ปั ตตานี ยะลา เบตง 3วัน
" ใต้สุดสยาม อาเภอเบตง "
ตระการตากับแลนด์มาร์คใหม่ สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

รายการทัวร์โดยรถตู้VIP พักโรงแรม 6 ท่านเดินทางได้
กำหนดกำรเดินทำง

16 – 18 พฤษภำคม / 23 - 25 พฤษภำคม 2564
30 พฤษภำคม- 1 มิถุนำยน / 20 - 22 มิถุนำยน 2564
4 – 6 กรกฎำคม / 26 - 28 กรกฎำคม / 10 – 12 สิงหำคม 2564
17 – 19 สิงหำคม / 24 – 26 สิงหำคม 2564

วันแรก 1
กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินหำดใหญ่ - จ.ปั ตตำนี – ศำลเจ้ ำแม่ ลิม้ กอเหนี่ยว
–กือดำจีนอ – มัสยิดกรือซะ –จ.ยะลำ – อ. เบตง
องเรือนทะเลสำบฮำลำบำลำ
05.00 น. – ล่คณะเดิ
ทางพร้ อมกันที่ สนามบิ–นอ.เบตง
สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารข าออก เคาเตอร์ สายการบินไทยสไมล์
–
ล่
อ
งเรื
อ
ทะเลสำบฮำลำบำลำ
– อ.เบตง
โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยต้ อนรั– บเกำะทวด
และอานวยความสะดวกแก่
ทา่ น
07.05 น.
08.30 น.

โดยเที่ยวบินที่ WE259 สู่ สนามบินหาดใหญ่
ถึงสนามบินหาดใหญ่ รับสัมภาระออกจากอาคาร มีรถตู้ท้องท้ องถิ่นรอรับท่าน
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เที่ยง

ค่า

วันที่สอง

นาคณะเดินทางสู่ จังหวัดปั ตตานี ( ระยะทาง 120 กม. ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ร้ ำนไทปั น
นาท่านสักการะ ศำลเจ้ ำแม่ ลิม้ กอเหนี่ยว ศูนย์รวมจิตใจและศูนย์
รวมศรัทธาของชาวไทยเชื ้อสายจีนในปั ตตานี ในต่างจังหวัด และใน
ต่างประเทศ ศาลเจ้ าแห่งนี ้มีชื่อเรี ยกว่า “ศาลเจ้ าเล่งจูเกียงหรื อชื่อที่
ชาวบ้ านเรี ยก “ศาลเจ้ าแม่ลิ ้มกอเหนี่ยว” ติดกับศาลเจ้ าแม่ ยังมี
ย่านเมืองเก่าปั ตตานี ซึง่ งดงามด้ วยอาคารบ้ านเรื อน เก่าแก่หลาย
แบบ หลากสไตล์ ให้ ได้ เดินทอดน่อง ผ่อนคลายอารมณ์ชมเมืองเก่า
ที่สวยงามแปลกตาอีกด้ วย เดิมบริ เวณนี ้เรี ยกว่า ตลำดจีน หรื อ กือ
ดำจีนอ ตลอดสองฝั่ งถนนจะได้ สมั ผัสกับบรรยากาศของย่านเมือง
เก่าปั ตตานี ที่ มีอาคารบ้ านเรื อนแบบโบราณให้ ชมกันเช่น บ้ าน
300 ปี ถือเป็ นบ้ านที่เก่าแก่ที่สดุ ในย่านนี ้มีอายุราว 300
ปี บ้ านเลขที่ 27 บ้ านธรรมศาลา
จากนันน
้ าท่านชม มัสยิดกรือเซะ หรื อ มัสยิดสุลต่านมูซฟั ฟาร์ ชาห์
เป็ นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ในจังหวัดปั ตตานี สันนิษฐานได้ วา่
เป็ นศาสนสถานที่สร้ างขึ ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรี
อยุธยา มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า มัสยิดปิ ตูกรื อบัน ชื่อนี ้เรี ยกตาม
รูปทรงของประตูมสั ยิด ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นวงโค้ งแหลมแบบกอทิกของชาวยุโรป และแบบสถาปั ตยกรรมของ
ชาวตะวันออกกลาง
จากนันน
้ าท่านขึ ้นฝั่ ง เดินทางสู่ อาเภอเบตง ( ระยะทาง 172 กม. ใช้
เวลาประมาณ 3 ชม. )
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ร้ ำนต้ ำเหยิน
ลิ ้มรส ไก่สบั เบตง เคาหยก
นาท่านเดินชมรอบเมืองเบตง ชม ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ ท่ สี ุดใน
ประเทศไทย บริ เวณสีแ่ ยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้ างขึ ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2467 ตังแต่
้ ก่อนสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง
พักเบตง โรงแรมแกรนด์แมนดาริ นเบตง หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
โรงแรมตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองเบตง สะดวกในการเดินเล่นทอดน่องท่องเมืองมาก
วันจันทร์ ท่ ี 3 พฤษภำคม 2564
ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง – Sky Walk – นำ้ ตกเฉลิมพระเกียรติ – สะพำนแตปูชู
เฉำก๊ วย กม.4 – อุโมงค์ ปิยะมิตร – สวนหมื่นบุปผำ – อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์
2

