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วนัแรก(ศุกร์ 30/10/63) สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่-วดัชา้งไห้-วดัคูหาภิมุข-เข่ือนบางลาง-สนามบินเบตง 

 
04.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ  ขาออก ประตู6 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลออ้น

แอร์ ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ีบริษทั........ (สัมภาระโหลดได ้10 กิโลกรัม , ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม) 
06.40 น. โดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เท่ียวบิน SL702 เหินฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
08.10 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่  ไกดร์อรับท่าน ข้ึนรถตูป้รับอากาศ แลว้เดินทางสู่ วดัช้างไห้(ระยะทาง 53 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง)  เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแลว้กวา่ 300 ปี วดัชา้งให ้ถือวา่เป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่
ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัของท่านก็ถูกบรรจุไวท่ี้วดัแห่งน้ี วดัชา้งใหจึ้งกลายเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มากราบสักการะหลวงปู่
ทวดอยา่งไม่ขาดสาย  ออกเดินทางสู่ จ.ยะลา น าท่านชม วดัคูหาภิมุข ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที  วดัคูหาภิมุข  วดัท่ี
ส าคญัและเก่าแก่วดัหน่ึงของจงัหวดัยะลา เดิมวดัน้ีช่ือ วดัหนา้ถ ้า ภายในวดัมีถ ้าประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาด
ใหญ่  พระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค ์นอกจากน้ียงัมีหินงอกหินยอ้ยสวยงาม และน ้าใสสะอาดไหลรินจากโขดหิน  มี
พิพิธภณัฑศ์รีวชิยัเก็บวตัถุโบราณมากมาย  บริเวณทางเขา้ถ ้าบรรยากาศร่มร่ืน มีสระน ้าขนาดใหญ่ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(1)ท่ี หอ้งอาหารธารา 

 

  



 

  
บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.เบตง(ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง)  เส้นทางโคง้ท่ีมีความสวยงาม

ตลอดสองขา้งทาง แวะชม เข่ือนบางลาง เข่ือนหินถมแกนดินเหนียว สูง80ม. สันเข่ือนยาว 430 ม. แวะถ่ายรูป ป้าย
OK เบตง จนกระทัง่เดินทางถึง อ.เบตง ชม สนามบินเบตง สถาปัตยกรรมของอาคารท่ีตกแต่งดว้ยไมไ้ผ ่ 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าอิสระท่ี เบตงไนทบ์าร์ซา 
น าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรม ฮอลิเดย ์ฮิลล ์หรือเทียบเท่า *** 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัทีส่อง(เสาร์ 31/10/63) เบตง-อนัเยอร์เวง-น า้ตกเฉลมิพระเกยีรติ ร9-สะพานแตปูซู-ทานเฉาก๊วยเบตง กม. 4-อุโมงค์ปิยะมิตร- 
สวนหม่ืนบุปผา-บ่อน า้ร้อนเบตง-หอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณย์ี-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ     

 
05.00 น.  ปลุกท่านยามเชา้ เดินทางสู่ อันเยอร์เวง เพื่อชมทะเลหมอกอนัเยอร์เวง   เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงท่ี

เดินทางสะดวกรถข้ึนถึง และมีทะเลหมอกใหช้มตลอดทั้งปี อยูห่่างจากตวัอ าเภอเบตง ประมาณ 40 กิโลเมตร ใน
พื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่และสวยงาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(2)Set box 

 
09.00 น. น าท่านชม  น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร9 ช่ือเดิม คือ น ้าตก “วงัเวง” หรือ “อยัเยอร์เคม็” เพราะเรียกตามชาวจีนท่ีมาท า

เหมืองกบัฝร่ังในยคุมลายเูป็นอานานิคมองักฤษ เม่ือมาถึงทางเขา้น ้าตกเดินเทา้ต่อไปอีกประมาณ  700 เมตร 
ระหวา่งทางเห็นล าธารท่ีไหลมากจากตวัน ้าตกขา้งบนตลอดเส้นทาง บรรยากาศร่มร่ืนเยน็สบาย แลว้เดินทางสู่  
สะพานแตปูซู สะพานแขวนไมข้า้มแม่น ้าปัตตานี ท่ีชาวบา้นบริเวณน้ียงัคงใชส้ัญจรไปมาตามปกติ เดินชมววิริม
แม่น ้าปัตตาน้ี ท่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  มีความสดช่ืนเบาๆ แวะทานเฉาก๊วยเบตง กม. 4 เฉาก๊วยหรือวุน้ด า 
เป็นขนมข้ึนช่ือของอ าเภอเบตง ซ่ึงท าจากหญา้ชนิดหน่ึง ท่ีมีปลูกในประเทศจีน เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ ซ่ึงอพยพมาจากประเทศจีน ประมาณ 30 กวา่ปีมาแลว้ และถ่ายทอดใหลู้กหลานไดท้  าสืบต่อกนัมา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(3)ท่ี  ร้านล าธาร 



 

 
บ่าย เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร   เป็นอุโมงคดิ์นท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา สร้างข้ึน ส าหรับเป็นฐาน

ปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงคปิ์ยะมิตร สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2519 ใชห้ลบ
การโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว และยงัมี ต้นไทรพนัปี มีความสวยงาม
แปลกตา มีโพรงขนาดใหญ่จ านวน 2 โพรง ใหเ้ดินเขา้ไปได ้ 

