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1)  เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561                      กรุงเทพฯ – ปีนัง – เบตง 
 

08.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1  (เคาน์เตอร์แอร์เอเชีย ) 
(กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวไปด้วย) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยต้อนรับ  
10.50 น. ออกเดินทางสู่ รัฐปีนัง โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที ่FD 403 
บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง 
13.35 น.    (เวลาประเทศมาเลเซีย) ถึง สนามบินนานาชาติปีนัง รบัสมัภาระเรียบร้อย เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู ้ 
เดินทางสู่ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ประเทศไทย 
ก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทย แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับป้ายใต้สุดสยาม หลักเขตแดนตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของ
ถนนสุขยางค์ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 410 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอ าเภอเบตง กับรัฐเปรัค ประเทศ
มาเลเซีย 
ที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดารนิ (พัก 2 คืน) 
อาหารค่ า............................ 
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2)  อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562                         เบตง  
 

05.00 น.  น าท่านชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ที่ กม. 32 (เขาไมโครเวฟ) ตั้งอยู่ในเขตของ
ต าบลอัยเยอร์เวง(ส าหรับทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะ) 
อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารน าท่านชม ตลาดเชา้ ซึ่งจะมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงสินค้าต่างๆ ทั้งพืช ผัก ผลไม้ ขนม สัมผัส
วิถีชีวิตของชาวเบตงพร้อมเลือกซื้อของฝาก อาทิ หมี่เบตง ซินซิงเห็ดหลนิจือ(เป็นเห็ดหลินจือไม้ไผ่มีขนาดเล็กสีแดง) 
เต้าหู้ยี้ เป็นต้น จากนั้นชม วัดพุทธาธิวาส ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตงมีบรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพสวยงาม สถาปัตยกรรม
ที่โดดเด่นเป็นสง่า สักการะ พระพุทธธรรมกายมงคลประยรูเกศานนท์สุพิธาน พระพุทธรปูทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ทีสุ่ดใน
ประเทศ น าชม  พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ  แล้วนั่งรถชมบรรยากาศโดยรอบของตัวเมืองเบตง ถ่ายรูปที่
ระลึกกับหอนาฬิกา สิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมายาวนาน ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีเส้นรอบวง
ของตู้ประมาณ 140 ซม. ความสูง 320 ซม.โดยนับจากฐานขึ้นไป มีอายุกว่า 80 ปี และ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่
บริเวณถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีด ารงค์เป็นอุโมงค์รถยนต์ ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อรองรบั
ปัญหาการจราจรของอ าเภอเบตง    
อาหารกลางวันที่ ............   
ชม อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างโดยกลุ่มขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา เม่ือปี พ.ศ. 2519 วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐาน
ปฏิบัติการหลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง  ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าทบึภายในอุโมงค์มีความกว้างพอ
ส าหรับคนเดินได้  ความยาวของอุโมงค์ประมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีตมีทางเข้า – ออก 9 ทาง ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ทาง 
จากนั้นชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หลายท่านอาจสงสัยว่าใต้สุดของไทยจะมีดอกไม้เมืองหนาวได้อย่างไรกัน? เนื่องจาก
อ าเภอเบตงมีท าเลตั้งอยู่ในหุบเขา มีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี น้ าท่าบริบรูณ์ จึงสามารถปลูกดอกไม้เมืองหนาวได้และ
ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของโครงการดอกไม้เมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่มีความสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ
ของเบตงเลยทีเดียว จากนั้นไปพักผ่อน แช่เท้าสบายๆ กบัน้ าอุ่นๆบริเวณ บ่อน ้าร้อนเบตง  
และเลือกซื้อของฝากของที่ระลกึจากร้านโอทอป  
อาหารค่ าที่ ... . 
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3) จันทร์ที่  29  กรกฎาคม 2562                        เบตง – ปีนัง 

 

อาหารเช้าที่...ร้านไทซีอี ้
หลังอาหารเก็บสัมภาระอ าลาดินแดนใต้สุดแดนสยาม เดินทางผ่านด่านชายแดนมุ่งตรงสู่รัฐปีนัง 
อาหารกลางวันที่ ….. 

