
  

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ (หวัล ำโพง) - ยะลำ - - - 
14.00 น. นัดพบคณะเดนิทางที ่สถำนีรถไฟกรุงเทพฯ (หวัล ำโพง) เจา้หนา้ที่บรษิัทใหก้ารตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกกอ่นการเดนิทาง 
15:10 น. ออกเดนิทางไป ยะลำ โดยรถไฟตูน้อนแอรด์่วนพเิศษขบวนที ่37   
วนัที ่2 ยะลำ - เบตง - L D 
07.00 น.  บรกิำรอำหำรเชำ้ แบบแซนวชิ บนรถไฟ 
10:45น. เดินทางถึง สถำนีรถไฟยะลำ “เดิมยะลำเป็นส่วนหน่ึงของเมืองปัตตำนี ซึง่เป็นเมือง

ขึน้อยู่กบัรำชอำณำจกัรไทยคร ัง้สมยักรุงสุโขทยัเป็นรำชธำนี ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ 
หลงัจำกทีก่รุงศรอียุธยำเสยีแก่พม่ำ บรรดำหวัเมอืงต่ำง ๆ” 
น าท่านเขา้ชม วดัคูหำภมิุข วดัส าคญัของยะลา เรยีกอกีชือ่หน่ึงว่าวดัหนา้ถ า้ ภายในมถี า้ขนาด
ใหญ่ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน ์  

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร”ขำ้วหมกไก่กอไผ่” 

จากน้ัน ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองเบตง ระยะทำง 130 ก.ม. ใชเ้วลำในกำร
เดนิทำงประมำณ 2.30 ช ัว่โมง 
ระหว่ำงทำงแวะจุดพกัรถ ณ  อ ำเภอธำรโต แวะถ่ำยรูปเชคอนิรูปป้ัน ซำไกกระซบิรกัทีน่ี่  
ก่อนเขำ้เบตงกนั 

      “เบตง” เมืองใตสุ้ดปลำยดำ้มขวำน ที่ใครไปก็หลงรกั.. เป็นอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัยะลา 
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และตัง้อยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย ที่น่ีเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเที่ยว ทัง้



  

 

ธรรมชาติและวฒันธรรม มีอาหารการกนิอรอ่ย ไก่เบตงที่ใครก็บอกว่าเด็ด ผูค้นหลายเชือ้ชาติที่
น่ารกัใจด ีเป็นอกีหน่ึงเมอืงทีม่เีสน่หน่์าไปสมัผสั ...ลองมำสกัคร ัง้ส ิแลว้คุณตกหลุมรกั เบตง 

บ่ำย  น ำท่ำนเยอืน วดัพุทธำธวิำส ตัง้อยู่บนเนินเขามพีระธาตุเจดยีพ์ระพุทธธรรมประกาศตัง้โดดเด่น  
ม ีบรรยายกาศรม่ร ืน่ทศันียภาพสวยงาม วดันีม้สีิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีพุ่ทธศาสนิกชนนิยมมาสกัการะบูชา3 
สิง่ คอื พระมหาธาตุเจดยี ์พระพุทธธรรมประกาศ และวหิารหลวงปู่ทวดเหยยีบน ้าทะเล  
จำกนัน้เชค็อนิแลนดม์ำรค์เมอืงเบตง ชมวงเวยีนหอนำฬกิำคู่นกนำงแอน่ ตูไ้ปรษณียท์ี่
สูงและใหญ่ทีสุ่ดในโลกและอุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์ชมสวนสำรธำรณะเมอืงเบตง เยีย่ม
ชม วดัพระโพธสิตัวก์วนอมิ เป็นทีป่ระดษิฐานของศาลเจา้ทีส่ าคญัหลายองค ์ และน าท่านไปด่าน
ชายแดนไทย-มาเลเซยี เชค็อนิ ถ่ายรูปชคิชคิ คู่กบัป้าย “ใตสุ้ดแดนสยำม” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร ตำ้เหยนิ เคำหยก/ปลำจนี/ไก่เบตง 

