เดินทางวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563

18 ธ.ค. 63 สนามบินหาดใหญ่ – วัดช้ างให้ – อ.เบตง (จ.ยะลา) – สนามบินเบตง
เช้ า

รถตูร้ อรับท่าน ณ สนามบินหาดใหญ่ เก็บสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมออกเดินทางสู่ อ.สะเดา จ.สงขลา

กลางวัน
……...น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร....
หลังอาหารเดินทางสู่ อ.เบตง จ.ยะลา
ระหว่างทางนาท่านเดินทางสู่ วัดช้ างให้ อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี จ.ปัตตานี
ซึ่ งอยูต่ ิดกับ จังหวัด จ.ยะลา ถือว่าเป็ นวัดต้นตารับของหลวงปู่ ทวด
เพราะท่านเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่
วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ อและเป็ นอีกหนึ่ง
สัญลักษณ์ของจังหวัด
เดินทางถึง อ.เบตง จ.ยะลา จากนั้นนาถ่ายเดินทาง ถ่ ายรู ปกับสนามบินเบตง ซึ่งเป็ นสนามบินลาดับที่ 29 ของ
ประเทศไทย ซึ่ งคาดว่าน่าจะเป็ นใช้ประมาณปลายปี นี้ ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเช็คอินท์ก่อนใคร

……...น.

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร….. (เมนูขึ่นชื่ อของเบตง !! เมนูไก่เบตง, ผักน้ า, หมี่เบตง, ปลาจีน)

นาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน บาตงระดับ 4 ดาว ... พร้ อมกล่าวราตรีสวัสดิ์
http://www.mandarinbetong.co.th/

ทาเล : ใกล้ใจกลางเมือง สามารถออกมาเดินเล่ น หาของกินเล่น ยามราตรีได้ สะดวก

19 ธ.ค. 63 ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง – สะพานแตปูซู – บ่ อนา้ ร้ อนเบตง – อุโมงค์ ปิยะมิตร –
สวนหมืน่ บุปผา – เบตง – อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ – สตรีทอาร์ ต
04.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า นาท่านออกเดินทางจากที่พกั สู่ เส้นทาง เบตง-ยะลา ถึง กม. 32 ขึ้นไปยังพื้นที่เขาไมโคเวฟ ที่สูง
กว่าระดับน้ าทะเล 2,038 ฟุต เพื่อพาท่านไปชมแสงแรกของ ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง ได้ถึง 360 อาศา (ขึน้ อยู่กบั
สภาพอากาศ)

……...น.

จากนั้นนาท่านเดินทางถ่ายรู ปแบบชิคๆ กับ สะพานแตปูซู เป็ นสะพานแขวนแบบ
พื้นไม้ มีความกว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ข้ามแม่น้ าปั ตตานี ซึ่งเป็ นแลนด์
มาร์คห้ามพลาด เมื่อมาเยือนตาบลอัยเยอร์เวง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

07.00 น.

……...น.

จากนั้นนาท่านสู่ บ่ อน้าร้ อนเบตง เดิ มเป็ นบ่อน้ าร้ อนธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็ นปรากฎการณ์ ธรรมชาติอย่างหนึ่ ง
ของเบตง ที่มีน้ าพุเดื อดขึ้นมาจากพื้นดิน อุณหภูมิน้ าประมาณ 80 องศา ตรงบริ เวณที่มีน้ าเดือนสามารถต้มไข่สุก
ภายใน 15 นาที

……...น.

เดินทางถึง อุโมงค์ ปิยะมิตร เยือนถิ่นสงคราม มุดอุโมงค์ฐานที่มนั่ เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ฟังเรื่ องเล่าย้อน
รอยประวัติศาสตร์ ผกู ้ ่อการร้ายโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา
โดยวิทยากร
ภายในจัดแสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์โดยเอาเครื่ องมือเครื่ องใช้ของที่ใช้จริ งในป่ า รวมถึงวิถีการดาเนินชีวติ ภายในป่ า และท่านสามารถ
ลองชิม!! ซุ ปจอมพลัง ต้ าลีห่ วัง มีสรรพคุณบารุ งร่ างกายจากธรรมชาติ 100%. (ไม่รวมในค่าทัวร์ )

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร....

บ่ าย

เดินทางถึง สวนหมื่นบุปผา ตั้งอยูภ่ ายใน “โครงการทดลองปลูกดอกไม้ เมืองหนาว” ตามแนวพระราชดาริ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นโครงการศึกษาทดลองปลูกดอกไม้เมืองหนาวส่ งขาย
ภายในพื้นที่ภาคใต้ สร้างรายได้เลี้ยงตัวแบบพอเพียง ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ อ.เบตง

……...น.

