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เบตง - ปัตตานี   
ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง 

เสน่หสุ์ดแดนใต้ เมืองสายหมอกและดอกไม้ 

(เบตง – ยะลา – ปัตตานี – หาดใหญ่)  
วันที ่18 – 21 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2564 (4 วัน 3 คืน) 
วันที ่7 – 10 เมษายน พ.ศ.2564 (4 วัน 3 คืน) 

สายการบินไทยสมายล ์

 

 

 

  

 

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – วัดช้างให้ (ปัตตานี) – เบตง – อา่งเก็บน ้าเข่ือนบางลาง  (1)  

05.30 น. พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบินไทยสมายล ์ช้ัน 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์D พบ
ทีมงานสขุนิยมทวัรร์ออ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ และมอบเอกสารการเดินทาง 

07.05 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบิน WE 259  
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08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตูป้รบัอากาศ (นั่งคนัละ 7-8 ท่าน) ออกเดินทางสู่ วัดช้าง
ให้ จงัหวดัปัตตานี (ระยะทาง 118 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.45 
ชั่วโมง) เป็นวดัท่ีมีหลวงปู่ ทวดเป็นเจา้อาวาสรูปแรก และหลงัจาก  
มรณภาพอฐิัของท่านก็ถกูบรรจุไวท้ี่นี่ท  าใหเ้ป็นวดัดงัที่มีเหล่าลกูศิษย์
ลกูหาแวะเวียนไปไม่ขาดสายจนกลายเป็นหนึ่งในสญัลักษณข์อง
จงัหวดัปัตตานี ที่ใครผ่านไปมาตอ้งแวะกราบไหวเ้พ่ือความเป็นสิริมงคล  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ร้านธาราซีฟู้ด 
บ่าย  ออกเดินทางสู่ อ าเภอเบตง (ระยะทาง 173 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ก่อนเขา้สู่เขตเมืองเบตงจะตอ้ง

ผ่าน อ่างเก็บน ้าเข่ือนบางลาง หรือ  สะพานโต๊ะกูแช ซึ่งสามารถชม
วิวภูเขาที่โอบลอ้มเข่ือนบางลางไวไ้ดแ้บบ 360 องศา นั่งรถมาเหนื่อยๆ 
แวะลงไปสดูอากาศสดชื่นๆ และชมวิวงามๆ ใหชุ้่มฉ ่าสายตา  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ร้านต้าเหยิน ลิม้ลองเมน ูไก่สบัเบตง ถั่ว
เจี๋ยน ผดัหม่ีเบตง เคาหยก กบภูเขาทอดและเฉาก๊วยเบตง 
หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ที่พกั GRAND MANDARIN BETONG ***
หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สองของการเดินทาง ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง – สวนหม่ืนบุปผา – อุโมงคปิ์ยะมิตร – วัดพุทธาธิวาส – ตู้

ไปรษณีย ์– หอนาฬิกา – STREET ART – บ่อน า้ร้อนเบตง   (2)  

 
04.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง SKY WALK BETONG ส าหรบัจุดชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง หรือ “จุดชม

ทะเลหมอกไมโครเวฟ” เดิมชาวบา้นเรียกขานกนัว่า “บูเก๊ะเฉง” มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟุต ใหท้่านเต็มอิ่ม
กบัการชมทะเลหมอกอย่างเต็มอิ่ม พรอ้มสูดอากาศบริสทุธ์ิ (ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบต่ิมซ า ตน้ต าหรบัเมืองเบตง 
 น าท่านชม สวนหม่ืนบุปผา เป็นสวนไมด้อกเมืองหนาวแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต ้เพราะที่เบตงมีสภาพอากาศ

ท่ี   เย็นสบายตลอดทัง้ปี จึงเอือ้ต่อการปลกูไมเ้มืองหนาวหลายชนิด 
ความสวยงามของสวนหม่ืนบุปผา ไม่ใช่แค่ดว้ยสีสนั  ของดอกไมน้านา
พรรณ แต่ยงัมีทิวทศันข์องขุนเขาที่ดึงดูดสายตาผูไ้ปเยือนดว้ย 