05.00 น.

เช้ า

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง นัง่ ชมแสงแรก ในเขตพื ้นที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตร
ที่ 32 มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเล 2,038 ฟุต ให้ ทา่ นเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอก แบบหนา ๆ ตังแต่
้ ช่วงเช้ า
มืดได้ อย่าง
สวยงาม (ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) นาท่านชม “สกำยวอล์ ค ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง”
แลนด์มาร์ คใหม่ อ.เบตง ( เปิ ดเวลา 05.30 – 09.30 น. )ตังอยู
้ บ่ ริ เวณจุดชมวิวทะเล
หมอกอัยเยอร์ เวง (ข้ างจุดชมวิวเดิม) ต.อัยเยอร์ เวง อ.เบตง จ.ยะลา บนระดับความสูง
2,038 ฟุต จากระดับน ้าทะเล
 รับประทานอาหารเช้ า แบบปิ คนิค
จากนันน
้ าท่านชม นำ้ ตกเฉลิมพระเกียรติ ชื่อเดิมคือ น ้าตกวังเวง
หรื อ อัยเยอร์ เค้ ม เรี ยกตามชาวจีนที่มาทาเหมืองกับชาวฝรั่งในยุค
มลายูเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ ชื่อ เข่ง ชาวบ้ านเรี ยก “ไอเข่ง” “ไอ
เกง” เพี๊ยนเป็ น “อัยเยอร์ เค็ม”ให้ ทา่ นถ่ายรูปสวยๆกับ สะพำนแต
ปูซู เป็ นสะพานแขวนไม้ เก่าแก่สร้ างข้ ามแม่น ้าปั ตตานี มีนายมูเซ็ง
แตปูซู เป็ นผู้บุกเบิก จากนันเดิ
้ นทางสู่ ตาบลตะเนาะแมเราะ (
ระยะทาง 38 กม. ใช้ เวลาประมาณ 50 นาที )
แวะชิม เฉำก๊ วย กม.4 เฉาก๊ วยดังเดิ
้ มต้ นตารับ อร่อยระดับตานาน
 รับประทานอาหารกลางวัน ร้ ำนปลำนิลสำยนำ้ ไหล
จากนันน
้ าท่านชม อุโมงค์ ปิยะมิตร เป็ นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการ
โจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้ างขึ ้น สาหรับเป็ นฐานปฏิบตั ิการ
ต่อสู้ทางการเมือง แต่ตอ่ มาได้ กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย สร้ างเมื่อปี
พ.ศ. 2519 ใช้ หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปั จจุบนั
ได้ เปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยวที่สนใจเข้ ามาเรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์ ในอดีต
จากนันน
้ าท่านชม สวนหมื่นบุปผำ หรื อ สวนไม้ ดอกเมืองหนาวเบตง ตังอยู
้ ท่ ี่หมู่บ้านปิ ยะมิตร 2 ต.
ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เป็ นสวนดอกไม้ เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพ
อากาศที่เหมาะสม ด้ วยสภาพภูมิประเทศที่อยูส่ งู จากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบาย
ตลอดปี ระบบน ้าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้ นี ้อยู่
ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีดอกไม้
นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื ้อเชิญผู้มาเยือน ความสวยงามของดอกไม้ ที่ปลูกเรี ยงรายเป็ นทิวแถวเย้ ายวนให้
นักท่องเที่ยวเข้ าไปเที่ยวชม และสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ากว่าพื ้นที่อื่นของภาคใต้
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ค่า

