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อันซีน

ปัตตานี เบตง

สกายวอล์คอันเยอร์เวง

เดินทาง : 22 – 25 มกราคม 2565 และ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 (4 วัน 3 คืน)

01. วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปั ตตานี

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 Row E
(กรุ ณานาบัตรประชาชน และเอกสารการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ติดตัวไปด้วย)
07.05 น. เดินทางสูอ่ าเภอหาดใหญ่ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE 259 (1.30 ชม.)
08.30 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นาท่านขึน้ รถตูป้ รับอากาศ ออกเดินทางสู่ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(69 กม. / 1 ชม. 15 นาที) ชม เหมืองลิวงศ์ ที่ถูกขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ” ท่ามกลางธรรมชาติท่ี
สวยงามของเมืองดีบุกเก่าอายุนบั 100 ปี แอ่งนา้ ขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยทิวสน และภูเขา บรรยากาศเงียบสงบ ซึ่ง
ปั จจุบนั เจ้าของเหมืองลิวงศ์แห่งนี ้ ได้พฒ
ั นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของอาเภอจะนะ
เดินทางสู่ เมืองปั ตตานี (74 กม. / 1 ชม.20 นาที) หนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีสถานที่น่าสนใจทัง้ ทางด้าน
วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา วิถีความเป็ นอยู่ และธรรมชาติท่ีงดงามนี่คือ “ปลายด้ามขวาน” ของสยามเรา
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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บ่าย ออกเดินทางสู่ ชุมชนท่องเทีย่ วบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี (116 กม. / 2 ชม.) มีพนื ้ ที่ประมาณ 4.90 ตาราง
กิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงนา้ ตืน้ และมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติท่หี าชมได้ยากคือ “ล่องเรือ
ลอดอุโมงค์โกงกาง” นาท่านนั่งเรือหางยาวชมวิวป่ าโกงกาง และวิถีชมุ ชนอนุรกั รักษ์ธรรมชาติ เรือล่องไปตามลาคลอง
ผ่านพืน้ ที่ชายเลนมองเห็นต้นโกงกาง และไฮไลท์ของการล่องเรือคือ “อุโมงค์โกงกาง” มีความยาวประมาณ 800 เมตร
กว้างประมาณ 6 เมตร ปกคลุมไปด้วยต้นโกงกางสูงใหญ่สองฟากฝั่งอันงดงามน่าทึ่งที่หาดูได้ยาก เป็ นโกงกางจากแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของหอย ปู ปลา (เรือนั่งลาละ 6 – 7 ท่าน / ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม.)
นาท่านสู่ ศาลเจ้าจูเกียง สักการะองค์เจ้าแม่ลมิ ้ กอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์ค่บู า้ นคู่เมืองปั ตตานีมาแต่โบราณ เป็ นศูนย์
รวมจิตใจ และศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชือ้ สายจีนในปั ตตานี และในต่างประเทศ จากนัน้ เดินชมย่านเมืองเก่าปั ตตานี
มีอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ท่ยี งั คงเดิมๆอยู่
เดินทางสูส่ กายวอล์ค ปั ตตานี (Pattani Sky Walk) ตัง้ อยู่ในอาเภอเมือง ปั ตตานี ภายในพืน้ ที่ของสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ หรือ สวนแม่-ลูก สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและออกกาลังกายของชาวปั ตตานี โดยบริเวณทางเข้าสวน ได้จดั ทา
เป็ นเส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่ าชายเลนมีความสูง 12 เมตร ประมาณตึก 5 ชัน้ สกายวอล์ค แห่งนีส้ ามารถชมวิวทิวทัศน์
แบบพาโนรามา 360 องศา ทัศนียภาพอันงดงามของป่ าชายเลน และวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลอ่าวปั ตตานี และแหลมตาซี
ทางฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกช่างเป็ นภาพที่..งดงาม
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั C.S. PATTANI HOTEL หรือ เทียบเท่า

