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ก าหนดการเดินทาง       แพก็เกจ็  ออกเดินทางได้ทุกวัน ศุกร์   ปีใหม่  30 ธค -03 มค 64 
วันแรก  กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ 

13.00 น.  พร้อมกนั  ณ จุดนดัหมายคณะพร้อมออกเดินทาง ดว้ยรถโคช้ปรับอากาศ คณะพร้อมออกเดินทาง ต่อสู่ หาดใหญ่   
 

วันท่ีสอง หาดใหญ่-อ.เบตง-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-สตรีทอาร์ต Street Art -ถนนคนเดนิเบตง           พกั เบตง 

06.00 น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  พร้อมบริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี1) ณ หอ้งอาหาร 
..........น.  รับคณะ    1.ทางรถไฟ  ท่ีสถานีรถไฟหาดใหญ่      2.รับคณะท่ีสนามบิน หาดใหญ่ 
08.00 น.  เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตู ้D4D ปรับอากาศ พร้อมออกเดินทางสู่  อ.เบตง จ.ยะลา ด้วยระยะทาง 255 กม. 
……..น.  เก็บภาพสวยๆท่ีเขื่อนบางล่าง 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี2)   ณ ร้านอาหาร ตา้เหยนิ   อ.เบตง 
บ่าย  น าท่านออกเดินทาง เท่ียวชมรอบเมือง เบตง ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของ

เมืองไทย ท่ีขดุทอดโคง้ให้รถว่ิง อุโมงคน้ี์สร้างขึ้นเพื่อแกปั้ญหาการจราจรระหวา่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ อุโมงค์
ยาวประมาณ 273 เมตร กวา้ง 9  เมตร สูง 7 เมตร  

14.00 น. สตรีทอาร์ต Street Art แลนดม์าร์กเมืองเบตง เกิดขึ้นจากน ้าพกัน ้าแรงของ ทีมนกัศึกษาและอาจารย ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื่อสร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียว
และชาวเบตง เนรมิตรงานศิลปะ บอกเล่าถึงเร่ืองราววิถึชีวิต และสัญลกัษณ์ของเมืองเบตง รอบเมืองเบตง 11 จุด 
ทั้งบนผนงั ก าแพง ใตส้ะพาน และตวัอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตงสามารถดึงดูดใจนักท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 
 
 
 
 
 
..........น. เดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองหรือลิ้มลองอาหารตามอธัยาศยั 
  จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั วงเวียนหอ นำฬกำเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบรำณ ในส่วนของตวัหอนาฬิกาสร้างขึ้น

ดว้ยหินอ่อนขาวท่ีมีอยู่มากในจงัหวดัยะลา หอ นาฬิกาเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่าเป็นสะดือของ
เมืองเบตงก็ว่าได ้ในเทศกาลต่าง ๆ ท่ีจดัขึ้น มกัจะใชบ้ริเวณหอ นาฬกาน้ีเป็นจุดนดัหมายในการดาํ  เนินกิจกรรม
ต่าง ๆ และใกล้ๆ  กนันั้นท่ีอยู่คู่เมืองเบตงมาชา้นาน คือ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร 
ในปัจจุบนัน้ีตูไ้ปรษณียแ์ห่งน้ียงัเปิดใชง้านไดแ้ละนกัท่องเท่ียวมกัจะซ้ือ โปสการ์ด เขียนและส่งจดหมายถึงญาติ



คนรัก หรือส่งถึงตวัเอง เก็บไวเ้ป็นความทรงจาํ และอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะขา้มผ่านไม่พูดถึง ไม่ไดค้ือ ฝงูนกนางแอ่น ท่ี
บินอพยพหนีความหนาวเยน็มาไกลจากไซบีเรีย และจะพบฝูงนกนางแอ่นมากในช่วงเดือน  กนัยายนถึงมีนาคม 
ของทุกปีเรียกไดว้า่เป็นอีกสัญลกัษณ์ของเมืองเบตง อยุคู่่กบัเมืองเบตงมาชา้นาน สมควรแก่เวลานาํ 

........น.  ชมทศันียภ์าพอ าเภอเบตงท่ีสวยงามท่ีสุดอีกมุมหน่ึง ท่ี สวนสุดสยาม หรือสวนสาธารณะเทศบาลต าบลเบตง 
โดยเฉพาะในยามเย็นจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ เพราะสามารถชมวิวเมืองเบตงท่ีเร่ิมมีประกายแสงไฟจาก
บา้นเรือน พร้อมกดชตัเตอร์เก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

17.00 น.  น าท่านเดินทาง ท่ีพกั  ณ โรงแรมระดบัมาตราฐาน อ.เบตง (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
……..น.  อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย     หลงัอาหารอิสระกบัการ พกัผอ่นในค ่าคืนอนัแสนสุข ราตรีสวสัด์ิ 

วันท่ีสาม             ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง-สกายวอล์ค-พระมหาธาตุ เจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ-สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง- 
                            อุโมงค์ปิยะมิตร- น ้าพุร้อนเบตง                                                         พกั    เบตง   

