
เบตง

วันท่ี เที่ยวบิน เส้นทาง เวลาเคร่ืองออก เวลาเคร่ืองถงึ

2564 FD 3102 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ 06.45 น. 08.10 น.

2564 FD 3113 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ 22.00 น. 23.05 น.



o ท่าอากาศดอนเมือง 

o ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

o ปัตตานี

o วดัราษฎรบ์รูณะ 

o เข่ือนบางลาง 

o เบตง 

o อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ 

o สตรทีอารต์เบตง 

o ถนนคนเดินเบตง 

04.00 น. พรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย ประต ู9-10 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั

06.45 น. ออกเดินทางมุง่หนา้สู ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

เที่ยวบินท่ี FD3102

08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย น าท่านแวะจงัหวัดปัตตาน ี

สกัการะ วดัราษฎรบ์รูณะ หรือ วัดชา้งให ้เป็นวัดเกา่แกร่าว 300 ปี ถือเป็นวัดตน้ต ารบั

ของหลวงปู่ทวด ท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวัด ในสว่นของสถปูศักดิ์สิทธ์ิท่ีบรรจอุฐัิ

หลวงพ่อทวด ถือเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของชาวจงัหวัดปัตตานแีละใกลเ้คียง 

จากนัน้น าท่านสู ่เขื่อนบางลาง เป็นเขือ่นที่สรา้งขึน้เพ่ือกัน้แมน่ า้ปัตตานอีนัเป็นสว่นหนึง่

ของโครงการไฟฟ้าพลงัน า้เอนกประสงคแ์ห่งแรกในภาคใต ้ตามแผนพฒันาลุม่น า้ปัตตาน ี

โดยมีการสรา้งแลว้เสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2524 และปัจจบุนัอยู่ในความดแูลของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ Whai Rhoy Lee Boutique Restaurant 

สวนอาหารดัง้เดิมที่ลอ้มรอบไปดว้ยบรรยากาศสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติ

บ่าย เดินทางสู ่เบตง อ าเภอที่อยู่ใตส้ดุของประเทศไทย เมืองใตส้ดุปลายดา้มขวาน เต็มไปดว้ย

แหลง่ท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจมากมาย น าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ เป็นอโุมงคร์ถยนต์

ลอดภเูขาแห่งแรกของประเทศไทยกอ่สรา้งอโุมงคแ์ห่งนีข้ึน้ เพื่อแกไ้ขปัญหาในการขนสง่

ระหว่างชมุชนเมืองในปัจจบุนักบัชมุชนเมืองใหม่

เดินทางสู่ สตรีทอารต์ Street Art แลนดม์ารก์เมืองเบตง เกิดขึ้นจากน า้พักน า้แรงของ 

ทีมนกัศึกษาและอาจารย ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วาดขึน้มาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง 

เพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวและชาวเบตง เนรมิตงานศิลปะ บอกเลา่ถึง

เร่ืองราววิถึชีวิต และสัญลักษณ์ของเมืองเบตง รอบเมืองเบตง 11 จดุ ทั้งบนผนัง ก าแพง 

ใตส้ะพาน และตวัอาคารหลายจดุรอบเมืองเบตงสามารถดึงดดูใจนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดี

เดินทางสู ่ถนนคนเดินเบตง อิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองหรือลิ้มลอง

อาหารตามอธัยาศัย

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง

เขา้ส ูท่ี่พกัโรงแรม Grand Mandarin Betong Hotel หรือเทียบเท่า



o ทะเลหมอก อยัเยอรเ์วง

o มสัยิดกลางอ าเภอเบตง 

o สวนหม่ืนบปุผา 

o อโุมงคปิ์ยะมิตร

04..30 น. น าท่านเดินทางสู่

จดุชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพ้ืนท่ีของ

เขาไมโครเวฟ กิโลเมตรท่ี 32 มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟุต เต็มอ่ิมกบั

การชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตัง้แตช่ว่งเชา้มืดไดอ้ย่างสวยงาม (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