 ออกเดินทางสู่ อุโมงคปิ์ยะมิตร ในอดีตเคยถกูใชเ้ป็นฐานในการหลบ

ซ่อนตวัและเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู่กับกลุ่มผูข้ดัแยง้ทาง

การเมืองในคาบสมทุรมาลายา ต่อจากนัน้น าท่านแวะชม ท่าอากาศ

ยานนานาชาติเบตง เป็นสนามบินล าดบัที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน ระหว่างทางกลับสู่อ  าเภอเมือง 

 เบตง น าชม วัดพุทธาธิวาส วดัอารามหลวง เดิมชื่อ “วดัเบตง” 

 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง แช่น า้รอ้นใหส้บายตวั นอกจากบ่อแช่ตวั

รกัษาโรคและอาการปวดเม่ือยแลว้ ที่นี่ยงัมีสระขนาดใหญ่ให้
นกัท่องเที่ยวไดน้ั่งแช่เทา้ อีกทัง้บรรยากาศรอบๆ ก็สวยงามสบายตา 

 จากนัน้ชมบรรยากาศ วิถีชีวิตเมืองเบตง ถ่ายรูปรูปป้ัน ไก่เบตงตัว
ใหญ่ แวะถ่ายรูปกบั ตูไ้ปรษณียท์ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เยือน 
อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ อโุมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของประเทศ
ไทย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหารเขา้สู่ที่พกั GRAND MANDARIN BETONG *** หรือ

เทียบเท่า  
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วันที่สามของการเดินทาง ปัตตานี – เมืองโบราณยะรัง – วังยะหร่ิง – มัสยิดกลาง – มัสยิดกรือเซะ – ศาลเจ้าแม่ลิม้
ก่อเหนี่ยว - ย่านเมืองเก่าปัตตาน ี      (3) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ เดินทางสู่ ปัตตานี (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ไปชมเมืองโบราณยะรัง เป็น

ชุมชนสมยัแรกเร่ิมประวัติศาสตรท์ี่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งในภาคใตข้องประเทศไทย เชื่อว่าเป็นที่ตัง้อาณาจกัรโบราณที่มี
ชื่อว่า "ลงักาสกุะ" หรือ "ลงัยาเสียว" ตามที่มีหลกัฐานปรากฎในเอกสารของจีน ชวา มลายแูละอาหรบั ลกัษณะของ
เมืองโบราณยะรงัสนันิษฐานว่ามีผงัเมืองเป็นรูปวงรีขนาดใหญ่ในพืน้ที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ครัวบังโซ๊ะ (รา้นอาหารมสุลิม) เมนเูด็ด ปลาอินทรีผดัพริกไทด า แกงสม้ปลากะพง
ยอดมะพรา้วอ่อน 

บ่าย น าชม วังยะหร่ิง หรือวงัเจา้เมืองยะหริ่ง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2428 ในสมยัรชักาลที่ 5 โดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดี
ศรีสรุสงคราม เจา้ประเทศราชเมืองยะหริ่ง เรือนไมก้ึ่งปนู สรา้งขึน้แบบสไตลย์โุรป ผสมผสานศิลปกรรมพืน้เมือง และ
ชวา ตัง้ตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่งในปัจจุบนั 
เดินทางสู่ มัสยิดกลางปัตตานี มสัยิดท่ีสวยงามและใหญ่ที่สดุในประเทศไทย สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2497 เนือ่งดว้ย
ประชาชนชาวปัตตานี นบัถือศาสนาอิสลามเป็นจ านวนมาก สมควรที่
จะสรา้งมสัยิดกลางที่มีขนาดใหญ่ และสวยงามขึน้เพ่ือเป็นศรีสง่า 
มสัยิดกลางจงัหวดัปัตตานี มัสยิดกรือเซะ หรือ มสัยิดสลุต่านมู
ซฟัฟารช์าห ์เป็นมัสยิดเก่าแก่อายกุว่า 200 ปีในจงัหวดัปัตตานี 
สนันิษฐานไดว่้าเป็นศาสนสถานที่สรา้งขึน้ในพทุธศตวรรษที่ 22 รว่ม
สมยักรุงศรีอยธุยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มสัยิดปิตูกรือบนั ชื่อนี ้
เรียกตามรูปทรงของประตมูัสยิด ซึ่งมีลกัษณะเป็นวงโคง้แหลมแบบกอทิก และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออก
กลาง  
จากนัน้น าท่านชม ย่านเมืองเก่าปัตตานี ก่อตัง้เป็นชุมชนชาวจีนมาตัง้แต่สมยัปลายกรุงศรีอยธุยา ความที่อยู่ติดกบั
แม่น า้ปัตตานี ที่นี่เป็นที่อยู่อาศยัของชาวไทยพทุธ ไทยมสุลิม และชาวไทยเสือ้สายจีน อย่างผสมกลมกลืนมายาวนาน  
นบัรอ้ยปี สมดงักบัฉายา “ปัตตานี เมืองงาม 3 วฒันธรรม” ไหวข้อพรจาก องคเ์จา้แม่ลิม้ก่อเหนี่ยว ชมกลุ่มตึกแถว
สไตลช์ิโนโปรตกุีสสีสนัสดใส  
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ที่หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ที่พกั C.S PATTANI **** หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
วันที่ส่ีของการเดินทาง  โรงป้ันเซรามิกเบญจเมธา – สถาบนัทักษณิคดีศึกษา – เกาะยอ – กรุงเทพฯ (4)  