05.00 น.  ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เดินบนสกายวอล์ค  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง   ท่ีเดินทางสะดวกรถ
ขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  ตั้งอยู่ห่างจากตวัอ าเภอเบตง ประมาณ 40 
กิโลเมตรในพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน ้ าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่และ
สวยงาม ในช่วงเช้าจุดชมวิวแห่งน้ีจะกลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดให้นักท่องเท่ียวเต็มอ่ิมกบัทะเลหมอก สัมผสั
อากาศอนับริสุทธ์ิและทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............น.  บริการอาหารเช้า (ม้ือท่ี3)อิสระตามอัธยาศยั ให้ท่านเลือก ท่านได้ตามอธัยาศัย  อาทิ ต่ิมซ า ขา้วมันไก่เบตง 

ขา้วตม้ โจ๊ก ปาท่องโก๋  บะหม่ี ฯลฯ (ทางบริษทัมีซองอั้งเปา ตอนเชา้ท่านละ100 บาท  
09.00 น.  น าท่านชม วัดพุทธาธิวาส เดิมช่ือ วัดเบตง เป็นวดัท่ีมีชยัภูมิดีมาก 

ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองเบตงน าท่านสักการะ“พระ
มหาธาตุ เจดี ย์พระพุทธธรรมประกาศ” เจดีย์ศิลปะศรีวิชัย 
ประยุกต์สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร ภายในเจดียช์ั้นบนสุดบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ  และมีพระพุทธธรรมประกาศเป็นพระ
ประธาน 

.........น.  วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอมิเบตง ก่อสร้างอยา่งโดดเด่นบริเวณบริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม มีเจดีย ์7ชั้น ท่ี
ออกแบบก่อสร้างอย่างงดงาม วดัแห่งน้ียงัป็นสถานศกัด์ิสิทธ์ิอนัเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานของ
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องค์เทพส าคญัๆหลายองค์ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวงัเหย่  ยี่หวงัต้ต้ี หวาโถ่
วเซียนซ่ือ ขงจ้ือ เป็นตน้ 

12.00 น.       อาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 4) ณ ร้านต้าเหยิน อ.เบตง จ.ยะลา ชิมเมนูเมืองเบตงท่ีมาถึงแลว้ตอ้งทาน เช่น  ไก่เบตง ผกั 
  น ้าหม่ีเบตงปลาจีน  
บ่าย  สวนหม่ืนบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง ตั้งอยู่ท่ีหมู่บา้นปิยะมิตร 2  ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง 

จ.ยะลา เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิ
ประเทศท่ีอยู่สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี
อากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน ้ าเพียงพอ จึงมีความ
เหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด สวน
ดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีมี
ดอกไมน้านาพนัธุ์บานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยอืน ความ
สวยงามของดอกไมท่ี้ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชม และสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่พื้นท่ีอ่ืนของภาคใต ้

เท่ียง         น าท่านออกเดินทางไปยงั อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ประวติัศาสตร์ของการรบของโจรคอมมิวนิสต์มลายา 
สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2519 ตั้งอยู่บ้าน ปิยะมิตร ต าบลตะเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีความยาวของ
อุโมงคป์ระมาณ 1 กิโลเมตร แต่ก่อนมีทาง ออก 9 ทาง แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง 6 ทาง อุโมงคปิ์ยะมิตร ถูกปรับปรุง
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใหก้บับุคคลทัว่ไปเขา้เยีย่มชม 

..........น.  จากนั้นเดินทางต่อไปยงั น ้าพุร้อนเบตง เดิมเป็นบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นบ่อน ้ าร้อนท่ีประกอบไป
ดว้ยแร่ธาตุมากมายมีอาณาบริเวณประมาณ ๓ ไร่ ตั้งอยู่ในหมู่บา้นบ่อน ้ าร้อนต าบลตาเนาะแมเราะ บ่อน ้ าพุร้อน
จะมีน ้าร้อนผดุขึ้นมาจากใตดิ้น อุณหภูมิของน ้าประมาณ ๘๐ องศาเซลเซียส   

18.30 น.     อาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั 

วันท่ีส่ี        เบตง-ปัตตานี-วัดช้างให้ (หลวงปู่ทวดเหยียบน ้าทะเลจืด)-มัสยิดกรือเซะ-ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว -หาดใหญ่ 
                           -สถานีรถไฟหาดใหญ่   -สนามบินหาดใหญ่ 

06.00 น.  พร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย  ลอ็บบ้ีของท่ีพกั   
06.00-08.00 น. บริการอาหารเช้า (ม้ือท่ี5) อิสระตามอธัยาศยั ให้ท่านเลือก ท่านได้ตามอธัยาศยั  อาทิ ต่ิมซ า ขา้วมันไก่เบตง 