น าท่านเท่ียวชม มัสยิดกลางอ าเภอเบตง 

เดิมมสัยิดกลางสรา้งดว้ยเสาไมก้ลม 6 ตน้ 

ใบจาก 6 ลายา (ตบั) โตะ๊อีหมา่มคนแรก ชื่อ 

บือดีกา การีม เดิมเป็นคนจังหวัดปัต ตานีม

มาสอนมวยซีละ ต่อมาก็ถึงแก่กรรมแล้ว

ย้ายมัส ยิดมายั งหมู่ บ ้านก า ปง บือตง

ปัจจบุันหมู่บา้นเรียกว่า ก าปงตือเย๊าะ โตะ๊อึ

หม่ามชื่อ ฮัจยีวากือจิ ต่อมาย้ายไปตั้งท่ี

หมู่บ ้านก าปงยูรอ ฮัจยี ดาราโอ๊ะ เป็นอี

หม่าม และฮัจยีดารัง ฮัจดือ เร๊ะตามล าดับ 

แลว้ตอ่มายา้ยมาอยู่ท่ีปัจจบุนั



เดินทางสู่ สวนหม่ืนบปุผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อก

เมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียว

ในภาคใต ้เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 

ดว้ยสภาพภมูิประเทศท่ีอยู่สงูจากระดบัทะเลปานกลาง

ราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน า้

เพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลกูไมด้อกเมือง

หนาว เป็นโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี มีดอกไมน้านา

พนัธุบ์านสะพรัง่ คอยเชื้อเชิญผูม้าเยือน

รบัประทานอาหารกลางวัน ณ Black and White seafood

รบัประทานอาหารทะเลสดใหม่

เดินทางสู่ อโุมงคปิ์ยะมิตร ในอดีตเคยถกูใชเ้ป็นฐานใน

การหลบซ่อนตวั และเป็นแหลง่สะสมเสบียงในการตอ่สูข้อง

กลุม่ผูข้ดัแยง้ทางการเมืองในคาบสมทุรมาลายา ในเวลา

ตอ่มากลุม่ผูท่ี้เคยใชอ้โุมงคแ์ห่งนีใ้นการพกัพิง ไมห่ลงเหลือ

อยู่อีกตอ่ไปแลว้ หากแตห่อ้งหบัและร่องรอยท่ีพวกเขาท้ิง

ไวย้งัคงถกูจารึกเอาไวใ้หค้นร ุ่นหลงั ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการ

ร าลึกถึงอดีตแห่งการตอ่สูอ้นัเจ็บปวด6

เดินทางสู ่บ่อน ้ารอ้นเบตง เป็นบ่อน า้รอ้นธรรมชาติ

ขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยแร่ธาตตุา่ง ๆ มากมาย โดย

อณุหภมูิของน า้นัน้อยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส และ

บริเวณที่น า้เดือดนีส้ามารถตม้ไขไ่กไ่ดจ้นสกุภายใน 7 

นาทีเท่านัน้ มีการสรา้งสระน า้ขนาดใหญ่ส าหรับกกัน า้

จากน า้พรุอ้นเพ่ือใหป้ระชาชนและนกัท่องเท่ียวไดใ้ชอ้าบ

หรือแชเ่ทา้เลน่

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

เขา้ส ูท่ี่พกัโรงแรม Grand Mandarin Betong Hotel  หรือ

เทียบเท่า



o หอนาฬิกา 

o ต ูไ้ปรษณียใ์หญ่ท่ีสดุในโลก 

o วดัพทุธาธิวาส

o ถ่ายรปูป้ายใตส้ดุสยาม

o หาดใหญ่ 

o ตลาดกิมหยง 

o ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

o ท่าอากาศยานดอนเมือง

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ถ่ายรปูบริเวณ หอนาฬิกา สญัลกัษณข์องเมืองเบตง 

ตัง้เป็นศนูยก์ลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง 

ใกล้ๆ กนันัน้มี ต ูไ้ปรษณียแ์ห่งอ าเภอเบตง ท่ีมีขนาด

ใหญท่ี่สดุในประเทศไทยและใหญ่ท่ีสดุในโลก โดย

สรา้งขึน้เพ่ือร าลึกถึงความยากล าบากในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่าง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467

ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง ลักษณะเป็น

คอนกรีตเสริมเหล็ก ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจลุ าโพงไว้

ขา้งในและเจาะรกูลมๆไว้รอบๆ เพ่ือกระจายเสียง

รายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายรุวม 86 ปี 

ใหท้่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศัย



เดินทางสู ่วดัพทุธาธิวาส วัดสวยตัง้อยู่ใจกลางเมือง

เบตงโดยองคเ์จดียต์ัง้อยู่บนเนนิเขามีทศันยีภาพท่ีสวยงาม 

มองเห็นภเูขาท่ีรายลอ้มเมืองเบตงอยู่เบื้องหนา้ 

มีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีพทุธศาสนกิชนนยิมมาสกัการะบชูา

