หาดใหญ-่ปตัตาน ี(ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว-วดัชา้งไห)้-สะพานแตปซูู- เบตง    
04.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเขา้ประตทูี ่

7-8 เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีส่ง่กรุป๊คอยตอ้นรับทา่นทีห่นา้ทางเขา้เคานเ์ตอร์
เชค็อนิ และอํานวยความสะดวกเรือ่งบตัรโดยสารทีน่ั่งและโหลดสมัภาระ แลว้เดนิเขา้สูป่ระตทูางออก
ขึน้เครือ่ง 

06.00 น. เดนิทางสูห่าดใหญ ่จงัหวดัสงขลา โดยเครือ่งบนิ สายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD70 (DMK-HYD 
06.00-07.25 ) 

08.00 น.      มคัคเุทศกรั์บคณะที ่สนามบนิหาดใหญ ่ออกเดนิทางไป จ.ปัตตาน ี
09.30 น. ชม ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่วหรอืศาลเจา้เลง่จเูกยีงเป็นทีป่ระดษิฐานรปูแกะสลักของเจา้แมล่ิม้กอ

เหนีย่ว พระหมอเจา้แมท่ับทมิ และองคพ์ระอกีหลายองค ์เจา้แมล่ิม้กอเหนีย่วเป็นทีเ่ลือ่มใสของชาว
ไทยเชือ้สายจนี ทัง้ในทอ้งถิน่ และจากจนี มาเลเซยี และสงิคโปร ์  

11.00 น. ชม วดัชา้งให ้(วดัราษฎรบ์รูณาราม) วัดเกา่แกอ่ายกุวา่ 300 ปี กราบสกัการะพระรปูหลวงปู่ ทวด
เหยยีบน้ําทะเลจดืเจา้อาวาสองคแ์รกของวัดแหง่นี ้รวมทัง้เดนิชมบรเิวณวดั และเชา่วตัถบุชูา อนัศักด์
สทิธิ ์ดา้นหนา้ของวดัเป็นสถปูบรรจอุฐัขิองหลวงปู่ ทวด ซึง่ผูค้นมากราบไหวบ้ชูาขอพรและอธษิฐานขอ
ความชว่ยเหลอือยูเ่นอืงนติย ์

กลางวนั  รา้นอาหารธารา ซฟีู๊ ด (มือ้ที ่1) 
13.00 น. เดนิทางไป อ.เบตง แวะถา่ยรปูสะพานขา้มอา่งเก็บน า้บางลางทวิทัศนผ์นืป่าตัดพืน้น้ําสเีขยีวสวย   

สบายตาลัดเลาะผา่นทางโคง้ตามแนวเขาถงึเบตง 
 ชม สะพานแตปซูู เป็นสะพานแขวนขา้มแมน้ํ่าปัตตาน ีสะพานมคีวามยาวกวา่ 100 เมตร ซึง่ชาวบา้น

และหน่วยงานราชการรว่มแรงรว่มใจสรา้งขึน้มาเพือ่เชือ่มโยงผูค้น 2 ฝ่ังน้ํา ใหส้ามารถเดนิทางได ้
ปลอดภยั เด็กๆ สามารถไปโรงเรยีน และขนสง่ผลติผลระหวา่งกนัไดส้ะดวกกวา่แตก่อ่นซึง่ใชแ้พไมไ้ผ ่

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2) รา้นฮงกี ่  
 ชม ตูไ้ปรษณียท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตูเ้กา่แกแ่ละดัง้เดมิ ซึง่สรา้งมาตัง้แต ่พ.ศ.2467 จัดสรา้งขึน้เพือ่

เป็นสญัลกัษณ์ของการตดิตอ่สือ่สาร และรับฟังขา่วสารเพราะสว่นบนของตูไ้ดต้ดิตัง้วทิยกุระจายเสยีง 
 ชมแสงสยีามค า่คนืของอโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์เป็นอโุมงคถ์นนทีล่อดผา่นภเูขา เชือ่มชมุชนเมอืง

กบัปรมิณฑลของเบตง มรีะยะทางยาว 273 เมตร ทีแ่หง่นีเ้ป็นจดุสตารท์ของเสน้ทางวิง่โครงการ “กา้ว
คนละกา้ว” ของทมีพีต่นูบอดีส้แลม 

 ชมววิวงเวยีนหอนาฬกิากลางคนืเปิดไฟสวยงาม มนีกนางแอน่นับหมืน่แสนเกาะอยูต่ามสายไฟฟ้าดนู่า
ชม (มนีกใหช้มตามฤดกูาลประมาณชว่งเดอืนกนัยายนถงึมนีาคม) 

ทีพ่กั นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Grand Mandarin Betong Hotel หรอื เทยีบเทา่  

ไฮไลท ์

เมนพูเิศษเบตง  ไกส่บัเบตง ปลาจนีนึง่ซอี ิ๊ว ถ่ัวเจี๊ยน   

เคาหยก  กบทอด แกงสม้ ปลานลิสายน ้าไหลทอด 

แกงจดืลกูชิน้แคะ เป็นตน้ 
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วนัทีส่อง เบตง *สกายวอลค์ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง-สนามบนิเบตง-วดัพุทธาธวิาส  -อโุมงคปิ์ยะมติร-
สวนหมืน่บปุผา-บอ่น า้รอ้น - ป้ายสดุสยาม  