ขา้วตม้ โจ๊ก ปาท่องโก๋  บะหม่ี ฯลฯ (ทางบริษทัมีซองอั้งเปา ตอนเชา้ท่านละ100 บาท  
08.30 น.  อ าลาเบตง น าท่านเดินทางสู่จงัหวดัปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
..........น.  เดินทางสู่วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่ราว 300 ปี สร้างมาเม่ือใดและใครเป็นคนสร้างก็ไม่มี

หลกัฐานที!แน่ชดั เดิมเป็นวดัร้างและถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน ถือเป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่  ทวด ท่านเป็น



เจา้อาวาสองคแ์รกของวดั ในสวนของสถูปศักดิสิทธ์ิท่ีบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด ถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสทธ์ิของชาว
จงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหว ้บนบานอยูเ่นืองนิตยใ์ครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุสงของถูกขโมย
หรือศูนยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ท่ีสถูปแห่งน้ีภายในวดัยงัมีวิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวิหารท่ีประดิษฐาน
รูปเหมือนของหลวงพ่อทอง ซ่ึงมีขนาดเท่าองคจ์ริง  รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม  
มัสยิดกรือเซะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมสัยดิเก่าแก่อายกุวา่ 200 ปีในจงัหวดัปัตตานี สันนิษฐานได้
ว่าเป็นศาสนสถานท่ีสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษท่ี 22 ร่วมสมยักรุงศรีอยุธยา มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า มสัยิดปิ
ตูกรือบนั ช่ือน้ีเรียกตามรูปทรงของประตูมสัยดิ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นวงโคง้แหลมแบบกอทิกของชาวยโุรป .. 

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี6 )     ณ ร้านอาหาร ในปัตตานี  
บ่าย  ศาลเจ้าเล่งจูเกียง หรือเป็นท่ีรู้จกัในนาม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็น

ศาลเจา้ตามคติจีนหน่ึงในสามแห่งของจงัหวดัปัตตานี ตั้งอยู่บริเวณเชิง
สะพานเดชานุชิตในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ถือเป็นศูนยร์วมจิตใจ
ของชาวไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง ภายใน
ประดิษฐานเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว ... 

…….น.  เดินทางกลบัหาดใหญ่  เปล่ียนเป็นรถบสัคนัเดิม กลบั กทม 
.........น.  อาหารเยน็อิสระ ตามอธัยาศยั 

วันท่ีห้า       กรุงเทพฯ 

07.00 น.  ถึงกทม  โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบั 
   ************************** 
  ลูกค้า สามารถ เลือกกลบัจากหาดใหญ่   (โดยช าระค่าใช้จ่ายต่างหาก) 

1. กลบัโดยเคร่ืองบิน ณ สนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ จ.สงขลา  
2. กลบัโดยรถไฟ  ขบวนพิเศษ “ทักษิณารักษ์”  ณ สถานีรถไฟหาดใหญ่ 
3. กลบัโดยรถบสัคนัเดิม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีกลบัรถไฟ   ขบวนพิเศษ “ทักษิณารักษ์”   ณ สถานีรถไฟหาดใหญ่    หาดใหญ่-กรุงเทพฯ  ขบวนท่ี 32  18.45-10.30 น. 
กรณีเคร่ืองบิน 1.สายการบิน ไทยไลออ้นแอร์    SL721   20.20-21.45 น. 

2.สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย       FD3115 17.50-19.20 น. 
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3.สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย       FD3111 19.40-21.10 น. 

  4.สายการบิน นกแอร์   
  ******************************************************************************* 

อตัราค่าบริการ   ผู้ใหญ่                ราคาท่านละ   8,900    บาท 

   พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่      ท่านละ     1,500   บาท 
ส่ิงท่ีควรน าติดตัวไป ชุดเล่นน ้า,ครีมทาผิว,รองเท้าฟองน ้า,ยาประจ าตัว,แว่นกนัแดดและของใช้จ าเป็นอ่ืนๆ 
อตัรานีร้วม         1.ค่ารถทวัร์ไป-กลบั      2.ค่าท่ีพกั ท่ี อ.เบตง 2 คืน     3. ค่าอาหาร  (6 ม้ือ)ตามระบุในรายการ     
  4. ค่ารถน าเท่ียวตลอดโปรแกรม    
  5. ค่าไกด ์  (กรณีเดินทางเคร่ืองบินไกดร์อรับท่ีสนามบินหาดใหญ่ / สนามบินเบตง  ) 
อตัรานีไ้ม่รวม 1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีตอ้งการใบเสร็จและ 3 % หกั ณ ท่ีจ่าย    2. ค่าโทรศพัทแ์ละค่าซกัรีด             
   3.อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งนอกเหนือรายการ              4.ค่าทิป คนขบัรถและไกด ์
หมายเหตุ     1.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทวัร์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัยจน

ไม่อาจแก้ไขได้ และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์เหตุสุดวิสัยบางประการเช่นการนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจราจลตา่งๆ 
2  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ   ตามรายการหรือถูกปฏิเสธ 
การเขา้ประเทศไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
3. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับ 
ทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีได้ระบุไวโ้ดย
ทั้งหมด 

*********************************************************************** 
 
 