 
ชม  สวนหม่ืนบุปผา หรือเรียกวา่ สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวใน
ภาคใต ้ เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยูสู่งจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 
เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด 
สวนดอกไมน้ี้อยูท่่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ี
มีดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง ชม บ่อน า้ร้อนเบตง  เป็นบ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีน ้าร้อนผดุข้ึนมาจากใต้
ดิน ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีน ้าเดือดน้ี 
สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที เดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองเบตง  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า(4)ท่ี ตา้เหยนิ(ล้ิมรสไก่เบตง) 

  

  
หลงัอาหารน าท่านชม หอนาฬิกาเบตง  อยูบ่ริเวณ ตู้ไปรษณย์ียกัษ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดโลก ซ่ึงสามารถส่งจดหมายไดจ้ริง ตู้
ไปรษณียมี์ความพิเศษเพราะมีรูดา้นบนกบัมีล าโพงเพื่อใชก้ระจายเสียงข่าวสารใหก้บัชาวบา้น ชม นกนางแอ่นเกาะ
ตามสายไฟฟ้า ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  อุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย  ในยามค ่าคืนภายใน
อุโมงคมี์การติดไฟสวยงาม ท าใหช่้วงเวลาค ่าจุดน้ีจะคึกคกัไปดว้ยนกัท่องเท่ียว  



 

น าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรม ฮอลิเดย ์ฮิลล์ หรือเทียบเท่า *** 

วนัทีส่าม(อาทิตย ์1/11/63) เบตง-สตรีทอาร์ต-วดัพุทธาธิวาส-วดัพระโพธิสัตว์-ศาลาประชาคม-ป้ายใต้สุดสยาม-หาดใหญ่-ดอนเมือง 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5)ท่ี ไทซีฮ้ี ติมซ า 

 

 
09.00 น. ชม สตรีทอาร์ต ภาพสตรีทอาร์ต ชมวถีีชีวิตของผูค้น อาคารบา้นเรือนท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ 

ท่ามกลางววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามกลางหุบเขา ชม วดัพุทธาธิวาส วดัสวยท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเบตง โดยองคเ์จดีย์
ตั้งอยูบ่นเนินเขา มีบรรยากาศร่มร่ืนทศันียภาพงดงาม มองเห็นภูเขาท่ีรายลอ้มเมืองเบตงอยูเ่บ้ืองหนา้ วดั
พุทธาธิวาส มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 ส่ิงคือ พระมหาธาตุเจดีย ์พระพุทธธรรม
ประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยรุเกศานนทสุ์พพิธาน และวหิารหลวงปู่ทวดเหยียบน ้าทะเลจืด ชม สนาม
กฬีากลางหุบเขา ท่ีมีววิสวยงาม  เป็นสนามกีฬาท่ีตั้งอยูใ่นระดบัความสูงท่ีสุดในบรรดาสนามกีฬาแห่งอ่ืนๆ ใน
ประเทศไทย ชม วดัพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอมิเบตง เป็นสถานท่ีตั้งศาลเจา้อนัเป็นท่ีประดิษฐานของเทพส าคญั ๆ 
หลายองค ์ทั้งเจา้แม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง  มีสถาปัตยกรรมของเจดีย ์7 ชั้น ท่ีสวยงาม บริเวณวดั ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นเนินเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของเมืองเบตงไดอี้กดว้ย ชม ศาลาประชาคม มาถึงจุดน้ีให้
ท่านถ่ายภาพตูไ้ปรษณียใ์บใหม่ ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ตูไ้ปรษณียแ์ดงบริเวณหอนาฬิกา  ถือเป็นตูไ้ปรษณียท่ี์มีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลกในปัจจุบนั ถ่ายรูปกบั ป้ายใต้สุดสยามทีเ่บตง ไวเ้ป็นท่ีระลึก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(6)ท่ี คุณชาย 
บ่าย เดินทางสู่ หาดใหญ่ ใหท้่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดกิมหยง จนไดเ้วลาเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
20.20 น. โดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เท่ียวบิน SL721 เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง 
21.45 น. เดินทางถึง สนามบิน ดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ................... 
 หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   โดยค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 

ก าหนดวนัเดินทาง อตัราค่าบริการ 

30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 7,999 บาท 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 รถตูป้รับอากาศ   
 ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ไปกลบั  (สมัภาระตามเง่ือนไขของสายการบินก าหนด) 
 ค่าท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรม ระดบั 3 ดาว ห้องละ 2-3 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ  



 

 มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง  
 อาหารตามรายการท่ีระบุ จ านวน 6  ม้ือ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 
 วงเงินประกนัอุบติัเหตุกรณีเสียชีวติ 1,000,000 บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% , ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ฯลฯ  
 ทิปมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ 300 บาท 

เงือ่นไขการช าระเงนิ มดัจ าท่านละ 3,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระกอ่นการเดินทาง 30 วนั 

***** (ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ต้องออกตั๋วเลย ซ่ึงไม่สามารถเปลีย่นแปลงใดๆได้ทั้งส้ิน) ***** 



 

 