04.00 น. มอนิง่คอลปลกุจากทีน่อน 
04.45 น. ออกเดนิทางสูเ่ขาไมโครเวฟ (ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟุต) อยูห่า่งจากตัวเมอืงเบตง 32 

กโิลเมตร เพือ่ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึน้สูจ่ดุชมววิ 

 สกายวอลค์ (Skywalk) มทีางเดนิกระจก สามารถชมบรรยากาศดวงอาทติยข์ึน้ ทา่มกลางสายหมอก
อนังดงามราวกบัอยูบ่นสรวงสวรรค ์ไดแ้บบรอบทศิทาง  (360 องศา) (เปลีย่นใชร้ถบรกิารของชมุชนอยั
เยอรเ์วงขึน้สกายวอลค์) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 
07.00 น. สนามบนิเบตงสนามบนิแหง่ใหม ่ลําดบัที ่29 ของกรมทา่อากาศยาน สถาปัตยกรรมของอาคารที่

งดงาม เพราะอาคารบางสว่นถกูออกแบบดว้ยไมไ้ผ ่สะทอ้นเอกลักษณ์ทอ้งถิน่ เนือ่งจากคําวา่ “เบตง” 
หรอื “บอืตง” เป็นภาษาถิน่มลาย ูซึง่แปลวา่ “ไมไ้ผ”่ ความสวยงามนีทํ้าใหส้นามบนิเบตง กลายเป็น
แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องอําเภอเบตง 

 วดัพุทธาธวิาส ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูบ่นเนนิเขา สกัการะพระธาตเุจดยีพ์ระพทุธธรรมประกาศ เป็นเจดยีส์ี

ทองทรงศรวีชิยัประยกุตภ์ายในบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุกราบพระพทุธธรรมกายมงคลฯ พระพทุธรปู
ทองสมัฤทธิท์ีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย นอกจากนีย้งัมวีหิารหลวงปู่ ทวดเหยยีบน้ําทะเลจดือกีดว้ย 

 ชมรา้นนวิเฟรนด ์สมนุไพร (ชมิชาเห็ดหลนิจอืธรรมชาตแิละซปุตา้ลหิวังตุน๋ไก)่ มอบประกาศนยีบตัร 
“100โคง้ 1,000เลีย้ว” และชมรา้นอนิเตอรรั์งนก การคัดรังนก เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง และทานรังนกตุน๋
โสม (ทา่นจา่ยเอง)    

 เหยยีบแผน่ดนิใตส้ดุสยามชายแดนไทย-มาเลเซยี ถา่ยรปูทีป้่าย “ใตส้ดุสยาม” และรปูแผนทีป่ระเทศ   
ไทยสทีองสลกับนหนิออ่น   

กลางวนั รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่4) รา้นคณุชาย 
 ยอ้นรอยประวัตศิาสตร ์อโุมงคปิ์ยะมติร  อดตีฐานทีม่ัน่ของพรรคคอมมวินสิตม์าลายาผูเ้ชีย่วชาญใน

การรบรปูแบบจรยทุธ ์เป็นทีห่ลบเรน้การโจมตทีางอากาศ อโุมงคม์คีวามยาว 1 กโิลเมตร ใชเ้วลาขดุ 3 
เดอืน โดยแรงงาน 50 คนหมนุเวยีนกนัขดุ ดัง้เดมิมทีางเขา้ออก 9 ทาง กระจายตวัอยูท่ั่วภเูขา ภายใน
อโุมงคม์ศีนูยบ์ญัชาการ หอ้งพยาบาล หอ้งสง่สญัญาณวทิย ุหอ้งใตด้นิเก็บเสบยีงและเอกสารสําคัญ 
หอ้งพักผอ่น ภายนอกมลีานฝึกซอ้มกลยทุธแ์ละทํากจิกรรมตา่งๆ ป้อมยาม หอ้งครัวไรค้วัน หอ้งฮนันมินู
ววิาหห์า้ดาว ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั ตน้ไมพ้นัปีใกล ้ปากทางเขา้อโุมงค ์

 สวนหมืน่บปุผา  โอบลอ้มดอกไมเ้มอืงหนาวหนึง่เดยีวของภาคใตอ้ณุหภมู ิ13–32 C ตลอดปี ชม

ดอกไมน้านาชนดิปลกูตามฤดกูาล 
 เดนิทางไป บอ่น า้รอ้นเบตง บอ่น้ํารอ้นธรรมชาตขินาดใหญท่ีป่ระกอบดว้ยแรธ่าตตุา่ง ๆ มากมาย โดย

อณุหภมูขิองน้ํานัน้อยูท่ีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส และบรเิวณทีน้ํ่าเดอืดนีส้ามารถตม้ไขไ่กไ่ดจ้นสกุ
ภายใน 7 นาทเีทา่นัน้ ทา่นสามารถน่ังขอบสระแชเ่ทา้จะรูส้กึผอ่นคลาย (นุ่งขาสัน้) 

