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4 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
วนัแรก หาดใหญ-่สะเดา-บตัเตอรเ์วริธ์-ปีนงั-สะพานปีนงั-ยา่นสตรทีอารท์-ป้อมปืน-วดัเขาเตา่-

ปีนงัฮลิล ์

--.--น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิเมอืงหาดใหญ ่หรอื สถานรีถไฟหาดใหญ ่อ าเภอหนึง่ในจังหวดัสงขลา

และเมอืงใหญท่ีส่ดุของภาคใตต้อนลา่งหาดใหญเ่ป็นเมอืงเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงโดยเฉพาะ

กับชาวมาเลเซยีสงิคโปรแ์ละอนิโดนเีซยี น าทา่นเปลีย่นพาหนะเป็นรถตูป้รับอากาศอยา่งด ี มี

ไกดทั์วร ์เป็นคนขบัรถตูผู้ช้ านาญการ 

เชา้ อสิระอาหารเชา้ 

น าทา่นเดนิทางสูด่า่นสะเดา เพือ่ผา่นพธิกีารออกเมอืง (ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง ทีม่อีายใุชง้าน

ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งส าหรับประทับตรา อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม)  

- ขา้มดา่นฝ่ังประเทศไทย สูด่า่นบกูติคายอูตีัม้ จังโหลน ประเทศมาเลยเ์ซยี แลว้เดนิทางสูม่า 

เลเซยี ใชถ้นนไฮเวยส์ูบ่ตัเตอรเ์วริธ์ ขา้มสะพานยาว 13 กม.มลูคา่การกอ่สรา้งสพพานสงูถงึ 9 

พันลา้นบาท เขา้สูเ่กาะปีนัง รฐัปีนงั (ขอ้มลู วกิพิเีดยีhttps://th.wikipedia.org/wiki/รัฐปีนัง) 

(B) 2 มหามติรAEC ไทย-มาเลเซยี 
ปีนงัยคุใหม-่เบตงใตส้ดุสยาม 4 วนั  
ชมิเมนูเดด็: เสต็กเป็ดปีนัง-บาบายา่หยา-ไกส่บัสตูรเบตง-ปลาจนีนึง่บว๊ย 
เคาหยกนึง่เผอืก ผดัผกัน ้า ผดัหมีเ่หลอืงเบตง วุน้ด า กม. 4  
 

 
 
 
 

 
 

 
ราคารวม คา่รถตูรุ้น่ใหม ่คา่ดา่น คา่อาหาร คา่ทีพั่ก คา่บัตรผา่นประต ู
รวมประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

**ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

หมายเหตไุมร่วมคา่ตั๋วเครือ่งบนิ / รายการอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ / ครบ 4 ทา่นออกเดนิทาง ไกดเ์ป็นคนขบัไทยรับทีส่นามบนิหาดใหญ ่ / คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิ
ไกดค์นรถ ทา่นละ 200 บาทตอ่ทรปิ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%87
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รัฐปีนัง หรอื ปเูลาปีนังเป็น 1 ใน 13 รัฐทีป่ระกอบขึน้เป็นสหพันธรัฐมาเลเซยีเดมิชาวมาเลยร์ุน่

แรกเรยีกวา่ปเูลาวาซาตหูรอืเกาะเดีย่ว ตอ่มาพบในแผนทีเ่ดนิเรอื เรยีกวา่ปเูลาปีนังหรอืเกาะ

หมาก รัฐปีนังประกอบดว้ยพืน้ที ่2 สว่น ไดแ้กเ่กาะปีนังซึง่ตัง้อยูห่า่งจากแผน่ดนิใหญท่างชายฝ่ัง

ตะวนัตกของประเทศ และเป็นทีต่ัง้ของจอรจ์ทาวน(์George Town) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของรัฐ 

และเซเบอรังเปอไร (สมารังไพร) ซึง่ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังมสีมญาวา่ "ไขม่กุแหง่บรูพาทศิ" น าทา่น

ชมยา่นสตรทีอารท์ ทีก่ าลังโดง่ดัง กับการเดนิถา่ยรปู ตามผนังเกา่ๆ พรอ้มซือ้ของทีร่ะลกึ ซึง่

วางขายในบา้นสใตล ์ชโินโปตกุสี ตลอด2ขา้งทาง จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมหมูช่าวประมงรมิทะเล 

