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ยะลา เบตง 3 วนั 2 คืน 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินหาดใหญ่ – จ.ปัตตานี – วดัช้างให้ – มสัยดิกลางปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว – 

จ.ยะลา – วดัคูหาภิมุข – อ.เบตง – อโุมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ – ถนน Street Art – พกัเบตง 2 คืน 

เชา้ มคัคุเทศน์ และพนกังานขบัรถคอยใหก้ารตอ้นรับ 
ออกเดินทางสู่ จงัหวดัปัตตานี (ใชเ้วลาราวๆ 1.40 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไหว้หลวงปู่ทวด ขอพรมงคลชีวติ วดัช้างให้ 
เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแลว้กวา่ 300 ปี วดัชา้งให ้ ถือวา่เป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รก
ของวดัและอฐัของท่านก็ถูกบรรจุไวท่ี้วดัแห่งน้ี วดัชา้งใหจึ้งกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์
ของจงัหวดัปัตตานี คนทัว่ไปรู้จกักนัมากท่ีสุดของความศรัทธาต่อหลวงปู่ทวดก็คือเร่ืองพุทธคุณ "แคลว้คลาด" และ 
"เมตตามหานิยม" 
 
 
 
 
 
 
 
ถ่ายรูปสุดคูล ณ มัสยดิกลาง ทชัมาฮาลเมืองไทย 
ถูกออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมีความโดดเด่นและยงัเป็นศาสนสถานศูนยร์วมจิตใจของผูน้บัถือศาสนา
อิสลามในภาคใตท่ี้ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึง รูปทรงภายนอกของมสัยดิมีตน้แบบมาจากทชัมาฮาล ถือไดว้า่เป็นมสัยดิท่ี
สวยงามท่ีสุดในประเทศไทย 
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ไหว้ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองปัตตานี 
ความศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยูใ่นตวัเมืองปัตตานี เป็นท่ีประดิษฐานองคเ์จา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว เป็นศูนย์
รวมจิตใจและศูนยร์วมศรัทธาของชาวไทยเช้ือสายจีนในปัตตานี ในต่างจงัหวดั และในต่างประเทศ ศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือ
เรียกวา่ “ศาลเจา้เล่งจูเกียงหรือช่ือท่ีชาวบา้นเรียก “ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว”  ส าหรับองคเ์จา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว ท่านเป็นเทพ
เจา้แห่งความเมตตาโชคลาภ คา้ขาย ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากราบไหวข้องพรเพื่อเป็นศิริมงคลกบัชีวติ 

เทีย่ง เปิปพศิดารร้านดังต้องลอง! ณ ร้านน ารส ปัตตานี ราดหน้า สูตรดั้งเดิม 

 
 
 
 
 
 
บ่าย ไหว้พระนอน แลผาหน้าถ า้ ณ วดัคูหาภิมุข (วดัหน้าถ า้)  

วดัส าคญัมากของเมืองยะลา เป็นหน่ึงในสามปูชนียสถานท่ีส าคญัของภาคใต ้ เช่นเดียวกบัพระบรมธาตุเมือง
นครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาท่ีสุราษฎร์ธานี แสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณน้ีมาตั้งแต่สมยั
อาณาจกัรศรีวชิยั ภายในวดัมีถ ้าใหญ่ ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่  พระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค ์นอกจากน้ี
ยงัมีหินงอกหินยอ้ยสวยงาม 

 เดินทางเขา้สู่ อ.เบตง "เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน" 
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อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย 
วศิวกรรมชั้นยอดหน่ึงในแดนสยาม ท่ีขดุทอดโคง้ให้รถวิง่ไป-มาก่อสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวตลอด
อุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร กวา้ง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผวิจราจรคู่ กวา้ง 7 เมตร ทางเทา้เดินกวา้งขา้งละ 1 เมตร ความเร็วรถ
สามารถวิง่ได ้60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เบตงไดก่้อสร้างอุโมงคแ์ห่งน้ีข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาในการขนส่งระหวา่งชุมชนเมือง
ในปัจจุบนักบัชุมชนเมืองใหม่ ซ่ึงภายในอุโมงคมี์การติดไฟสวยงาม 
สตรีทอาร์ท สุดชิคเมืองเบตง 
รู้จกัประวติัศาสตร์เมืองเบตง ผา่นก าแพงสตรีทอาร์ต 13 แห่งทัว่เมือง ซ่ึงเป็นท่ีท่ีศิลปินกวา่ 30 คนจากโปรเจกต ์ ATM 
Spray ไดเ้ดินทางมาพน่ก าแพงลาย Street Art ตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ โดยงานทุกช้ินท่ีเหล่าศิลปินไดรั้บโจทยม์า 
สะทอ้นความเป็นเมืองเบตงท่ีเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมไทย-จีน-มุสลิมเขา้ไวด้ว้ยกนั 