น าท่านนั่งสามล้อชมถนนสายศิลปะ ปีนังสตรีทอาร์ต ซึ่งผลงานศิลปะเหล่านี้เป็นผลงานของศิลปินชาวลิทัวเนีย มีชื่อว่า  
Ernest Zacharevic ได้เปลี่ยนถนนธรรมดาในเมืองจอร์จทาวน์ ให้กลายเป็นหอศิลป์กลางแจ้งที่ใครๆก็สามารถชมได ้
จากนั้นเลือกซื้อสินค้าของฝากจากปีนัง อาทิ กาแฟ ช็อคโกแลต เครื่องเทศ เป็นต้น 
น าท่านชมทิวทัศน์ของรัฐปนีัง Penang Rainbow Sky Walk at Komtar 
ที่พัก  The Wembley – A st. Giles Hotel Penang 
อาหารค่ าที่… 
 

4) อังคารที่  30 กรกฎาคม 2562                             ปีนัง – กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางขึ้นสู่ ปีนังฮิลล์ โดยรถรางไฟฟ้าเพลิดเพลินตากับทิวทัศน์และต้นไม้นานาชนิด เม่ือขึ้นถึงด้านบนสุดด้วยความสูง 
เหนือระดับน้ าทะเลมากกว่า 800 เมตร สามารถเห็นทิวทัศน์เมืองปีนังได้สุดสายตา จากนั้นชม เก็กลกสี่ หรือ วัดเต่า รู้จัก
กันในอีกชื่อหนึ่งคือ Temple of Supreme Bliss กล่าวกันว่า เป็นวัดพุทธที่ใหญท่ี่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็น
หนึ่งในวัดดังของเมืองปีนัง ตั้งอยู่ที่อีร์อิตัม  เดิมเชื่อว่าเนินเขาในบริเวณนี้ (ชื่อ “ฮีซาน”หรือเนินเขานกกระเรียน) มีฮวงจุ้ยดี
เหมาะกับการสร้างวัด สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในวัดแห่งนี้คือ รูปหล่อองค์เจ้าแม่กวนอิม และเจดีย์สมเด็จพระรามหก เปน็เจดียท์ี่
ตกแต่งด้วยพระพุทธรูปส าริดและพระพทุธรูปศลิาขาวทั้งหมด 10,000 องค์ แสดงถึงความสามัคคีระหว่างนิกายมหายาน
และหินยาน ลักษณะของเจดีย์เกิดจากการผสมผสานฐานเจดยี์แบบจีน ตัวเจดีย์ตามแบบไทย และยอดเจดีย์แบบพม่า  
อาหารกลางวันที่...  
จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์เปรานากัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคหบดีชาวปีนังเชื้อสายจีนมาเลย์ 
ภายในประกอบด้วยข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน ประวัตคิวามเป็นมาของชาวเปรานากัน ตัวอาคารตกแต่งทั้ง 
ภายในและภายนอกอาคารได้สวยงามวิจิตรบรรจงมาก รูปแบบอาคารโล่งโปร่งสบาย พื้นตกแต่งด้วยกระเบื้องลวดลาย 
สวยงาม เป็นอาคารที่ใส่ใจในการอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้ชืน่ชมกันนานๆ 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนานาชาติปีนัง ตรวจเช็คสมัภาระก่อนท าการเช็คอิน 
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18.55 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่  FD 402 
บริการอาหารค่ าบนเครื่อง 
19.55 น.   (เวลาประเทศไทย) ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
รับสัมภาระและตรวจเช็คความถูกต้องก่อนเดินทางกลับ  เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทบัใจยิ่ง 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม  

 
 

 ค่าบริการ (สมาชิก 6 - 7 ท่าน / ตู้ )   
                                ท่านละ  22,800   บาท 

     พักเด่ียวเพิ่ม   3,000   บาท   

 

 บริการที่จัดให้ 1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย (น้ าหนักกระเป๋า 20 กิโล / ท่าน)  
           2. รถตูป้รบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ   3. ที่พักตามรายการ  (พักห้องละ 2 ท่าน) 
           4. อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่างเครื่องดื่มและผลไม้  5. ค่าธรรมเนียมผ่านแดน และค่าเขา้ชมสถานที่ 
          6. ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  7. มัคคุเทศกท์้องถิ่น และทีมงานจากชัยทัวร์ 
           - ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไม่เกินท่านละ 500,000 บาท  
 

 อัตรานี้ไม่รวม  1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ 
    2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 

 เอกสารประกอบการเดินทาง   หนังสือเดินทาง ( PASSPORT ) ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
                                                            มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 
 

  เงือ่นไขการจอง       1)  ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมส าเนาหน้าพาสปอร์ต  
                             2)  ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
 
  ช าระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงเทพ   ชื่อบัญชี :  บจ. ชัยทัวร์ 1984 สาขา สาธุประดิษฐ์   
  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี  171 – 4 – 29914 – 4  
 
 
 
 

 

          ติดต่อ  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ตอ่  115 - 119                 
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