สมัผัสอารยะธรรมเกา่ๆ ไดท้ีน่ี ่

 จากนัน้น าทา่นสูจ่ดุก าเนดิเกาะปีนัง รมิทะเลบรเิวณป้อมปืน ฟอรด์ คอลเวอรล์สิ น าชมป้อม

ปราการคอรน์เวลลสิ(Fort Cornwallis)ซึง่ตัง้ชือ่ตาม ชารล์ คอรน์เวลลสิ ผูส้ าเร็จราชการ

ของอังกฤษประจ าเมอืงเบงกอลในชว่งปลายทศวรรษที ่ 1700 ถอืเป็นสถานทีส่ าคัญทางประวตั ิ

ศาสตรแ์ละเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจอรจ์ทาวนก์ าแพงป้อมสงูประมาณ 10 ฟตุ เป็นรปูดาวมี

โครงสรา้งทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมดัง้เดมิทีอ่ายมุากกวา่ 100 ปี ไดแ้ก ่โบสถ ์คกุขงันักโทษ คลังเก็บ

ดนิปืนประภาคารซึง่ครัง้หนึง่ใชส้ง่สญัญาณแกเ่รอืทีเ่ขา้มาเทยีบทา่ เสาธงเกา่และปืนใหญส่ ารดิ 

หนึง่ในปืนใหญเ่หลา่นีม้ปืีนใหญช่ือ่ "ศรรัีมไบ"สรา้งขึน้โดยชาวดัตชใ์นปี ค.ศ. 1603 ทีน่่าสนใจก็

คอืชาวทอ้งถิน่บางคนเชือ่วา่ปืนใหญศ่รรัีมไบใหค้ณุตอ่หญงิผูท้ีต่อ้งการมบีตุร ถา่ยรปูศาลาวา่

การเมอืง(CITY HALL) และศาลากลางเมอืง(TOWN HALL) มกีารออกแบบสรา้งอยา่งสวยงาม

ตามแบบสถาปัตยกรรมของอังกฤษ ในยคุนัน้ๆ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร(อาหารจนี เซทเป็นโตะ๊)  

  น าทา่นสูย่า่นเมอืงเกา่ไชน่าทาวน์ ลติเติล้อนิเดยี  
 ผา่นชมหอนาฬกิาสงู 60 ฟตุ สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึ Queen Victoria 

 น าชมวดัพทุธทีส่ าคัญวดัเก็กลกสี ่ (KekLok Si Templeหรอื Temple of Supreme 

Bliss) สรา้งขึน้ในปี  ค.ศ. 1893 ตามค าสัง่ของเจา้อาวาสวดัเจา้แมก่วนอมิทีถ่นนพติตส์ตรที 

ทา่นไดพ้ระราชทานแผน่จารกึและ พระไตรปิฎกจ านวน 70,000 ฉบับแกว่ดั เป็นวดัพทุธที่

ใหญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นหนึง่ใน วดัดังของปีนังตัง้อยูท่ีอ่รีอ์ติัม แตเ่ดมิเชือ่

กันวา่เนนิเขาในบรเิวณนี ้(ชือ่ "ฮซีาน" หรอืเนนิเขานกกระเรยีน) มฮีวงจุย้ดเีหมาะกับการสรา้งวดั 

วดันีย้ังมสี ิง่ทีน่่าสนใจอืน่ๆ เชน่ หอสวดมนต ์เจดยี ์หอระฆงั สระเตา่ และสิง่ ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุคอื

เจดยีส์มเด็จพระรามหก (เจดยีพ์ระพทุธเจา้ 10,000 พระองค)์ สรา้งในปี ค.ศ. 1930 ตกแตง่ดว้ย

พระพทุธรปูส ารดิและพระพทุธรปูศลิาขาวทัง้หมด 10,000 องค ์ เป็นความผสมผสานระหวา่ง

นกิาย มหายานและหนิยาน ฐานเจดยีส์รา้งแบบจนี ตัวเจดยีส์รา้งแบบไทย และยอดเจดยีส์รา้ง