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ Black and White seafood

รบัประทานอาหารทะเลสดใหม่

น าท่านแวะถ่ายรปูกบั ป้ายใตส้ดุสยาม ป้ายกัน้เขตแดน

ระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณ์

ลายเสน้แผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเดน่สลกับน

ป้ายหินอ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ และไมด้อกไม้

ประดบัอนังดงาม เป็นสถานท่ีถ่ายรปูยอดนยิม

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู ่หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา



น าท่านสู ่ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของท่ีระลึกขนาดใหญ่ใน

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา ตัง้อยู่บนอาคารสองชัน้ ริมถนนละมา้ยสงเคราะห ์

ชัน้บนเป็นรา้นขายสินคา้ ชัน้ลา่งเป็นตลาดขายของแหง้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้

ตามอธัยาศัย

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารตา้เหยนิชา๊ซ้ิว

ความอร่อยสตูรเด็ดเมืองเบตง รสชาตริะดบัต านาน

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลบั

22.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เท่ียวบิน FD3113

23.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



**** ค่าภาษนี า้มนัเชือ้เพลิง และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ณ วันที่ 1 กมุภาพนัธ ์2564 อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดน า้มนัโลกที่ประกาศโดย

สายการบิน  ทางบริษทัฯ อาจจะตอ้งมกีารปรับตามประกาศของสายการบิน ****

อตัราน้ีรวม

* ค่าพาหนะและน าเที่ยวตามรายการ * ค่าตัว๋โดยสารชัน้ธรรมดาเคร่ืองบินตามรายการ * ค่าอาหารตามรายการ

* ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ      * ค่าภาษสีนามบินทกุแห่ง * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านตอ่หอ้ง

* ค่าขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ( ไมเ่กนิ 20 กก. )

* ค่าทิปคนขบัรถ                                 * ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ  100,000 บาท

อตัราน้ีไม่รวม

* ค่าท าหนงัสือเดินทาง

* ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 %

* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัที่ไมร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท์, ซักรีด

* ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ซ่ึงถือเป็นธรรมเนยีมในการเดินทางทอ่งเที่ยวทีน่กัท่องเที่ยวทัว่โลกยึดถือ

ปฏิบตัติามกนัมา ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั

การช าระเงิน    1) ทางบริษทัฯ ขอรับเงนิมดัจ าการจอง 10,000  บาท/ท่าน

2) ส่วนที่เหลือช าระทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 15 วันท าการ

3) ท่านที่ตอ้งการออกใบเสร็จในนามนติบิคุคล  ตอ้งแจง้พนกังานขายทราบล่วงหนา้มฉิะนัน้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่

ออกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ากบัภาษยีอ้นหลงั

การยกเลิก

- ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมดัจ าทกุกรณี

- กอ่นเดินทางภายใน 15 วันท าการ บริษทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของราคาค่าทวัร์

- หลงัเดินทาง 15 วันท าการ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมด โดยท่านไมส่ามารถเรียกรอ้งเงนิคนืได้

หมายเหต ุ       

1) รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น

2) หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กบั

ขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ 

หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตยีงได ้

3) บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได้

4) บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตวัแทนการท่องเที่ยวตา่งประเทศ ซ่ึงไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสียหายตา่ง ๆ ที่อยู่

เหนอืการควบคมุของเจา้หนา้ที่บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในการตารางบิน ภยัธรรมชาต ิฯลฯ หรือ

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  และ

การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสีิ่งผดิกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5) เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้  หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ ไดแ้จง้แลว้ขา้งตน้

ราคาทวัร ์BETONG STAYCATION 2021

รายละเอียดราคา

กรุ๊ปเล็ก (4-10 คน) รถแวน 12 ที่นัง่ กร ุ๊ปเล็ก (4-10 คน) รถแวน 12 ที่นัง่

4 6 8 ท่านขึน้ไป 4 6 8 ท่านขึน้ไป

ตัว๋เคร่ืองบิน ไมร่วม ไมร่วม ไมร่วม รวม รวม รวม

หัวหนา้ทวัร ์(ท่าน) 1 1 1 1 1 1

จ านวนวนัท่องเที่ยว 

(วนั)
3 3 3 3 3 3

ราคา 

(บาทตอ่ท่าน)
15,900 13,900 12,900 20,900 18,900 17,900


