
 
 
 
 
 

วนัแรก              หาดใหญ่ – วดัช้างไห้ – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณียใ์หญ่ท่ีสดุในโลก – 

                        วดัพทุธาธิวาส – ถนนสตรีทอารต์ 

04.30 น.  พรอ้มกนัท่ีจุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยเวียดเจ็ท

แอร ์เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั 

06.40 น. ออกเดินทางมุง่หนา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาตหิาดใหญ่  โดยสายการบินไทยเวียดเจท็แอร(์VZ) 

เที่ยวบินที่  VZ 320 

08.05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ตรวจเช็คสมัภาระเป็นท่ีเรียบรอ้ย ออกเดินทางโดยรถตูป้รบั

อากาศ  ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่เมืองเบตง จงัหวดัยะลา 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่วดัราษฎรบ์ูรณะ หรือวดัช้างให้ เป็นวดัเก่ำแก่รำว 300 ปี สรำ้งมำเมื่อใดและใคร
เป็นคนสรำ้งกไ็ม่มหีลกัฐำนทีแ่น่ชดั เดมิเป็นวดัรำ้งและถูกทอดทิง้มำเป็นเวลำนำน ถอืเป็นวดัต้นต ำรบั
ของหลวงปู่ ทวด ท่ำนเป็นเจำ้อำวำสองค์แรกของวดั ในส่วนของสถูปศกัดิส์ทิธิท์ ีบ่รรจุอฐัหิลวงพ่อทวด 
ถอืเป็นสถำนทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชำวจงัหวดัปัตตำนีและใกลเ้คยีง มผีูค้นไปกรำบไหวบ้นบำนอยูเ่นืองนิจใคร
เจบ็ไขไ้ดป่้วยหรอืวตัถุสิง่ของถูกขโมย หรอืศูนยห์ำยกพ็ำกนัไปบนบำน ณ ทีส่ถูปแห่งนี้ ภำยในวดัยงัม ี

วหิำรสมเดจ็หลวงพ่อทวด เป็นวหิำรที่ประดษิฐำนรูปเหมอืนของหลวงพ่อทอง ซึ่งมขีนำดเท่องค์จรงิ 
รปูแบบกำรก่อสรำ้งเป็นแบบก่ออฐิถอืปนูทรงไทยสวยงำม 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร (ม้ือที่ 1) 

จากนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ อ.เบตง อ ำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมอืงใต้สุดปลำยด้ำมขวำน เมอืง

ที่ล้อมด้วยขุมเขำและมีทะเลหมอกเกือบทัง้ปี  น ำท่ำนถ่ำยรูปบรเิวณหอนาฬิกา สัญลกัษณ์ของ

เมืองเบตง ตัง้เป็นศูนยก์ลำงของสีแ่ยกวงเวยีนกลำงเมอืง ใกล้ๆ กนันัน้ม ีตู้ไปรษณียแ์ห่งอ าเภอเบตง
ที่มขีนำดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก โดยสรำ้งขึน้เพื่อร ำลกึถงึควำมยำกล ำบำกใน
กำรตดิต่อสื่อสำรระหว่ำง สรำ้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2467 ตัง้แต่ก่อนสมยัสงครำมโลกครัง้ทีส่อง ลกัษณะเป็น
คอนกรตีเสรมิเหลก็ ด้ำนบนของตู้ไดบ้รรจุล ำโพงไวข้ำ้งในและเจำะรกูลมๆไว้รอบๆ เพื่อกระจำยเสยีง
รำยงำนขำ่วสำรของทำงรำชกำร มอีำยรุวม 86 ปี ใหท้่ำนถ่ำยภำพเป็นทีร่ะลกึ  
น าท่านชมวดัพุทธาธิวาสวดัสวยตั้งอยูใ่จกลางเมืองเบตง โดยองคเ์จดียต์ั้งอยูบ่นเนินเขา มีทศันียภาพ

ท่ีสวยงดงาม มองเห็นภูเขาท่ีรายลอ้มเมืองเบตงอยูเ่บ้ืองหนา้ มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพุทธศาสนิกชนนิยมมา

สกัการะบชูา 3 ส่ิงคือ พระมหาธาตุเจดีย ์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศา

นนทสุ์พพิธาน และวิหารหลวงปู่ ทวดเหยียบน ้าทะเลจืด ลกัษณะเจดียก์่อสรา้งแบบศรีวิชยัประยุกต ์ สี

ทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสรา้งขึ้ นเพ่ือเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนาง

เจา้ฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

จำกนัน้เดนิทำงสู่ สตรีทอารต์ STREET ART ถนนศิลปะเมืองเบตง เกดิขึน้จำกน ้ำพกัน ้ำแรงของ 

ทมีนกัศกึษำและอำจำรย ์มหำวทิยำลยัศลิปำกร วำดขึน้มำในงำนครบรอบ 111 ปี เมอืงเบตง เพื่อสรำ้ง
ควำมประทบัใจให้กบันักท่องเที่ยวและชำวเบตง เนรมติรงำนศลิปะ บอกเล่ำถงึเรื่องรำววถิึชวีติ และ
สญัลกัษณ์ของเมอืงเบตง รอบเมอืงเบตง 11 จดุ ทัง้บนผนัง ก ำแพง ใต้สะพำน และตวัอำคำรหลำยจุด
รอบเมอืงเบตงสำมำรถดงึดดูใจนกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่ำงด ี



 
 
 
 
 

 
 
น ำท่ำนชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิอุโมงคข์นำดใหญ่ทีเ่จำะผ่ำนภเูขำเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยำยของเมอืง
ไปอกีฟำกของตวัเมอืง อุโมงคแ์ห่งนี้ยงัเป็นอุโมงคท์ีผู่ค้นสำมำรถใชส้ญัจรไปมำดว้ยรถยนตแ์ห่งแรก
ของประเทศไทย ภำยในอุโมงคต์กแต่งประดบัประดำดว้ยไฟหลำกสตีวัอุโมงคม์คีวำมยำวถงึ273 เมตร 
กวำ้ง 9 เมตร ผวิจรำจรคู่ กวำ้ง 7เมตร ทำงเทำ้เดนิกวำ้งขำ้งละ 1 เมตร และมคีวำมสงูถงึ 7 เมตร เปิด
ใชอ้ยำ่งเป็นทำงกำร เมือ่วนัที ่1 มกรำคม 2544  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร ม้ือที่ 2  

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมเดอะฮอลิเดยฮิ์ลล ์หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีสอง   SKY WALK ชมทะเลหมอก อยัเยอรเ์วง – ถ่ายรปูสะพานแตปซูู - น ้าตกเฉลิมพระเกียรติร.9 – 
สวนหม่ืนบุปผา - อโุมงคปิ์ยะมิตร – ร้านวุ้นด า กม. 4 หรือ ร้านเฉากว๊ย  - บ่อน ้าร้อนเบตง – 
ป้ายใต้สดุสยาม – ถนนคนเดินเบตง                                                                                                                                                  

04.00 น ำท่ำนเดนิทำงสู่จุดชมววิ SKY WALK ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขำไมโครเวฟ 
กโิลเมตรที ่32 มคีวำมสงูกว่ำระดบัน ้ำทะเล 2,038 ฟุต ใหท้่ำนเตม็อิม่กบักำรชมทะเลหมอกแบบหนำ ๆ 
ตัง้แต่ช่วงเชำ้มดืไดอ้ย่ำงสวยงำม (ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ)  

   

 
 
 
 
 
 
 
เชำ้ บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน ( มือ้ท่ี 3 ) 



 
 
 
 
 

จำกนัน้ใหท้่ำนถ่ำยรปูสวยๆกบั สะพานแตปซูู เป็นสะพำนแขวนไมเ้ก่ำแก่สรำ้งขำ้มแมน่ ้ำปัตตำนี มี
นำยมเูซง็ แตปซู ู เป็นผูบุ้กเบกิใหท้่ำนไดถ่้ำยรปู  เดนิทำงสู่ น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดมิ คอื 
น ้ำตก “วงัเวง” หรอื "อยัเยอรเ์คม็" เป็นน ้ำตกทีต่กลงมำจำกหน้ำผำสงูกว่ำ 30 เมตร รอบบรเิวณปก
คลุมไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจใีนปีมหำมงคลครบรอบ 72 พรรษำในปี 2542 อบต.อยัเยอรเ์วง จงึไดเ้ขำ้

มำพฒันำบุกเบกิเสน้ทำง พฒันำเป็นแหล่งท่องเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นน ้ำตกเฉลมิพระเกยีรต ิ ร.9 
ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมำ  

    