แบบพมา่ และยังมรีปูหลอ่เจา้แมก่วนอมิส ารดิสงู 30.2 เมตร 

 การเดนิทางไปเยอืน ปีนงัฮลิล(์Penang Hill) หรอืบกูติ เบนดารา (Bukit Bemdara) โดย

รถรางไฟฟ้า ปีนังฮลิลอ์ยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 830 เมตรเป็นจดุสงูสดุของเกาะปีนังและจดุชมววิ

ทวิทัศนข์องตัวเมอืงรวมไปถงึเกาะปีนังแบบแบบกวา้งไกลสดุสายตาโดยรถรางไฟฟ้าทีข่ ึน้สูปี่นัง 

ฮลิลนั์น้ถอืวา่เป็นรถรางสายแรกในเอเชยี สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1923 โดยบรษัิทรถรางสญัชาตสิวสิ

ตอ้งเปลีย่นรถ 1 ครัง้กลางทางใชเ้วลาในการเดนิทางทัง้ส ิน้ 30 นาท ี ระหวา่งทางทา่นจะ

เพลดิเพลนิไปกับทวิทัศน ์สลับกับพชืพันธุต์า่งๆทีข่ ึน้อยูเ่ต็มตลอดเสน้ทาง (รวมคา่รถราง)  

19.00 น. อาหารเย็นทีศ่นูยอ์าหาร ตดิชายทะเล ชือ่ Northam Beach Cafe หรอืถนนคนเดนิยา่นเกอรน์ี ่มี
อาหารมากมาย (มือ้นี ้อสิระ ตามอัธยาศัย) 

  หลังอาหารน าทกุทา่นเขา้สูท่ีพั่ก กลางเกาะปีนัง Nei+, Royal Hotel หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

วนัทีส่อง ปีนงั-วดัไทยไชยมงัคลาราม-วดัพมา่ธรรมมดิาราม-บตัเตอรเ์วอรธ์-เบตง ใตส้ดุสยาม 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นชม “วดัไชยมังคลาราม” นมัสการพระพทุธไสยาสน ์“พทุธชยัมงคล” นับเป็นวดัไทยที่
เกา่แกท่ีส่ดุในปีนังและมพีระพทุธไสยาสนท์ีย่าวทีส่ดุในมาเลเซยี เป็นวดัไทยสรา้งตัง้แต ่ พ.ศ. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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2388 สรา้งโดยบรษัิทอนิเดยีตะวนัออก (East India Company) ศลิปะของวดัไชยมังคลาราม
นัน้เป็นการผสมผสานระหวา่งศลิปะไทย พมา่ และจนีเขา้ดว้ยกัน ซึง่ท าใหว้ัดแหง่นีม้สีสีนัสะดดุ
ตา ท าใหเ้กาะปีนังมวีดัไทยทีเ่ป็นศนูยร์วมของชาวพทุธ ซึง่มพีระนอนทีส่วยทีส่ดุในมาเลเซยี
ประดษิฐานอยู ่ และพระบาท สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ร.9 ไดเ้สด็จมาเบกิเนตรเมือ่ปี 2505 และได ้
พระราชทานชือ่วา่ "พระพทุธชยัมงคล" 

 ชมวดัพมา่ธรรมมดิาราม อยูต่รงขา้มกับวดัไทย ชมศลิปะออ่นชอ้ยแบบพมา่ ชมพระพทุธรปู
ปางตา่งๆมากมายแกะสลักดว้ยหนิออ่นทัง้ส ิน้ 

 จากนัน้น าทา่นเขา้รา้นขนมเป๊ียะ สนิคา้โอทอปเกาะปีนัง ทีน่ีม่สีนิคา้ทีไ่มค่วรพลาด 2 รายการ
คอื บะ๊กุต๊แตส๋ตูรดัง้เดมิ ทีอ่รอ่ยทีส่ดุในมาเลเซยี และ น ้ามันนวดของแท ้ แกอ้าการปวดเมือ่ย 
ไดผ้ล 100% นักทอ่งเทีย่วไทยการันตทีกุชดุ 

11.30  น าทา่นเดนิทางลงเรอืเฟอรร์ี ่ออกจากเกาะปีนัง  

เทีย่ง เดนิทางเขา้รับประทานทานอาหารทีร่า้นอาหารไทย ฝ่ังเมอืงบัตเตอรเ์วอรธ์ 

บา่ย หลังอาหารน าทา่นเดนิสูอ่ าเภอเบตง สูด่า่นตรวจด าเนนิการผา่นแดนทีด่า่นดา่นเบตง บา้นกา
 แป๊ะฮลู ูอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เขา้สูเ่มอืงเบตง **อสิระถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม   
     