หลงัจากพกัผ่อนอาบน ้าใหส้ดชืน่ก็ไดเ้วลาส ารวจเมืองยามค ่าคนืกนั บรรยากาศในเมืองปลอดภยั 
คนออกมาใชช้วีติกนัตามปกตติามวถิชีวีติแบบเรยีบง่าย มาจบัจ่ายซือ้ของ น่ังกนิโรตกีบัชากนัจน
ดกึดืน่ ท าใหภ้าพเดมิของสามจงัหวดัชายแดนใตใ้นหวัของใครหลายๆ น้ันหมดไป  

ทีพ่กั ณ โรงแรมแกรนดแ์มนดำรนิ หรอืเทยีบเท่ำ 
วนัที ่3 เบตง-หำดใหญ่ B L D 
04.00 น. ออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง 

มีหมอกให ้ชมตลอดทั้งปี  มีความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟุต จุดชมววิทิะเลหมอก
ที่ ให ญ่  ได ้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ  ์แล ะ
ทศันียภาพที่สวยงามของเขาไมโครเวฟ ชม
“SKY WALK ยำวที่สุดในอำเซยีนทะเล
หมอกอยัเยอรเ์วงแลนดม์ำรค์แห่งใหม่” 
"เบตง" หมายเหตุ น่ังมอเตอรไ์ซคไ์ปชมทะเล
หมอก ไป 30 บาท กลบั 10 บาท ไม่รวมใน
โปรแกรม เน่ืองจากบางท่านตอ้งการเดนิ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ รำ้นอำหำร 
(แบบกล่องจำกโรงแรม) 
ถ่ำยรูป สะพำนแตปูซู  สะพำนแขวนขำ้มแม่น ้ำอยัเยอรเ์วง ทีก่ม 36 ทีบ่รเิวณบำ้นของ
ก ำนนัแหนบทอง 8 สมยัคนเดยีวของประเทศไทย 



  

 

กม 35 แวะใหท้านพิซซา่ปลานิลสายน ้าไหลแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นปลาสดๆ  จาก
เทอืกเขาสนักาลาครีไีม่มกีลิน่คาวและเนือ้นุ่มมาก ก าลงัเป็นเมนูยอดฮติอกีหน่ึงเมนูในเบตง 
(ค่าใชจ้า่ยไม่รวมในโปรแกรม159บาท/ 1ชิน้ /4 ท่าน) บำ้น กม. 4 แวะทำนเฉำกว๊ย (วุน้   
ด ำ)เบตง อำยุ 100 ปี 

จำกนัน้  เดนิทำงสู่ถนนสำยประวตัศิำสตร ์
ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนำว “สวนหมืน่บุปผำ” สวนนีต้ ัง้อยู่ท่ามกลางภูเขามอีากาศเย็นตลอด
ปีจงึเหมาะกบัการปลูกไมด้อกเมอืงหนาว 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรปลำนิลในสำยน ้ำไหล 
บ่ำย  ชม อุโมงคปิ์ยะมติร อุโมงคนี์ถู้กสรา้งขึน้ในปี 2519 ขดุเขา้ไปในภูเขาเพื่อหลบหลกีการโจมตี

ของฝ่ายทหาร ระยะทางยาวประมาณ 1 กโิลเมตรสามารถบรรจุได ้200 คน มีทางเชือ่มต่อถงึกนั
หมด 9 ทาง ภายในมีสถานีวิทยุของพรรคคอมมิวนิสตม์าลายา มีหอ้งนอน มีหอ้งเก็บเสบียง มี
อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ  ภายนอกอุโมงคเ์ป็นลานกวา้งส าหรบัฝึกก าลังพลปัจจุบันไดม้ีการจัด
นิทรรศการ และพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์ 
จำกนั้นไปแช่เทำ้ทีบ่่อน ้ำพุรอ้น เป็นบ่อน ้าธรรมชาตขินาดใหญ่ โดยมนี ้าผุดขึน้มาจากใตด้นิ 
อุณหภูมขิองน ้าอยู่ทีป่ระมาณ 80 องศา ซึง่ตรงจุดทีน่ ้าเดอืด สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 
นาท ีจะมบ่ีอขนาดใหญ่ส าหรบัแชต่วัได ้

