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กาหนดการเดินทาง

แพ็กเก็จ ออกเดินทางได้ ทุกวัน ศุกร์ ปี ใหม่ 30 ธค -03 มค 64

วันแรก
13.00 น.

กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายคณะพร้อมออกเดินทาง ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ คณะพร้อมออกเดินทาง ต่อสู่ หาดใหญ่

วันที่สอง
06.00 น.
..........น.
08.00 น.
……..น.
12.00 น.
บ่าย

หาดใหญ่ -อ.เบตง-อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์-สตรีทอาร์ ต Street Art -ถนนคนเดินเบตง
พัก เบตง
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมบริ การอาหารเช้า (มื้อที่1) ณ ห้องอาหาร
รับคณะ 1.ทางรถไฟ ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ 2.รับคณะที่สนามบิน หาดใหญ่
เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถตู้ D4D ปรับอากาศ พร้อมออกเดินทางสู่ อ.เบตง จ.ยะลา ด้วยระยะทาง 255 กม.
เก็บภาพสวยๆที่เขื่อนบางล่าง
บริ การอาหารกลางวัน (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร ต้าเหยิน อ.เบตง
นาท่านออกเดินทาง เที่ยวชมรอบเมือง เบตง ชม อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่ งแรกของ
เมืองไทย ที่ขดุ ทอดโค้งให้รถวิ่ง อุโมงค์น้ ีสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ อุโมงค์
ยาวประมาณ 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร

14.00 น.

สตรีทอาร์ ต Street Art แลนด์มาร์กเมืองเบตง เกิดขึ้นจากน้ าพักน้ าแรงของ ทีมนักศึกษาและอาจารย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยว
และชาวเบตง เนรมิตรงานศิลปะ บอกเล่าถึงเรื่ องราววิถึชีวิต และสัญลักษณ์ของเมืองเบตง รอบเมืองเบตง 11 จุด
ทั้งบนผนัง กาแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตงสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี

..........น.

เดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองหรื อลิ้มลองอาหารตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับ วงเวียนหอ นำฬกำเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบรำณ ในส่ วนของตัวหอนาฬิ กาสร้างขึ้น
ด้วยหิ นอ่อนขาวที่มีอยู่มากในจังหวัดยะลา หอ นาฬิ กาเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองหรื อจะเรี ยกว่า เป็ นสะดือของ
เมืองเบตงก็ว่าได้ ในเทศกาลต่าง ๆ ที่จดั ขึ้น มักจะใช้บริ เวณหอ นาฬกานี้เป็ นจุดนัดหมายในการดํา เนินกิจกรรม
ต่าง ๆ และใกล้ๆ กันนั้นที่อยู่คู่เมืองเบตงมาช้านาน คือ ตูไ้ ปรษณี ยโ์ บราณ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สู ง 2.9 เมตร
ในปั จจุบนั นี้ตูไ้ ปรษณี ยแ์ ห่งนี้ยงั เปิ ดใช้งานได้และนักท่องเที่ยวมักจะซื้ อ โปสการ์ด เขียนและส่งจดหมายถึงญาติ

........น.

17.00 น.
……..น.
วันที่สาม
05.00 น.

............น.
09.00 น.

.........น.