 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

7ทีส่ดุเบตง (ข้อมลู วิกิพีเดียhttps://th.wikipedia.org/wiki/อ ำเภอเบตง) 
1.พระพทุธรปูทองสมัฤทธอ์งคใ์หญท่ีส่ดุในประเทศไทย พระพทุธธรรมกายมงคลประยรูเกศานนทส์พุธิาน 

ขนาดหนา้ตักกวา้ง 9.99 เมตร สงู 14.29 เมตร น ้าหนักประมาณ 40 ตัน ตัง้อยูท่ีว่ดัพทุธาธวิาส 

2. ตกึทีส่งูทีส่ดุในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้รงแรมแกรนดแ์มนดารนิ เบตง มคีวามสงู 25 ชัน้ 

3. ตน้ไมใ้หญท่ีส่ดุในภาคใต ้ตน้สมพงษ์ตัง้อยูบ่รเิวณหมูบ่า้นจฬุาภรณ์พัฒนา 10  

4. ตูไ้ปรษณียท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นรปูกลมทรงกระบอกแยกไดเ้ป็น 2 สว่น คอื สว่นฐานและสว่นตัวตูส้ว่นสงูของ

ตัวตู ้คอื 2.9 เมตร นับจากฐานขึน้ไปรวมความสงูของตูด้ว้ย วดัได ้3.2 เมตร 

5. เสาธงชาตไิทยทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย ตัง้อยูท่ีก่องบงัคับการกองรอ้ยต ารวจตระเวนชายแดนที ่ 445 มคีวาม

สงูรวม 65 เมตร ธงยาว 18 เมตร กวา้ง 9.2 เมตร 

6. อโุมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแหง่แรกของประเทศไทย อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์ตัง้อยู ่ณ บรเิวณถนนอมรฤทธิต์ดั
กบัถนนภกัดดี ารงกอ่สรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็ก มรีะยะทางยาว 273 เมตร กวา้ง 9 เมตร สงู 7 เมตร ผวิการจราจรคู่
กวา้ง 7 เมตร 

7. สวนดอกไมเ้มอืงหนาวแหง่เดยีวในภาคใต ้ ตัง้อยูใ่นบรเิวณหมูบ่า้นปิยะมติร 2 เป็นโครงการตามพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
   

 น าทา่นเขา้เช็ดอนิโรงแรมแกรนดแ์มนดารนิ หรอื รสีอรท์ภผูาแอนดศ์ลิาโฮม 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคารตา้เหยนิ อาหารทอ้งถิน่ เมนขู ึน้ชือ่เชน่ ไกส่บั เคาหยกนึง่เผอืก 
ลกูชิน้แคระ กบภเูขา ถ่ัวเจีย่นสตูรเบตง  เตา้หูท้รงเครือ่ง ปลาจนีเบตง หมีเ่หลอืงเบตง
ทรงเครือ่ง เตา้หูย้นูนาน 

(ขอ้มูล วกิิพเีดยีhttps://th.wikipedia.org/wiki/อ ำเภอเบตง) เบตง เป็นอ าเภอทีม่ขีนาดใหญใ่นจังหวดัยะลานับเป็นอ าเภอ
ทีต่ัง้อยูใ่ตส้ดุของประเทศไทย มลีักษณะเป็นหัวหอกยืน่เขา้ไปในประเทศมาเลเซยีตัง้อยูใ่นแนวเทอืกเขาสนั
กาลาครี ีมเีนือ้ทีป่ระมาณ 1,328 ตารางกโิลเมตรหา่งจากตัวเมอืงยะลาประมาณ 140 กโิลเมตร ชือ่ "เบตง" 
เป็นภาษามาลาย ู แปลวา่ "ไมไ้ผ"่ ทศิเหนอืของเบตงตดิกับอ าเภอธารโต ทศิตะวนัออกตดิกับอ าเภอจะแนะ 
และรัฐเปรัค ทศิใตต้ดิกบัรัฐเปรัค และทศิตะวนัตก ตดิกับรัฐเกดะห ์ แบง่เขตการปกครองออกเป็น5ต าบล