จากนั้นนาท่านสู่ อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์รอดภูเขาแห่งแรก
ของเมืองไทยที่ขดุ ทอดโค้งให้รถวิง่ อุโมงค์น้ ีสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหา
การจราจรระหว่างเมืองเก่า และเมืองใหญ่ ยาวประมาณ 273 เมตร กว้าง 9
เมตร สู ง 7 เมตร
นาท่านเดินทางชมภาพวาดแนว สตรีทอาร์ ต (STREET ART) โดยภาพที่
ถูกเขียนส่ วนใหญ่ จะเป็ นภาพที่บอกเล่าเรื่ องราววิถีชีวติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึง
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยูจ่ ริ งใน อ.เบตง เช่นตูไ้ ปรษณี ยท์ ี่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ งภาพถูกวาดทั้งหมด 13 จุด ทั้งบนผนัง
กาแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง

……...น.

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร....
หมายเหตุ ถ้าต้องการรับประทานปลาพลวงชมพู ที่เป็ นปลาน้ าจืดชื่อดัง หายาก และมีราคาแพงที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ราคากิโลกรัมละ ประมาณ 3,500 บาท ต้องสัง่ จองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง ซึ่ง
เป็ นปลาที่ทานได้ท้ งั เกล็ด เนื้ อนุ่มเหมือนสาลี ต้องลองสักครั้งหนึ่งในชี วติ เมื่อมาถึงเบตงแล้ว ท่านไม่ควรพลาด!!
นาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน บาตงระดับ 4 ดาว ... พร้ อมกล่าวราตรีสวัสดิ์

20 ธ.ค. 63 เทีย่ วรอบเมืองเบตง – หาดใหญ่
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ร้ านอาหาร.... (แบบติ่มซา)
จากนั้นเดินทางเที่ยวรอบเมืองเบตง ชมสถานที่สาคัญ ต่าง ๆ
- หอนาฬิ กาเมืองเบตง สัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง สร้างจากหิ นอ่อน สี ขาวนวลจากเมืองยะลา
- ตู้ไปรษณีย์ทใี่ หญ่ ทสี่ ุ ดในประเทศไทย ตั้งอยูบ่ ริ เวณแยกหอนาฬิกา ตั้งแต่ปี 2482 ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2
ก่อสร้างด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ส่ วนที่เป็ นตัวตูไ้ ม่รวมฐาน มีเส้นรอบวง 140 ซม. สู ง 290 ซม.
- วัดพุทธาวาส (วัดเบตง) เป็ นวัดที่มีชยั ภูมิดีมาก ตั้งอยูบ่ นเนินเขา เป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองเบตง นาท่านสักการะ
“พระมหาเจดียพ์ ระพุทธธรรมประกาศ” เจดียศ์ ิลปะศรี วชิ ยั ประยุกต์ สี ทองอร่ าม สู ง 39.9 เมตร ภายในเจดียช์ ้ นั
บนสุ ด บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ และมีพระพุทธธรรมประกาศเป็ นพระประธาน
- ไปถ่ายรู ป ป้ายใต้ สุดสยาม (THE SOUTHERN) จุดสุ ดท้ายของผืนแผ่นดินไทยทางตอนใต้ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ระลึกกันว่าได้มาเที่ยวแล้ว

กลางวัน
บ่ าย
เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร....
ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

จากนั้นส่ งท่านที่ สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
***************************************************
หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
าดยมิต้องแจ้ งหห้ ้ราบล่วงหน้ า าดยบริษั้จะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดิน้างเป็ นสาคัญ

อั ตราค่าบริการ

18 - 20 ธันวาคม 2563
(8 ท่ านขึน้ ไป ..... พร้ อมออกเดินทาง)
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ

7,500 บาท

เด็กอายุ 7-11 ปี (มีเตียง)

7,500 บาท

เด็กอายุ 2-6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 2ท่าน (ไม่มีเตียง)

5,600 บาท

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

1,500.-บาท

อภินันทนาการ

- ข้ าวหลามบาซู ก้า ให้ท่านได้ชิมข้าวหลามที่
มีความยาวกระบอกละ 1 เมตรจะมีเนื้ อข้าว
หลาม ที่ เ หนี ย ว หวานมัน เหมาะส าหรั บ
รั บ ประทานกับ กาแฟ และรั บ ประทานกับ
แกงมัส มั่น นิ ย มท าข้า วหลามกัน มากช่ ว ง
เทศกาลวันฮารี รายอ หรื อวันตรุ ษของพี่น้อง
ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่
- ขนมปังสั งขยา ให้ท่านได้ลิ้มลองกับขนมปั งสังขยา ที่ตวั ของสังขยา
มีความเข้มข้ม หอมมัน ทาสดให้ทุกวัน รับรองว่าฟิ นสุ ด!!

อัตรานีร้ วม

1
2
3
4
5
6

ค่ารถตูป้ รับอากาศ นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน ตามแบบที่เลือกในโปรแกรม
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่ามัคคุเทศก์นาท่านท่องเที่ยวและคอยบริ การท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันภัยในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท

อัตรานีไ้ ม่ รวม 1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนื อจากโปรแกรม เช่น ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าอาหารที่สงั่ นอกเหนื อรายการ ฯลฯ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