วันที่สำม

เช้ า

นาท่านกลับอาเภอเมืองเบตง ชม อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ ตั ้งอยู่ ณ บริ เวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับถนนภักดี
ดารงผ่านสวนสาธารณะออกสูถ่ นน บริ เวณหน้ าสวนนก เชื่อมต่อกับ
ถนนมงคลประจักษ์ ทะลุไปสูช่ ุมชนเมืองใหม่หมู่บ้านแกรนด์วิว และ
เชื่อมต่อกับถนนอัยเยอร์ เบอร์ จงั ไปสูช่ มุ ชนธารน ้าทิพย์อีกทอดหนึง่
เป็ นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขดุ ทอดโค้ งให้
รถวิ่งไป-มาก่อสร้ างด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก มีความยาวตลอด
อุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร กว้ าง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวจราจรคู่
กว้ าง 7เมตร ทางเท้ าเดินกว้ างข้ างละ 1 เมตร ความเร็ วรถสามารถวิ่งได้ 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ได้ เปิ ดใช้
อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ร้ ำนบ้ ำนคุณชำย
พักเบตง โรงแรมแกรนด์แมนดาริ นเบตง หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันอังคำรที่ 4 พฤษภำคม 2564
อ.เบตง – ล่ องเรือทะเลสำบฮำลำบำลำ– อ.บันนังสตำ – สะพำนยีลำปั น – จ.สงขลำ
– ตลำดกิมหยง – สนำมบินหำดใหญ่ – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านสูท่ า่ เรื อตาพะเยา ( ระยะทาง 44 กม. ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม. )
ล่ องเรือทะเลสำบฮำลำบำลำ
ป่ าดิบชื ้น ผืนใหญ่ที่สดุ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีพื ้นที่ประมาณ 800,000 ไร่ มีอาณาเขตครอบคลุม
พื ้นที่ อ.บันนังสตา อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา ยาวไปจนถึง อ.สุคิริน อ.
แว้ ง อ.จะแนะ อ.ศรี สาคร จ.นราธิวาส และแนวเขตแดนที่ติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซีย
นาท่านชมเกำะทวด เกาะน ้าจืดขนาดเล็กที่ตงอยู
ั ้ ก่ ลางทะเลสาบฮา
ลาบาลา บนเ กาะนันเป็
้ นที่ประดิษฐานหลวงปู่ ทวด โดยมีความเชื่อ
ว่าหากได้ มาสักการะบนบานศาลกล่าวใด ๆ จะเป็ นไปตามประสงค์
โดยเฉพาะเรื่ องของเงินทอง โชคลาภ
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เที่ยง

18.00 น.
21.05 น.
22.35 น.

นาท่านสู่ อาเภอบันนังสตา ( ระยะทาง 100กม. ใช้ เวลาประมาณ 1
ชม ) ชม สะพำนยีลำปั น สะพานข้ ามแม่น ้าปั ตตานี มีความกว้ าง 6
เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร พื ้นสะพานเป็ นเหล็กแบบรังผึ ้ง ตัว
โครงสร้ างทังหมดเป็
้
นเหล็กกล้ าล้ วนๆ สร้ างโดยกองทัพญี่ปนในสมั
ุ่
ย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ราวๆ ปี พ.ศ. 2485 หลังจากที่กองทัพญี่ปนยกพล
ุ่
ขึ ้นบกแถวชายฝั่ งภาคใต้ และยึดครองแหลมมาลายู หรื อประเทศ สหพันธรัฐมาเลเชียในปั จจุบนั
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อสูจ่ งั หวัดสงขลา ( ระยะทาง 161 กม. ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม )
นาท่านแวะซื ้อของฝากของที่ระลึกที่ ตลำดกิมหยง ตลาดขาย
ของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ตังอยู
้ บ่ นอาคารสองชัน้ ริ มถนนละม้ ายสงเคราะห์ ชัน้
บนเป็ นร้ านขายสินค้ า ชันล่
้ างเป็ นตลาดขายของแห้ ง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ สนามบินหาดใหญ่
โดยเที่ยวบินที่ WE268 สูก่ รุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
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อัตรำค่ ำบริกำร เบตง ปั ตตำนี 3วัน2คืน WE
2564
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ ำน
ค่ ำบริกำรนีร้ วม

ค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม













6-9 ท่ ำน/ตู้

พักเดี่ยว

13,800 บำท

2,500 บำท

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ+ น ้าหนักกระเป๋ า
ค่ารถตู้ท้องถิ่น
ค่าที่พกั โรงแรม 2 คืน
ค่าอาหารตามระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
ค่าเข้ าสถานที่ทอ่ งเที่ยวสาหรับชาวต่างชาติ

เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
- ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
- ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
หมำยเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 6 ท่านขึ ้นไป/คัน ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
3. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
4 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
5. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
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