ไดแ้ก ่เบตง ยะรม ตาเนาะแมเราะ อัยเยอรเ์วง ธารน ้าทพิย ์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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 น าทา่นเขา้ทีพั่ก พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม เบตง-ทะเลหมอก-วดัพทุธาธวิาส-วุน้ด า กม.4-สวนหมืน่บปุผา-อโุมงคปิ์ยะมติร 2-บอ่น า้
รอ้นเบตง 
04.30 น าทา่นเดนิทางจากทีพั่กสูท่ะเลหมอก ไอยเยอรเ์วง  ทีย่อดเขาไมโครเวฟ หา่งจากเมอืงเบตง  

ประมาณ 40 กโิลเมตร  มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเล 2000 ฟตุ ซึง่ปัจจบุันก าลังเริม่กอ่สรา้ง
สกายวอลค์ลอยฟ้าแหง่เดยีวในประเทศไทย   มจีดุชมทะเลหมอกถงึ 3 จดุ  

07.30  เขา้ถา่ยรปู สะพานแตปซู ู สะพานแขวนขา้มแมน่ ้าอัยเยอรเ์วง ทีก่ม 36 ทีบ่รเิวณบา้นของก านัน
แหนบทอง 8 สมัยคนเดยีวของประเทศไทย 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่น เดนิทางกลับเขา้เมอืงรับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าชมวดัพทุธาธวิาส ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเบตงมบีรรยากาศรม่รืน่ทัศนยีภาพงดงามประกอบดว้ย

สถาปัตยกรรมทีม่คีวามโดดเดน่เป็นสงา่ ชมพระมหาธาตเุจดยีพ์ระพทุธธรรมประกาศ สถาปัตย 

กรรมศลิปะศรวีชิยัประยกุต ์มขีนาดกวา้ง 39 เมตร สงู 39.9 เมตร โดยองคเ์จดยีต์ัง้อยูบ่นเนนิเขา

ภายในพระมหาธาตเุจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาต ุ พระมหาเจดยีส์รา้งขึน้เพือ่ความเป็นพระราช

กศุล และเฉลมิพระเกยีรตใินวโรกาสเฉลมิพระชนมพ์รรษาครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจา้

สริกิติ ิ ์ พระบรมราชนินีาถ น าชมและนมัสการพระพทุธธรรมกายมงคลประยรูเกศานนทส์พุธิาน 

เป็นองคพ์ระพทุธรปูทองสมัฤทธิอ์งคใ์หญ ่มหีนา้ตักกวา้ง 9.99 ม. สงู 14.29 ม. และมนี ้าหนัก

ประมาณ 40 ตันซึง่ชาวอ าเภอเบตงไดร้ว่มกันบรจิาคทรัพยเ์พือ่สรา้งขึน้เป็นปชูนยีสถานทีส่ าคัญ 

น าทา่นเขา้บชูาพระสารรีกิธาตบุนยอดเจดยี ์

 เริม่ทัวรเ์บตง เดนิทางออกนอกเมอืงใชเ้สน้ทางบอ่น ้ารอ้น ผา่นชมเสาธงชาตไิทยทีส่งูทีส่ดุใน
ประเทศไทย ตัง้อยูท่ีก่องบังคับการกองรอ้ยต ารวจตระเวนชายแดนที ่445 มคีวามสงูรวม 65 
เมตร ธงยาว 18 เมตร กวา้ง  9.2 เมตร 

  แลว้เดนิทางไปบา้น กม.4 ซึง่เป็นรา้นวุน้ด าแทท้ีข่ ึน้ชือ่ของอ าเภอเบตง สว่นผสมคอืการตม้

หญา้วุน้ด าแท ้ๆ ทีน่ ามาจากประเทศจนี จะไดวุ้น้ทีม่สีดี าขลับ เหนยีวนุ่ม รับประทานกับน ้าเชือ่ม

แลว้เตมิน ้าแข็ง วุน้ด า (เฉากว๊ย) มสีรรพคณุแกร้อ้นใน * ชวนชมิวุน้ด า กม. 4 แน่นอนคณุจะ