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ โรงป้ันเซรามิกเบญจเมธา ของคณุเอ็ม-เอ็มโซเฟียน เบญจเมธา ที่ก่อตัง้มากว่า 10 
ปี ของการท างานเซรามิกที่เป็นเอกลกัษณช์ุมชน การนัตีโดยรางวลัระดบัต่างประเทศและในประเทศ อาทิ Gmark, 
DEmark และ Designer Of The Year ขบัใหเ้กิดการเสริมสรา้งแรงบนัดาลใจกบัผูค้นมากมาย  
 จากนั้นให้ท่านได้ลงมือWorkshop สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองท่านละ 1 ช้ิน 
 
 
 
 
 
 
หลงัจากกิจกรรมน าท่านเดินทางสู่ จ.สงขลา (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ร้านมหัศจรรยเ์กาะยอ เมนเูด็ด เมนปูลากะพง ปมูา้ และย าสาหรา่ยผมนาง  
เดินทางสู่ สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภณัฑบ์อกเล่าเร่ืองราวต่างๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนใต ้เพ่ือศึกษาเกี่ยวกบั  
ศิลปวฒันธรรมของภาคใต ้ชมโบราณวตัถทุี่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในทอ้งถิ่น เครื่องประดบัศาตราวุธที่ใชก้ันใน
ภาคใต ้เช่น กริช มีดชายธง มีดหางไก่ แสดงผา้ทอพืน้เมือง เช่น ผา้ทอพมุเรียง ผา้ทอปัตตานี หอ้งแสดงกระต่ายขูด
มะพรา้วรูปทรงต่าง ๆ ที่มีรูปแบบหาชมไดย้าก หอ้งแสดงการละเล่นพืน้เมือง เช่น หนงัตะลงุ โนรา ลิเกป่า หอ้งแสดง
วิถีชีวิตชาวใต ้เช่น การแสดงการละเล่นและของเล่นเด็ก เช่น การเล่นซดัราว การเล่นว่าว ลกูข่าง หอ้งแสดงประเพณี
การบวช หอ้งแสดงการรกัษาพยาบาลแบบโบราณ 
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15.00 น.  สมควรแกเวลาเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ ่
17.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดว้ย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบิน WE 266 
18.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

Happiness is here and now 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศวีไอพี ในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
ค่าที่พกั 3 คืน ระดบั 3 -4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ สายการบินไทยสมายล ์เส้นทาง กรุงเทพฯ – หาดใหญ ่– กรุงเทพฯ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์

ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  

Happy price 
ขั้นต ่า  

 จ านวน 8 ท่าน 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  15,900.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 15,900.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 15,400.-  บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ   2,700.-  บาท 
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 
สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านช าระ
มาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บัการ
ยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของกรุ๊ป
ทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
บริษัท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับการ

เปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัย โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ หากมีเหตุ
จ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ 
เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 
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