 น ำท่ำนชม สวนหมื่นบปุผา หรือสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนำวแห่งเดยีว
ในภำคใต ้ เนื่องจำกเบตงมสีภำพอำกำศทีเ่หมำะสม ดว้ยสภำพภมูปิระเทศทีอ่ยูส่งูจำกระดบัทะเลปำน
 กลำงรำว 800 เมตร มอีำกำศเยน็สบำยตลอดปี ระบบน ้ำเพยีงพอ จงึมคีวำมเหมำะสมกบักำรปลกูไม้
ดอกเมอืงหนำว เป็นโครงกำรตำมพระรำชด ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี มี
ดอกไมน้ำนำพนัธุบ์ำนสะพรัง่ คอยเชือ้เชญิผูม้ำเยอืน ไดแ้ก่ แอสเตอร ์ไฮเดรนเยยี เบญจมำศ กุหลำบ 
พคี๊อก เยอบรีำ่ ลลิลี ่แกลดโิอลสั ตุม้หนูำงฟ้ำ และอกีหลำยสำยพนัธุอ์นัมเีสน่ห ์ 
 
 
 



 
 
 
 
 

12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร (ม้ือที่ 4) จำกนัน้เดนิทำงสู่ อโุมงคปิ์ยะมิตร ในอดตีเคยถูก
ใชเ้ป็นฐำนในกำรหลบซ่อนตวั และเป็นแหล่งสะสมเสบยีงในกำรต่อสูข้องกลุ่มผูข้ดัแยง้ทำงกำรเมอืงใน
คำบสมุทรมำลำยำ ในเวลำต่อมำกลุ่มผูท้ีเ่คยใชอุ้โมงคแ์ห่งนี้ในกำรพกัพงิ ไมห่ลงเหลอือยูอ่กีต่อไปแลว้ 
ภำยในอุโมงคส์เีหลอืงสม้นวลตำแต่กช็วนใหน้ึกถงึภำพอดตี อุโมงคถ์ูกแบ่งออกเป็นหอ้งหรอืช่องต่ำง ๆ 
ตำมกำรใชง้ำน เช่น หอ้งนอน หอ้งเกบ็เสบยีง เป็นตน้ อำกำศภำยในเยน็สบำยไมอ่ดึอดัภำยในอุโมงคม์ี
ควำมยำวกว่ำ 1 กโิลเมตร ระหว่ำงทำงเดนิไปสู่อุโมงคต์้องเดนิผ่ำนป่ำทีม่คีวำมอุดมสมบรูณ์มำกๆ  

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ร้านวุ้นด า กม. 4 หรือ ร้านเฉากว๊ย ร้านต้นต าหรบัอร่อยระดบัต านาน เฉำก๊วยที่
ผ่ำนกระบวนวธิที ำแบบดัง้เดมิ ตม้เคีย่วหญำ้เฉำก๊วยมำกกว่ำ 3 ชัว่โมง ดว้ยเตำฟืน ซึง่จะท ำใหม้กีลิน่
หอมของหญำ้เฉำก๊วย ทีม่ำกไปดว้ยสรรพคุณทำงยำ ช่วยแกร้อ้นในกระหำยน ้ำ ขบัเสมหะ แกค้ลื่นไส ้
ช่วยลดระดบัน ้ำตำลในเลอืด และหำกน ำตน้เฉำก๊วยมำต้มใหเ้ดอืดแลว้น ำน ้ำเฉำก๊วยมำดื่มเป็นประจ ำจะ
ช่วยลดอำกำรโรคควำมดนัโลหติสงู และโรคเบำหวำนไดอ้กีดว้ยใหท้่ำนไดอ้สิระซือ้เป็นของฝำก  
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้ำรอ้นธรรมชำตขินำดใหญ่ทีป่ระกอบดว้ยแรธ่ำตุ
ต่ำง ๆ มำกมำย โดยอุณหภมูขิองน ้ำนัน้อยูท่ีป่ระมำณ 80 องศำเซลเซยีส และบรเิวณทีน่ ้ำเดอืดนี้
สำมำรถตม้ไขไ่ก่ไดจ้นสุกภำยใน 7 นำทเีท่ำนัน้ มกีำรสรำ้งสระน ้ำขนำดใหญ่ส ำหรบักกัน ้ำจำกน ้ำพุรอ้น
เพื่อใหป้ระชำชนและนกัท่องเทีย่วไดใ้ชอ้ำบหรอืแช่เทำ้เล่น 
น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบั ป้ายใต้สดุสยาม ป้ำยกัน้เขตแดนระหว่ำงประเทศไทย และประเทศมำเลเซยี มี
เอกลกัษณ์ลำยเสน้แผนทีป่ระเทศไทยสทีองโดดเด่นสลกับนป้ำยหนิอ่อน รำยลอ้มไปดว้ยธรรมชำตแิละ
ไมด้อกไมป้ระดบัอนังดงำมเป็นสถำนทีถ่่ำยรปูยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ว 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ถนนคนเดินเบตง อสิระให้ท่ำนเดนิช้อปป้ิงเลอืกซื้อสนิค้ำพื้นเมอืงหรอืลิ้ม
ลองอำหำรตำมอธัยำศยั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร ( ม้ือที่ 5 )  