ไดช้มิ 1-2 ถว้ยตามชอบใจ 

  "เมอืงในหมอก ดอกไมง้าม ใตส้ดุสยามทีเ่บตง"เดนิทางไปชมสวนหมืน่บปุผา สวน

ดอกไมเ้มอืงหนาวแหง่เดยีวในภาคใต ้ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องหมูบ่า้นปิยะมติร 2 ระหวา่งหบุเขาทีม่ี

ความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 800 เมตร มสีภาพอากาศทีห่นาวเย็น เดมิเป็นพืน้ทีข่องผูท้ี่

เขา้รว่มพัฒนาชาตไิทยในอดตีไดท้ดลองปลกูดอกไมเ้มอืงหนาว ภายใตโ้ครงการในพระราชด า

หร ิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทีน่ีม่ดีอกไมเ้มอืงหนาวมากมาย เชน่ 

คารเ์นชัน่ ลลิลี ่เบญจมาศ กหุลาบแอสเตอร ์พคีอ๊ก เยอรบ์รีา่ แกลดโิอลัส ฯลฯ  

เดนิทางไปชมอโุมงคปิ์ยะมติร อดตีเป็นฐานปฏบิัตกิารของโจรจนีคอมมวินสิตม์าลายาใชเ้ป็น

ทีห่ลบภัยทางอากาศและ สะสม เสบยีง สรา้งขึน้เมือ่ปีพ.ศ.2520 มคีวามยาวอโุมงค ์ประมาณ  1 

กโิลเมตร กวา้งประมาณ 5-6 ฟตุ ก าลังขดุประมาณ 50 คน ระยะเวลาประมาณ 3 เดอืน มทีาง 

เขา้-ออก 9 ทาง แตปั่จจบุันเหลอืเพยีง 6 ทาง ชมทีน่อนทีเ่ป็นเตยีง ดนิเหนยีว อปุกรณ์การสูร้บ 

อปุกรณ์การเดนิป่า หอ้งบัญชาการรบทีส่ามารถจคุนได ้ 200 คน มเีตากระทะหงุตม้ มลีานฝึก

ก าลังพล ยังมนีทิรรศการวถิชีวีติการใชช้วีติในป่าทีน่่าตืน่ใจ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันทีร่า้นครัวล าธาร อาหารพืน้เมอืงของอดตี จคม.เมนูเชน่ ผักน ้า(เก็บ

จากล าธารมาผัดสดๆ) ปลาจนีนึง่ กบภเูขา ไกส่บั ผักกดู ขาหมซูอสถ่ัวเหลอืง (อาหารขึน้อยูก่ับ

วตัถดุบิของแตล่ะวนั) 

 น าทา่นสูบ่อ่น ้ารอ้น ชมบอ่น า้รอ้นเบตง เป็นบอ่น ้ารอ้นทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ ตัง้อยูท่ี่

หมูบ่า้นจาเราะปะไร ความรอ้นของน ้าสามารถตม้ไขใ่หส้กุไดภ้ายในเวลา 7 นาท ี ประชาชน

ท่ัวไปและนักทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาอาบน ้าแรเ่พราะเชือ่กันวา่ท าใหส้ขุภาพด ี บรรเทาอาการ

ปวดเมือ่ย และรักษาโรคผวิหนังได ้พักผอ่นแชเ่ทา้ลงในบอ่น ้าแรต่ามอัธยาศัย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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สมควรแกเ่วลา เดนิทางเขา้เมอืงถา่ยรปูป้าย O.K เบตง, น าทา่น City Tour ในเมอืงเบตง
ทัง้หมด, ถา่ยรปูคูก่ับหอนาฬกิา ซึง่สรา้งมาตัง้แตปี่พศ 2478, นกนางแอน่ หนหีนาวจากไซบเีรยี 
เกาะสายไฟมาก มาย, ถา่ยรปูคูก่ับตูไ้ปรษณีย ์ ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  สรา้งในปี 2467 โดยนาย
ไปรษณียค์นแรกของอ าเภอเบตง, น าทา่นขบัรถลอดอโุมงคร์ถยนตแ์หง่แรกของประเทศไทย, 
น าทา่นเทีย่วสนามกฬีาสงูทีส่ดุในประเทศไทยบนสว่นสถานะบนยอดเขา  

