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ทวัรปี์นงั เบตง 3 วนั 2 คนื 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

หลายทา่นถามวา่ อยากไป เบตง ควรไปเทีย่วแบบไหนด?ี วนันีเ้ราจะมาน าเสนอโปรแกรมเทีย่ว เบตง+ปีนงั เพราหากทา่น
เทีย่วเบตงอยา่งเดยีว แนะน าไปแค ่2 วนั 1 คนื ก็พอแลว้ เบตงเป็นเมอืงเล็กๆ ทีเ่ดนิทางไปยงัแหลง่ทอ่งเทีย่วแตล่ะจดุไม่

ไกลกนั และการเดนิจากปีนงัไปเบตงใชเ้วลาเพยีง 1.30 ชม. วนันีเ้ลยขอเสนอโปรแกรมเทีย่วเกาะปีนงั+เบตง แบบ 3 วนั 

2 คนื เดนิทางไดต้ลอด โดยมแีหลง่ทอ่งเทีย่วเดน่ ในทวัรน์ี ้เช่น 
ทีปี่นัง ม ีปีนังอารท์สตรดี วดัเขาเตา่ ป้อมปืนคอนวอลสิ 

ทีเ่บตง ม ีสวนไมด้อกเมอืงหนาว ตูไ้ปรษณีเบตง อโุมงคปิ์ยมติร ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ทานไกเ่บตง 
เรือ่งๆ มาเลเซยี สงิคโปร ์และภาคใต ้ใครๆ ก็ไวใ้จเทีย่วสนุกทวัร ์

 
ก าหนดการเดนิทาง:: 

วนัแรก อ.หาดใหญ ่– เกาะปีนงั – วดัเขาเตา่ – ปีนงัอารต์สตรทั                                   (-/L/D) 

06.00 น. เจา้หนา้ทีเ่ทีย่วสนุกทัวรค์อยใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ จดุนัดพบ อ. หาดใหญ ่ 

 จากนั้นเดนิทางสู่ เกาะปีนงั ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย  ท าการตรวจ
ประทับตราหนังสอืเดนิทางและผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซยีที ่  

ด่านบูกติคายูอตีัม้ ผ่านจังโหลน  จติรา อลอสตาร์  สไุหงปัตตานี  บัตเตอร์เวริ์ธ  จากนั้นน าท่านสู่

เกาะปีนัง  (เวลาประเทศมาเลเซยี เร็วกวา่ ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)   

10.00 น. ถงึ เกาะปีนงั เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “ ไขมุ่กแหง่โลกตะวนัออก ” นครทีร่วบรวมความ

พเิศษทีผ่สมผสานโลกตะวนัตกและตะวนัออกกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื จากนัน้พาคณะไปชม และ
สกัการะเจา้แม่กวนอมิที ่วดัเขาเตา หรอื วดัเก็กล็อกซีน่ ัน้เอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1) 

บา่ย  จากนัน้น าคณะเดนิทางมาชม "ถนนสายศลิปะในปีนงั" หรอื "ปีนงั สตรที 
อารท์"  ทีไ่ดก้ลายเป็นภาพสะทอ้นของศลิปะทีเ่นน้ไอเดยีและความคดิ

สรา้งสรรค ์ซึง่สามารถสรา้งรอยยิม้นอ้ยๆใหก้ับผูพ้บเห็นไดเ้ป็นอยา่งด ี

 จากนัน้พาคณะชอ้ปป้ิง ซือ้สนิคา้ราคาถกูทีเ่กาะปีนัง เชน่ บะกเุต ๋โชกโกแล็ต ขนม ชาประเภทตา่งๆ 

เป็นตน้ และ เทีย่วชมยา่น ปาดัง ซึง่อยู่ตกิกบับรเิวณลานป้อมปินคอนวอลสิ ของเกาะปีนัง 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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16.00 น.  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (2) ) จากนัน้ เช็คอนิเขา้โรงแรม ใหท้่านอสิระพักผ่อน

ตามอธัยาศยั 

พกั  ณ GLOW PENANG หรอื เทยีบเทา่  

วนัทีส่อง ปีนงั – เบตง – สวนดอกไมเ้มอืงหนาวเบตง – อุโมงคปิ์ยะมติร – เมอืงเบตง      (B/L/D) 

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3)  

 จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่อ.เบตง จ.ยะลา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  รา้นภตัตาคาร  (4)    

บา่ย จากนั้นน าคณะเที่ยวชม สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง ซึ่งมีมุม

ถ่ายรูปทีเ่ป็นสวนดอกไมน้านาพันธุ์    จากนัน้เทีย่วชมอุโมงคปิ์ยะ
มติร อดตีเป็นฐานการรบ และ ทีพั่กของคอมมวินสิตเ์บตง ทีม่หีอ้ง

ตา่งๆ น่าชมมากครับ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) จากนัน้ เช็คอนิเขา้โรงแรม ใหท้า่นอสิระพักผ่อนตาม
อธัยาศยั  

พกั   ณ โรงแรมแกรดว์วิเบตงหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – ช็อปป้ิงดิว้ตีฟ้ร ี(The Zon) – หาดใหญ ่                (B/L/-) 

04.30 น. พาคณะเดนิทางสู่ยอดเขา อัยเยอร์เวง เพื่อชมความงามก่อนสว่าง
ของทะเลหมอก ท่ามกลางอากาศหนาวๆ ตอนเชา้ สุดฟิน จากนั้น

เดนิทางกลบัสูโ่รงแรมทีพั่ก 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6)    

10.00 น. จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบัสู ่อ.หาดใหญ ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (7)    

16.30 น. จากนัน้แวะซือ้ของฝากที ่THE ZON DUTY FREE ซึง่เป็นหา้งชายแดนทีข่องสนิคา้ราคาถูก เสร็จแลว้ 

จากนัน้ผา่นพธิกีารตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางทัง้ สองประเทศ   

18.00 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ อ.หาดใหญ ่โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มทัง้รอยยิม้และความประทับใจ 

เทีย่ว เกาะลงักาว ีใหถู้กใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

 

อตัราคา่บรกิาร คณะเดนิทาง  10 ทา่น 
   

ราคาส าหรบั 10 ทา่น ราคาเร ิม่หาดใหญ/่ทา่น 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  4,900 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่รถตูป้รับอากาศ น าเทีย่วรับ-สง่  1 คนั  ( อ.หาดใหญ ่- ปีนัง - เบตง - อ.หาดใหญ)่   

 คา่อาหาร 7 มือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว 

 คา่ทีพั่ก 2 คนื ระบตุามรายการ 
 คา่ขนม ขนมขบเคีย้ว บรกิารระหวา่งการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทรกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
 คา่เจา้หนา้ที ่Driver Guide  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
x คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศพัท ์ คา่ซักรดี  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ที่

เรยีกสัง่เอง  เป็นตน้  

x คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
x คา่หนงัสอืเดนิทาง ( ตอ้งพาสปอรต์เทา่น ัน้) และมอีายุไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ทัง้นี้ บริษัทฯ ขอใหท้่านแจง้ยืนยันก าหนดการเดนิทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดนิทางทีแ่น่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได ้
ด าเนนิการส ารองทีพั่กและพาหนะในการเดนิทางลว่งหนา้  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างนอ้ยกอ่นเดนิทาง จงึเรยีนมาเพือ่โปรด

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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พจิารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดรั้บใชท้่านและคณะใน

อนาคตอนัใกลน้ี ้
 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