คนรัก หรื อส่ งถึงตัวเอง เก็บไว้เป็ นความทรงจํา และอีกสิ่ งหนึ่ งที่จะข้ามผ่านไม่พูดถึง ไม่ได้คือ ฝูงนกนางแอ่น ที่
บินอพยพหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรี ย และจะพบฝูงนกนางแอ่นมากในช่วงเดือน กันยายนถึงมีนาคม
ของทุกปี เรี ยกได้วา่ เป็ นอีกสัญลักษณ์ของเมืองเบตง อยุค่ ู่กบั เมืองเบตงมาช้านาน สมควรแก่เวลานํา
ชมทัศนี ยภ์ าพอาเภอเบตงที่ สวยงามที่สุดอีกมุมหนึ่ ง ที่ สวนสุ ดสยาม หรื อสวนสาธารณะเทศบาลตาบลเบตง
โดยเฉพาะในยามเย็นจะมี ความสวยงามเป็ นพิเศษ เพราะสามารถชมวิวเมื องเบตงที่ เริ่ มมี ประกายแสงไฟจาก
บ้านเรื อน พร้อมกดชัตเตอร์เก็บภาพไว้เป็ นที่ระลึก
นาท่านเดินทาง ที่พกั ณ โรงแรมระดับมาตราฐาน อ.เบตง (ห้องละ 2-3 ท่าน)
อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย หลังอาหารอิสระกับการ พักผ่อนในค่าคืนอันแสนสุข ราตรี สวัสดิ์
ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง-สกายวอล์ค-พระมหาธาตุ เจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ-สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตงอุโมงค์ ปิยะมิตร- น้าพุร้อนเบตง
พัก เบตง
ชมทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง เดินบนสกายวอล์ ค เป็ นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง ที่เดินทางสะดวกรถ
ขึ้นถึ ง และมี ท ะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง ตั้งอยู่ห่างจากตัวอาเภอเบตง ประมาณ 40
กิ โลเมตรในพื้ น ที่ ข องเขาไมโครเวฟ มี ค วามสู งจากระดับ น้ า ทะเล 2,038 เมตร เป็ นทะเลหมอกที่ ใหญ่ และ
สวยงาม ในช่วงเช้าจุดชมวิวแห่ งนี้ จะกลายเป็ นสวรรค์บนดินเปิ ดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัส
อากาศอันบริ สุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ

บริ การอาหารเช้า (มื้ อที่ 3)อิ ส ระตามอัธยาศัย ให้ ท่ านเลื อก ท่ านได้ตามอัธ ยาศัย อาทิ ติ่ ม ซ า ข้าวมันไก่ เบตง
ข้าวต้ม โจ๊ก ปาท่องโก๋ บะหมี่ ฯลฯ (ทางบริ ษทั มีซองอั้งเปา ตอนเช้าท่านละ100 บาท
นาท่านชม วัดพุทธาธิวาส เดิมชื่อ วัดเบตง เป็ นวัดที่มีชยั ภูมิดีมาก
ตั้งอยู่บนเนิ นเขา เป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองเบตงนาท่านสักการะ“พระ
มหาธาตุ เจดี ย์ พ ระพุ ท ธธรรมประกาศ” เจดี ย ์ศิ ล ปะศรี วิ ชั ย
ประยุกต์สีทองอร่ าม สู ง 39.9 เมตร ภายในเจดี ยช์ ้ นั บนสุ ดบรรจุ
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ และมี พ ระพุ ท ธธรรมประกาศเป็ นพระ
ประธาน
วัดพระโพธิสัตว์เจ้ าแม่กวนอิมเบตง ก่อสร้างอย่างโดดเด่นบริ เวณบริ เวณเนินเขาของสวนสุ ดสยาม มีเจดีย ์ 7ชั้น ที่
ออกแบบก่อสร้างอย่างงดงาม วัดแห่ งนี้ ยงั ป็ นสถานศักดิ์สิทธิ์ อันเป็ นที่ต้ งั ของศาลเจ้าซึ่ งเป็ นที่ประดิษฐานของ
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องค์เทพสาคัญๆหลายองค์ อาทิ เจ้าแม่ก วนอิ ม ท่านแป๊ ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้ต้ ี หวาโถ่
วเซียนซื่อ ขงจื้อ เป็ นต้น
12.00 น.
อาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้ านต้าเหยิน อ.เบตง จ.ยะลา ชิมเมนูเมืองเบตงที่มาถึงแล้วต้องทาน เช่น ไก่เบตง ผัก
น้ าหมี่เบตงปลาจีน
บ่าย
สวนหมื่นบุปผา หรื อเรี ยกว่า สวนไม้ ดอกเมืองหนาวเบตง ตั้งอยู่ที่หมู่บา้ นปิ ยะมิตร 2 ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง
จ.ยะลา เป็ นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่ องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิ
ประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี
อากาศเย็น สบายตลอดปี ระบบน้ าเพี ย งพอ จึ ง มี ค วาม
เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิ ด สวน
ดอกไม้น้ ี อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ที่ มี
ดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผูม้ าเยือน ความ
สวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรี ยงรายเป็ นทิวแถวเย้ายวนให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม และสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ากว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้
เที่ยง
นาท่านออกเดินทางไปยัง อุโมงค์ ปิยะมิตร เป็ นอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ของการรบของโจรคอมมิวนิ สต์มลายา
สร้ างขึ้ นเมื่ อ พ.ศ. 2519 ตั้งอยู่บ ้าน ปิ ยะมิ ตร ตาบลตะเนาะแมเราะ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความยาวของ
อุโมงค์ประมาณ 1 กิโลเมตร แต่ก่อนมีทาง ออก 9 ทาง แต่ปัจจุบนั เหลือเพียง 6 ทาง อุโมงค์ปิยะมิตร ถูกปรับปรุ ง
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวให้กบั บุคคลทัว่ ไปเข้าเยีย่ มชม
..........น.
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง น้าพุร้อนเบตง เดิมเป็ นบ่อน้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็ นบ่อน้ าร้อนที่ ประกอบไป
ด้วยแร่ ธาตุมากมายมีอาณาบริ เวณประมาณ ๓ ไร่ ตั้งอยู่ในหมู่บา้ นบ่อน้ าร้อนตาบลตาเนาะแมเราะ บ่อน้ าพุร้อน
จะมีน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน อุณหภูมิของน้ าประมาณ ๘๐ องศาเซลเซียส
18.30 น.
อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย
วันที่สี่
เบตง-ปัตตานี-วัดช้ างให้ (หลวงปู่ ทวดเหยียบน้าทะเลจืด)-มัสยิดกรื อเซะ-ศาลเจ้ าแม่ลมิ้ กอเหนี่ยว -หาดใหญ่
-สถานีรถไฟหาดใหญ่ -สนามบินหาดใหญ่
06.00 น.
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ล็อบบี้ของที่พกั
06.00-08.00 น. บริ การอาหารเช้า (มื้ อที่ 5) อิ ส ระตามอัธยาศัย ให้ท่ านเลื อก ท่ านได้ตามอัธยาศัย อาทิ ติ่ ม ซา ข้าวมันไก่ เบตง
ข้าวต้ม โจ๊ก ปาท่องโก๋ บะหมี่ ฯลฯ (ทางบริ ษทั มีซองอั้งเปา ตอนเช้าท่านละ100 บาท
08.30 น.
อาลาเบตง นาท่านเดินทางสู่ จงั หวัดปัตตานี

..........น.

เดินทางสู่ วัดราษฎร์ บูรณะ หรื อ วัดช้ างให้ เป็ นวัดเก่าแก่ ราว 300 ปี สร้างมาเมื่ อใดและใครเป็ นคนสร้างก็ไม่มี
หลักฐานที!แน่ชดั เดิมเป็ นวัดร้างและถูกทอดทิ้งมาเป็ นเวลานาน ถือเป็ นวัดต้นตารับของหลวงปู่ ทวด ท่านเป็ น

11.00 น.
บ่าย

…….น.
.........น.
วันที่ห้า
07.00 น.