- สีแ่ยกหอนาฬกิา สัญลักษณ์คูบ่า้นคูเ่มอืงเบตง ความโดดเดน่ อยูท่ีโ่ครงสรา้งเป็น "เหรา" 

สตัวห์มิพานต ์ที ่ มลีักษณะครึง่นาค ครึง่มงักร ยามเย็นจะเห็นฝงูนกนางแอน่นับหมืน่ตัวมา

เกาะอยูร่อบ ๆ สายไฟบรเิวณหอ นาฬกิาจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์คูห่อนาฬกิา  

- ตูไ้ปรษณียท์ีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุในโลก ใบแรกตัง้อยูท่ีส่ ีแ่ยกหอนาฬกิา สรา้งมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 

2467 เสน้รอบ วงตัวตู ้140 ซ.ม. ความสงู 290 ซ.ม.+ฐาน 30 ซ.ม. บนตูบ้รรจลุ าโพง กระจาย

เสยีงสง่ขา่วของทางราชการ  

- อโุมงคเ์บตงมงคงฤทธิ ์ เปิดใชเ้มือ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นอโุมงคล์อดภเูขาแหง่แรกใน

ประเทศไทย ใชง้บรัฐบาลกอ่สรา้งในวงเงนิ 182,000,000 บาท 

-ทะเบยีนรถเบตง น่ังรถผา่นไปผา่นมาทา่นจะแปลกใจจนคุน้ตาวา่เบตงเป็นอ าเภอไมใ่ชจั่งหวดั 

ท าไมจงึมทีะเบยีนรถเป็นของอ าเภอตนเอง น่ันเพราะการเดนิทางยะลา-เบตงยากล าบากเสน้ 

ทางคดเคีย้ว อกีทัง้เบตงมคีวามเจรญิพอควรกรมการขนสง่ทางบกจงึอนุญาตใหม้กีารจดทะเบยีน

รถทีเ่บตงโดยทีไ่มต่อ้งไปทีย่ะลา ประกาศโดยมหาอ ามาตยน์ายก เจา้พระยายมราช เสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย  เริม่มผีลตัง้แตว่นัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2469 

19.00 น. น าทา่นรับประทานอาหารเย็น **รา้นคณุชาย ต านานไกเ่บตงของแทแ้น่นอน  

 น าทา่นเขา้เช็ดอนิโรงแรมแกรนดแ์มนดารนิ หรอื รสีอรท์ภผูาแอนดศ์ลิาโฮม 

วนัทีส่ ี ่ เบตง-วดัจนัทรธ์าดาประชาราม 

06.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ สมัผัสวฒันธรรมอาหารการกนิยามเชา้ตามแบบฉบับชาวเบตง  น าทา่นไป

รับประทานอาหารเชา้นอกโรงแรมแบบติม๋ซ าทีร่า้นอาหารพืน้เมอืง ซึง่เปรยีบเสมอืนสภา

กาแฟ ทกุเชา้ขาประจ าหลากวยัจะนัดมาทานของเชา้ พดูคยุถกสารพันปัญหา สงัสรรคเ์ฮฮา

ทักทายปราศรัย หลากหลายรสชาดทีค่ณุจะไดส้มัผัส อารมณ์แบบนีค้ณุจะประทับใจมากกวา่ชมิ

บะ๊กูด๊เต ๋ อรอ่ยกวา่ทานขนมจบีซาลาเปาฮักเกา๋ ถกูใจมากกวา่ทานเตา้หูข้าวนึง่ และจิ๊ ฉ่องฝัน

(กว๋ยเตีย๋วสตูรเฉพาะเบตง) ไดใ้จมากยิง่กวา่ซดน ้าชากาแฟโบราณเบตง (มือ้นีอ้ ิม่อรอ่ยไมอ่ัน้) 

08.00 น.  อสิระเดนิชมตลาดเชา้เบตง ซึง่จะมรีา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ พชืผัก ผลไม ้ ขนม
พืน้เมอืง เลอืกซือ้ของฝากขึน้ชือ่ อาท ิ เสน้หมีเ่หลอืงเบตง ซนิชงิหลนิจอื ผงกาแฟเบตง สมนุ 
ไพรตา่งๆ ฯลฯ 