18.00 น. เมนูไก่เบตง มาแล้วต้องลอง รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารต้าเหยนิ ร้านดังเก่าแก่ของเบตงระดับต านาน  
น าท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม แกรนดแ์มนดาริน เบตง ระดบั 4 ดาว  

 

วนัทีส่อง  สกายวอล์ค ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง - สะพานแขวน " แตปูซู " – สวนดอกไม้เบตง – อโุมงค์ปิยะมติร ชม

ต้นไม้พนัปี – บ่อน า้ร้อนเบตง – ป้ายใต้สุดสยาม – วดัพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอมิเบตง – ตลาดเบตง 
 

04.00 น. เตรียมพร้อมร่างกาย และออกเดินทางสู่ skywalk อยัเวงค ์กม. 32  
 
 
 
 
 
 
 
 
05.30 น. Unseen! สัมผสัทะเลหมอกในมุมมองแบบสุด ณ สกายวอล์กทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ยาวทีสุ่ดในอาเซียน 
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ชมทะเลหมอกและสัมผสัแสงแรกของวนัท่ี จุดชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ท่ีสามารถชมความงามของทะเลหมอกไดร้อบ
ทิศทางในมุมมอง 360 องศา และสัมผสักบัจุดชุมววิหรือสกายวอลก์ บนความสูง 2,038 ฟุตจากระดบัน ้าทะเล สูงท่ีสุดใน
อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 
จากนั้นรับประทานอาหารเช้า ณ บริเวณตลาดอยัเวงค์ บริการเมนู โจ๊ก ไข่ลวก โรตีเบตง กาแฟ หรือ โอวลัตินร้อนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
แวะเช็คอนิและถ่ายภาพสวยๆยามเช้าที ่สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้ข้ามแม่น า้ปัตตานี  
ชาวบา้นบริเวณน้ียงัคงใชส้ัญจรไปมาตามปกติ เดินชมววิริมแม่น ้ าปัตตานี ท่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  มีความสด
ช่ืนเบาๆ นอกจากน้ีตรงจุดน้ียงัเป็นสถานท่ีล่องแก่ง อีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ณ สวนหม่ืนบุปผา 
มีดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ไดแ้ก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยยี เบญจมาศ กุหลาบ พีคอ๊ก เยอบีร่า ลิล
ล่ี แกลดิโอลสั ตุม้หูนางฟ้า และอีกหลายสายพนัธ์ุอนัมีเสน่ห์ สมช่ือ สวนหม่ืนบุปผา 
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อุโมงค์ปิยะมิตร ชมต้นไม้พนัปี 
อุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา สร้างข้ึน ส าหรับเป็นฐานปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้
กลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย อุโมงคน้ี์ถูกสร้างแบบคดเค้ียวเขา้ไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางเขา้ออกหลายทาง
ใชเ้ป็นท่ีหลบภยัทางอากาศและสะสมเสบียง บริเวณทางเขา้มีรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมขนาดใหญ่ให้ไดไ้หวส้ักการะขอพร  
เดินมาอีกนิดจะเห็นซุม้ประตูพร้อมป้ายช่ือ เตม็ไปดว้ยกล่ินอายของวฒันธรรมจีน  
ไฮไลทข์องการเท่ียวอุโมงคปิ์ยะมิตร คือตน้ไทรสวยงามแปลกตา ท่ีมีโพรงขนาดใหญ่จ านวน 2 โพรง บริเวณล าตน้ให้เรา
ไดเ้ดินเขา้ไปได ้