 เดนิทางผา่นเสน้ทางทีโ่อบลอ้มแวะถา่ยรปูเชค็อนิกบัป้าย OK BETONG เป็นทีร่ะลกึวา่ครัง้หนึง่  เรา
เคยมาเยอืนเบตง และเขา้ทีพ่ักเมอืงเบตงสดุชลิ ใตส้ดุสยามบรรยากาศพหวุัฒนธรรม ไทย จนี มสุลมิ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) รา้นตา้เหยนิ 
ทีพ่กั  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Grand Mandarin Betong Hotel หรอื เทยีบเทา่  

 
วนัทีส่าม เบตง – ตลาดกมิหยง – หาดใหญ ่– (ดอนเมอืง) กรงุเทพฯ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)   
08.00 น.      หลังอาหารเชา้ นําคณะเดนิทางสู ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา (ใชเ้วลาเดนิทางจาก 4.30 - 5 ช ัว่โมง) 
12.30 น. มือ้เทีย่งตามอธัยาศยั  
 หลังจากนัน้ชอ้ปป้ิง ตลาดกมิหยง ศนูยร์วมสนิคา้หลากหลาย เชน่ ขนมขบเขีย้ว ผลไมส้ด เม็ดมะมว่ง

หมิพานต ์ลกูหย ีน้ําหอม เครือ่งสําอาง ชอ้คโกแลต เป็นตน้ 
16.00 น. เดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่ 
18.55 น. นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเครือ่งบนิ สายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD507 (HYD-DMK 

18.55-20.20) 
20.20 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 
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ส าคญัมาก  เอกสารทีใ่ชส้ าหรบัเดนิทาง (อยา่งใดอยา่งหนึง่) ณ จดุเช็คอนิ ท ัง้ขาเขา้และขาออก   
1. ฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ-19ดงัตอ่ไปนี ้ซโินแวค,ซโินฟารม์,ไฟเซอร,์แอสตราเซเนกา 

หรอืวคัซนีไขว ้ครบ 2เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั)  
2. แสดงผลตรวจโควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) จาก

โรงพยาบาลหรอืแล็บรบัรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 
3. ผูท้ ีเ่คยหายจากโควดิ-19 มาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

 
*ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้กรณุาตรวจสองอกีคอกีคร ัง้กอ่นการเดนิทาง** 

 

 

 
 

 
 
 

อตัรานีร้วม 
 1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ กรงุเทพ-หาดใหญ ่ชัน้ประหยดั สายการบนินกแอร ์และ รวมน้ําหนักกระเป๋า 20 

กโิล ไป-กลับ 
2. น้ําหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry On 7 กโิลกรัม โดยสมัภาระทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งไมม่ขีองมคีม 

กรรไกรตัดเล็บ วตัถ ุไวไฟ 
3. มคัคเุทศกนํ์าเทีย่วชํานาญเบตง (รับทีส่นามบนิหาดใหญ)่    
4. คา่รถโดยสาร ทอ่งเทีย่วตามรายการ 
5. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น โรงแรมในเมอืงเบตง 2 คนื  
6. คา่อาหาร ตามทีร่ะบใุนรายการ 
7. คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสวนหมืน่บปุผา อโุมงคปิ์ยะมติร และประกาศนยีบตัร 100โคง้ 1,000  
8. คา่มอเตอรไ์ซตข์ึน้-ลง ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง + ถงุเทา้เดนิสกายวอลค์ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 

1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุตัเิหตุ วงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

  
อตัรานีไ้มร่วม 

 1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ใน
กรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

2. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่วสําหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชําระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ
4. คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จํานวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่  
6. ชว่งเทศกาล วันปีใหม ่/ วันตรษุจนี / วันสงกรานต ์12-13 เมษา / วันฮารรีายา 
7. คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล 
8. ความลา่ชา้ไปสนามบนิไมท่นั อนัเกดิจากปัญหาทีไ่มค่าดคดิ 

 
 

  

เดนิทาง ราคา/ทา่น 

21-23 มกราคม 2565 11,990 บาท 

11-14 กมุภาพนัธ ์2565 11,990 บาท 

25-27 มนีาคม 2565 11,990 บาท 

01-03 เมษายน 2565 12,990 บาท 

พกัเดีย่ว ช าระเพิม่  1,500 บาท  

อตัราคา่บรกิาร   
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หมายเหต ุ   
 **โปรแกรมรายการทัวรเ์ปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพอากาศและเวลา ณ วันทีเ่ดนิทาง

จรงิ อาจจะสลับสถานทีท่อ่งเทีย่วแตบ่รกิารนําเทีย่วไปครบตามรายการ** 
  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

 1. สําเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิ ** 
2. เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

  
การยกเลกิการเดนิทาง 
***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญัตธิรุกจินําเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

1. แจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
2. แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา สว่นทีเ่หลอื 50% หกั    

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 
3. แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันของการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทัง้หมด 

** กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหัก
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ีอาทเิชน่ คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

  
  

 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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