 อ าลาเบตงสูห่าดใหญ ่ ระหวา่งทางแวะสกัการะหลวงปู่ ทวด ทีว่ดัจันทรธ์าดาประชาราม กม.7 
เขา้กราบบชูารปูหลอ่หลวงปู่ ทวด กราบไหวร้า่งพอ่ทา่นคลา้ยในวหิาร 

 จากน ัน้เดนิทางตอ่ ถงึตัวเมอืงจังหวดัยะลา  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันทีร่า้นกอไผ ่เมนูอาหารพืน้เมอืงภาคใต ้

  น าทา่นเดนิทางสูว่ดัชา้งให ้เขา้สกัการะหลวงปู่ ทวดพรอ้มบชูาวตัถมุงคล    
16.00 น. (เวลาประมาณ)เดนิทางถงึหาดใหญ ่ อสิระชอ้บป้ิงทีต่ลาดกมิหยง ซึง่มสีนิคา้นานาชนดิให ้

เลอืกซือ้เป็นของฝากเชน่ อาหารแหง้ชนดิตา่งๆ ลกูอม บว๊ย ช็อกโกแลต ขนมขบเคีย้วจาก

ประเทศเพือ่นบา้นน ้าหอม เครือ่งส าอางเสือ้ผา้ นาฬกิา กระเป๋า รองเทา้ แวน่ตา ไปจนถงึผลไม ้

หลากหลายชนดิ  โดยสว่นมากเป็นสนิคา้น าเขา้ทีไ่มผ่า่นการเสยีภาษีจงึมรีาคาถกูกวา่ท่ัวไปแต่

ระวงัของปลอม! 

 สมควรแกเ่วลา เดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ ่  

--.-- น.  เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพฯ 
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คา่บรกิาร ลกูคา้ 4-5 คน / 1 รถตู ้ คา่ทวัรท์า่นละ 11,899 บาท  

 ลกูคา้ 6-7 คน / 1 รถตู ้ คา่ทวัรท์า่นละ 10,899 บาท 

 ลกูคา้ 8-10 คน / 1 รถตู ้ คา่ทวัรท์า่นละ 9,899 บาท  

 หอ้งเดีย่วเพิม่  4,000 บาท(ทวัรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก) 
  

อตัรานีร้วม คา่ทีพั่ก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ / คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ / คา่บัตรเขา้ชมสถานที่
ทอ่งเทีย่วตามรายการ / คา่ผา่นดา่นมาเลเซยี 

อตัรานีไ้มร่วม ไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ / คา่ภาษีสนามบนิ / ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์
คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ เป็นตน้ / คา่ท าเอกสารเดนิทาง/ คา่วซีา่ (หนังสอืเดนิทางไทยไมต่อ้งท าวี
ซา่ แตต่อ้งมอีายยุังใชไ้ดไ้มต่ า่กวา่ 6 เดอืน และยังเหลอืหนา้วา่ส าหรับประทับตราเขา้-ออกเมอืงอกีอยา่งนอ้ย 
2 หนา้เต็ม) / คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิดั / คา่ทปิไกดค์นรถ 200 บาทตอ่คน ตอ่ทรปิ 

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 6ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ/ การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไม่
เทีย่วบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย / บรษัิท
ไดท้ าประกันอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 
% และ ภาษีหัก ณ.ทีจ่า่ย 3% 

ส ารองทีน่ ัง่ มัดจ าทา่นละ 5,000 บาทพรอ้มแจง้ชือ่ตามหนังสอืเดนิทาง *สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการ
เดนิทาง 15วนั 

เง ือ่นไขการยกเลกิ ออกตั๋วแลว้ยกเลกิการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆ 15 วนัขึน้ไป - เก็บคา่ตั๋วเครือ่งบนิรวม
คา่บรกิาร 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั- เก็บคา่ตั๋ว+คา่ใชจ้า่ย 8,000 บาท / ยกเลกิกอ่น
การเดนิทาง 1-6 วนั - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

เง ือ่นไขการยกเลกิ-เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาล ออกตั๋วแลว้ยกเลกิการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆ15 วนั
ขึน้ไป - / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั- เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วนั - 
เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

เง ือ่นไขและความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการท่องเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจ
รับผดิชอบ 
- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิ การนัดหยดุงาน  การจลาจล  
เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิ ฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   
- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฏหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 