เจ้าอาวาสองค์แรกของวัด ในสวนของสถูปศักดิสิทธิ์ ที่บรรจุอฐั ิหลวงพ่อทวด ถือเป็ นสถานที่ ศกั ดิ์สทธิ์ ของชาว
จังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง มีผคู ้ นไปกราบไหว้ บนบานอยูเ่ นืองนิตย์ใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรื อวัตถุสงของถูกขโมย
หรื อศูนย์หายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่ งนี้ภายในวัดยังมีวิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็ นวิหารที่ประดิษฐาน
รู ปเหมือนของหลวงพ่อทอง ซึ่งมีขนาดเท่าองค์จริ ง รู ปแบบการก่อสร้างเป็ นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม
มัสยิดกรื อเซะ หรื อ มัสยิดสุ ลต่ านมูซัฟฟาร์ ชาห์ เป็ นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้
ว่าเป็ นศาสนสถานที่ สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่ วมสมัยกรุ งศรี อยุธยา มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า มัสยิดปิ
ตูกรื อบัน ชื่อนี้เรี ยกตามรู ปทรงของประตูมสั ยิด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นวงโค้งแหลมแบบกอทิกของชาวยุโรป ..
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6 ) ณ ร้านอาหาร ในปัตตานี
ศาลเจ้ าเล่ งจูเกียง หรื อเป็ นที่รู้จกั ในนาม ศาลเจ้ าแม่ ลิ้มกอเหนี่ยว เป็ น
ศาลเจ้าตามคติจีนหนึ่ งในสามแห่ งของจังหวัดปั ตตานี ตั้งอยู่บริ เวณเชิ ง
สะพานเดชานุ ชิต ในเขตเทศบาลเมื องปั ตตานี ถือเป็ นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวไทยเชื้ อ สายจี น ในจัง หวัด ปั ต ตานี แ ละใกล้เคี ย ง ภายใน
ประดิษฐานเจ้าแม่ลิม้ กอเหนี่ยว ...
เดินทางกลับหาดใหญ่ เปลี่ยนเป็ นรถบัสคันเดิม กลับ กทม
อาหารเย็นอิสระ ตามอัธยาศัย
กรุงเทพฯ
ถึงกทม โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับ
**************************
ลูกค้า สามารถ เลือกกลับจากหาดใหญ่ (โดยชาระค่าใช้ จ่ายต่างหาก)
1. กลับโดยเครื่ องบิน ณ สนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ จ.สงขลา
2. กลับโดยรถไฟ ขบวนพิเศษ “ทักษิณารักษ์” ณ สถานีรถไฟหาดใหญ่
3. กลับโดยรถบัสคันเดิม

กรณีกลับรถไฟ ขบวนพิเศษ “ทักษิณารักษ์” ณ สถานีรถไฟหาดใหญ่ หาดใหญ่-กรุ งเทพฯ ขบวนที่ 32 18.45-10.30 น.
กรณีเครื่ องบิน 1.สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ 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
*******************************************************************************

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ 8,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
สิ่งที่ควรนาติดตัวไป ชุดเล่นน้า,ครีมทาผิว,รองเท้าฟองน้า,ยาประจาตัว,แว่นกันแดดและของใช้ จาเป็ นอื่นๆ
อัตรานีร้ วม 1.ค่ารถทัวร์ไป-กลับ
2.ค่าที่พกั ที่ อ.เบตง 2 คืน
3. ค่าอาหาร (6 มื้อ)ตามระบุในรายการ
4. ค่ารถนาเที่ยวตลอดโปรแกรม
5. ค่าไกด์ (กรณีเดินทางเครื่ องบินไกด์รอรับที่สนามบินหาดใหญ่ / สนามบินเบตง )
อัตรานีไ้ ม่รวม 1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีตอ้ งการใบเสร็จและ 3 % หัก ณ ที่จ่าย 2. ค่าโทรศัพท์และค่าซักรี ด
3.อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
4.ค่าทิป คนขับรถและไกด์
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในรายการทัวร์ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัยจน
ไม่ อ าจแก้ไ ขได้ และไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ในกรณี ที่ สู ญ หาย สู ญ เสี ย หรื อ ได้รั บ บาดเจ็ บ ที่ น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์เหตุสุดวิสัยบางประการเช่นการนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจราจลต่างๆ
2 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใด ๆ ตามรายการหรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ กรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับ
ทางบริ ษ ทั ฯ ทางบริ ษ ัท ฯ จะขอถื อว่าท่านรับ ทราบและยอบรั บเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษ ทั ฯที่ ไ ด้ระบุ ไว้โดย
ทั้งหมด

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