ค ำ่ อำหำรเย็นที ่รำ้นคุณชำย &โกชำ้งไก่เบตง (กุง้ผดัไข่เค็ม)   

ทีพ่กั ณ โรงแรมแกรนดแ์มนดำรนิ หรอืเทยีบเท่ำ 
 

 

 

 

 
 
 
วนัที ่4 เบตง – หำดใหญ่ – กรุงเทพฯ B - - 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
จำกนัน้ น าท่านพำลูกค้ำเดินถ่ำยรูปตำมจุดเช็คอินต่ำงๆของเบตง art walking street 

ถ่ำยภำพสตรทีอำรต์เมืองเบตง ผลงานที่ถูกสรา้งขึน้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวประทบัใจและได ้
ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ ภาพทีเ่ขยีนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพทีบ่อกเล่าเร ือ่งราววถิชีวีติ ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมของชาวเบตง รวมไปถงึสญัลกัษณต์่าง ๆ ทีม่อียู่จรงิใน อ.เบตง พาไปชมิน ้าแข็งใส
รำ้นเหลอืงHomemadeและเชคอนิรำ้นไจ๋ใจ๋ขำ้วฟ่ำงกะทสิด 



  

 

 
อำหำรเทีย่งตำมอธัยำศยั วนันี้เพื่อควำมสะดวกในกำรเดนิชมเมือง ชลิๆๆ ระหว่ำงพำท่ำนแวะทำน

เสน้หมีเ่บตง  รำ้น กม.40 (80 บำทไม่รวมในรำยกำร) 
จากน้ัน เดนิทางไป ล่องเรอื ชมววิทิวทศันฮ์าลา-บาลา เหนือ “เขือ่นบำงลำง” ชมความงามป่าฮาลาบา

ลา ทีข่ึน้ช ือ่ว่าอเมซอนของสามจงัหวดัไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางต่อไป  
น ำท่ำนแวะ วดัชำ้งไห ้ปัตตำนีเป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ถอืว่าเป็นวดัตน้
ต ารบัของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัของท่านก็ถูกบรรจุไว ้
ทีว่ดัแห่งนี ้ทีเ่รยีกว่าเมือ่มาถงึปัตตานีดนิแดนแห่งปลายดา้มขวานแลว้ตอ้งแวะมาใหไ้ด ้
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่นเดนิทางสู่ หำดใหญ่ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
หำกมเีวลำ แวะชอ้ปป้ิงทีต่ลำดกมิยงก่อนกลบับำ้น  

20.55 น. ออกเดนิทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทยสไมลเ์ทีย่วบนิที ่WE268 
22.20 น. เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
20.20 น. ออกเดนิทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทยไลออ้นแอรเ์ทีย่วบนิที ่SL721 
21.45 น. เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 
 
 

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

ค่ำบรกิำร รำยกำรนั่งรถไฟ...ไปเบตง 4วนั 3คนื 
19-22 พ.ย. / 10-13 ธ.ค./ปีใหม่ 31 ธ.ค.-3 ม.ค.64   
รำคำ  9,999.- บำท 
พกัเดยีว         2,500.- บำท 
28-31 ม.ค. / 11-14 ก.พ. / 25-28 ม.ีค. 
รำคำ   12,900.- บำท  
พกัเดยีว         2,500.- บำท 
 
อตัรำค่ำบรกิำรนีร้วม    
ค่ารถไฟตูน้อนช ัน้ 2 ขาไป / ขากลบัน่ังเครือ่ง ท่องเทีย่วตามโปรแกรม (รถตูบ้รกิารสถานีรถไฟหาดใหญ่) 
ค่าทีพ่กัตามรายการ (หอ้งล่ะ 2-3 ท่าน) 
ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว (คนไทย)  
ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง (วงเงนิท่านละ 1,000,000.-บาท)  
ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

อตัรำค่ำบรกิำรนีไ้ม่รวม 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ค่าเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
ทปิคนขบัรถ 300 บำท/ท่ำน ตลอดทรปิเดนิทำง  ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพอใจในการบรกิาร 



  

 

ค่าใชจ้า่ยนอกเหนือรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่จากรายการ เป็นตน้ 
 
เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำง 
ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ 