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมเดอะฮอลิเดยฮิ์ลล ์หรือเทียบเท่า  
 
 



 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม   เบตง – สนามบินเบตง – เข่ือนบางลาง – ปัตตานี – เจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว – มสัยิดกลางปัตตานี  

 ตลาดกิมหยง - หาดใหญ่  

เชำ้  บริการอาหารเช้า ( มือ้ท่ี 6 ) 
09.00 น.  น าท่านชม ท่าอากาศยานนานาชาตเิบตง ชมสถาปัตยกรรมของอาคารท่าอากาศยานนานาชาติเบตง 

ท่ีตกแต่งดว้ยไมไ้ผ่ สะทอ้นเอกลกัษณท์อ้งถ่ิน ซ่ึงค าวา่ 

"เบตง" หรือ “บือตง” เป็นภาษาถ่ินมลายู แปลวา่ "ไม้

ไผ่"ก าลงัเป็นแลนดม์ารก์แห่งใหมข่องอ าเภอเบตง  เดิมมี

ก าหนดเปิดใชท่้าอากาศยานเบตง ในช่วงเดือนมิถุนายน 

แต่เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั 

COVID-19 ท าใหต้อ้งเล่ือนก าหนดการดงักล่าวออกไป 

จากนั้นน าท่านชม เข่ือนบางลาง เป็นเขื่อนท่ีสรา้งขึ้ น

เพ่ือกั้นแม่น ้าปัตตานี อนัเป็นส่วนหน่ึงของโครงการไฟฟ้า

พลงัน ้าเอนกประสงคแ์ห่งแรกในภาคใต ้ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย เขื่อนยงัอ านวยประโยชน์ในดา้นการชลประทานสู่พ้ืนท่ีเพาะปลูกของจงัหวดัยะลาและปัตตานี ให้

ท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกพรอ้มชมความสวยงามของเขื่อน 

12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร (ม้ือที่ 7) 

13.30 น. ใหท่้านไดก้ราบขอพร ณ ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว ความศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่

ในตัวเมืองปัตตานี เป็นท่ีประดิษฐานองคเ์จา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว เป็นศูนยร์วมจิตใจและศูนยร์วมศรทัธา

ของชาวไทยเช้ือสายจีนในปัตตานี ในต่างจงัหวดั และในต่างประเทศ ศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเรียกว่า “ศาล

เจา้เล่งจเูกียงหรือช่ือท่ีชาวบา้นเรียก “ศาลเจา้แมล้ิ่มกอเหน่ียว”  

 



 
 
 
 
 

 

                   น าทุกท่าน ตลาดกิมหยง ซ้ือของฝากกลบัไปท่ีบา้น 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่...ท่าอากาศนานาชาตหิาดใหญ่ เพ่ือเดินทางกลบัสูภู่มิล  าเนา 

                   สมควรแก่เวลา...น าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

19.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร(์VZ)  

          เที่ยวบินที่ VZ327 

21.00 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 

- รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดต่างๆ 

เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพื่อใหท่้าน

ท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

อตัราน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ 

 น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 15 กิโลกรมั 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมรวมทั้งส้ิน 2 คืน 

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง7 มื้ อ 

 ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตลอดรายการ  

 ค่ารถตูบ้ริการน าเท่ียวตลอดการเดินทาง  

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 

 

เดินทาง 8 ท่าน  

กร ุป๊สว่นตวั 

 

9,900 บาท/ท่าน 

 

พกัเด่ียว 2,500 บาท 



 
 
 
 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ไม่รวมทิปมคัคุเทศกต์ามความพึงพอใจ 

 ไม่รวมทิปคนขบัรถตูต้ามความพึงพอใจ 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 

 

 

 

 