เทีย่ง ลิม้รสกบัอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย เมนูหมี่เบตง  
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย แช่เท้าผ่อนคลายความเม่ือยล้า ณ บ่อน า้ร้อนเบตง 

บ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้าร้อนผดุข้ึนมาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ 
มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีน ้าเดือดน้ี สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 
นาที โดยไดป้รับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบบ่อน ้าร้อน ใหมี้ความสวยงาม แต่ยงัคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อใหเ้หมาะส าหรับ
การมาพกัผอ่นหยอ่นใจ 
จุดเช็คอนิ ป้ายใต้สุดสยาม 
ตั้งอยูบ่ริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตวัเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดน
ระหวา่งอ าเภอเบตง กบัรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย 
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ขอพรไหว้เจ้าแม่กวนอมิ ณ วัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอมิเบตง  
สถานท่ีตั้งศาลเจา้อนัเป็นท่ีประดิษฐานของเทพส าคญั ๆ หลายองค ์ ทั้งเจา้แม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง  มี
สถาปัตยกรรมของเจดีย ์7 ชั้น ท่ีสวยงาม บริเวณวดั ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของเมืองเบ
ตงไดอี้กดว้ย 

 ตลาดถนนคนเดินเบตง อิสระอาหารเยน็ 
 ไดเ้วลานดัหมาย น าคณะกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั  
 

วนัทีส่าม  อ.เบตง – หอนาฬิกาเบตง – ตู้ไปรษณย์ียกัษ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดโลก – วดัพทุธาวาส – จ.สงขลา สนามบิน

หาดใหญ่  - กรุงเทพฯ 
 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพกั 
  
 
 
 
 
 
เชา้ แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา และตู้ไปรษณย์ียกัษ์ แลนด์มาร์กเมืองเบตงทีต้่องมาเช็คอนิ ถ่ายรูปก่อนอ าลา 

สักการะ “พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ”แห่งวดัพุทธาธิวาส เจดีย์ใหญ่ใต้สุดแดนปลายด้ามขวาน 
วดัสวยท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเบตง โดยองคเ์จดียต์ั้งอยูบ่นเนินเขา มีบรรยากาศร่มร่ืนทศันียภาพงดงาม มองเห็นภูเขาท่ีราย
ลอ้มเมืองเบตงอยูเ่บ้ืองหนา้ วดัพุทธาธิวาส มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพุทธศาสนิกชนนิยมมาสกัการะบูชา 3 ส่ิงคือ พระมหาธาตุ
เจดีย ์พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยรุเกศานนทสุ์พพิธาน และวหิารหลวงปู่ทวดเหยยีบน ้าทะเลจืด 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่งเมนูอาหารไทย-จีนชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหารธารา Signature เมืองยะลา ทีเ่ปิดมายาวนานกว่า 30ปี 
บ่าย เดินทางสู่ อ. จงัหวดัสงขลา สนามบินหาดใหญ่ (หากไฟล์ทดึก แวะตลาดกิมหยง) 

โดยเท่ียวบิน ..... สู่กรุงเทพฯ 
...... น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, เส้ือกนัหนาว, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตา, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
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ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อตัราค่าบริการ  ธันวาคม 2563 – มนีาคม 2564 

จ านวนผู้เดินทาง 

 
ราคาส าหรับ 

2-3 ท่าน 
ราคาส าหรับ 

4-5 ท่าน 
ราคาส าหรับ 

6-7 ท่าน 
ราคาส าหรับ 

8-9 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ท่านละ 

ราคาต่อท่าน 

ท่านละ 
14,599.- 9,599.- 7,599.- 6,599.- 1,800.- 

หมายเหตุ  เดินทางช่วง 25  ธนัวาคม 2563  –  02 มกราคม 2564  จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000  บาท 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม    
 ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
 ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5  แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ

คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้าย) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ

เจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
 ค่าทปิมัคคุเทศน์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%  
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วธิีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/
อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือวา่
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
แพคเก็จราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  
1. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะ
ด าเนินการโดยรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ   
สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  
3. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
5. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ 
หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้
มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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