02. วันที่สองของการเดินทาง

ปั ตตานี - วัดช้างให้ - เบตง

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสูอ่ าเภอโคกโพธิ์ (32 กม./ 35 นาที) เป็ นที่ตงั้ ของ วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บรู ณะ เป็ นวัดเก่าแก่อายุ 300 ปี
ถือเป็ นวัดต้นตารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด และอัฐิของท่านก็ถกู บรรจุไว้ในสถูปที่วดั
แห่งนี ้ และถือเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปั ตตานี และใกล้เคียง มีผคู้ นมากราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจ
สักการะรู ปหล่อหลวงปู่ ทวดเพื่อความเป็ นสิริม งคล จากนั้นออกเดินทางสู่อาเภอเบตง (170 กม./ 3 ชม.30 นาที) เป็ น
อาเภอเล็กๆ จังหวัดยะลา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ เชือ้ ชาติ ตัง้ อยู่ใต้สดุ ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย มีเขต
แดนติดต่ดกับประเทศมาเลเซีย โอบล้อมด้วยเทือกเขาสันการาศีรี ทาให้เมืองเบตงมีอากาศเย็นสบาย และมีหมอกปกคลุม
ตลอดปี ดังคาขวัญที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”
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อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
บ่าย ชมวิถีชีวิตของผูค้ น อาคารบ้านเรือนที่มีสถาปั ตยกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองเบตง ล้อมรอบด้วยภูเขา ทาให้
มีวิวทิวทัศน์ท่ีงดงาม ถ่ายภาพกับวงเวียนหอนาฬิกา ตัวหอนาฬิกาสร้างด้วยหินอ่อนเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ตัง้ อยู่ใจ
กลางเมืองเบตง ชมตู้ไปรษณียโ์ บราณ มีเส้นรอบวงของตูป้ ระมาณ 140 ซม. สูง 320 ซม. โดยนับจากฐานขึน้ ไป มีอายุ
ราว 80 ปี สร้างขึน้ ในปี พ.ศ.2482 โดยนายสงวน จิรจินดา อดีตนายไปรษณี ยโ์ ทรเลขเบตง ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็ น
นายกเทศมนตรีเทศบาล คนแรกของเมืองเบตง ปั จจุบนั ตูไ้ ปรษณียแ์ ห่งนีย้ งั เปิ ดใช้งานได้อยู่
นาท่านสู่วัดพุทธาธิวาส เดิมชื่อ “วัดเบตง” ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองเบตงมีบรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพงดงาม ประกอบด้วย
สถาปั ตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็ นสง่า อาทิพระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนท์สุพิธาน พระพุทธรู ปทอง
สัมฤทธิ์องค์ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศ ขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 14.29 เมตร นา้ หนัก 40 ตัน พระมหาธาตุเจดียพ์ ระ
พุทธธรรมประกาศ ตัง้ อยู่บนเนินเขา มีสถาปั ตยกรรมแบบศรีวิชยั ประยุกต์ สีทองอร่าม กว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร
หรือสูงเท่ากับตึก 13 ชัน้ และวิหารหลวงปู่ ทวดเหยียบน้าทะเลจืด
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร
กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวจราจรคู่กว้าง 7 เมตร ทางเดินทางกว้างข้างละ 1 เมตร ช่วงเวลาค่าอุโมงค์เปิ ดไฟประดับ
สวยงามมาก
ที่พกั GRANDVIEW LANDMARK BETONG HOTEL หรือ เทียบเท่า (พัก 2 คืน)

03. วันที่สามของการเดินทาง

Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

04.00 น. เดินทางไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (30 กม. / 40 นาที) บนเขาไมโครเวฟ กม.33 ตาบลอัยเยอร์เวง มีความ
สูงจากระดับนา้ ทะเล 2,038 เมตร จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึน้ ชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึน้ และควบคู่
ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่นคือไม่ว่าจะมาฤดูใหน ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบือ้ งหน้าที่เป็ น
ทะเลหมอกตลอดปี นาท่านจุดชมวิวที่ 1 สะพาน Skywalk อาคารโครงสร้างเหล็ก มีความสูง 45 เมตร มีบนั ไดให้เดิน
ขึน้ ไปชมวิว และมีลิฟต์สาหรับผูพ้ ิการ ผูส้ งู อายุ จากนัน้ นาท่านสูร่ ะเบียงทางเดินพืน้ กระจกใสยาว 63 เมตร โค้งปลายสุด
ชมวิวกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปพืน้ ข้างล่าง และด้านบนท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทางถึง 360 องศา
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พร้อมชมพระอาทิตย์ขนึ ้ และทะเลหมอกที่สวยงามยิ่ง จากนัน้ ชมจุดที่ 2 เป็ นลานระเบียงกว้างลดหลั่นยื่นออกไปชมวิว
5 จุด แต่ละจุดมีมมุ สวยๆ ให้ถ่ายภาพ และสามารถชมทะเลหมอกได้อย่างใกล้ชิด
06.45 น. เดินทางกลับสูท่ ่พี กั
07.30 น. อาหารเช้าที่โรงแรม

นาท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาว หลายท่านอาจสงสัยว่าใต้สดุ จะมีดอกไม้เมืองหนาวได้อย่างไรกัน ? เนื่องจากอาเภอ
เบตงมีทาเลตัง้ อยู่ในหุบเขา มีอากาศเย็นเกือบตลอดทัง้ ปี นา้ ท่าบริบูรณ์ จึงสามารถปลูกดอกไม้เมืองหนาวได้และที่น่ี
ยังเป็ นที่ตงั้ ของโครงการดอกไม้เมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ที่มีความสวยงามเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
สาคัญของเบตงเลยทีเดียว
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางไปชมอุโมงค์ปิยะมิตร สร้างโดยกลุม่ ขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา เมื่อปี พ.ศ. 2519 วัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็ นฐานปฏิบตั ิการหลบภัยทางอากาศ และสะสมเสบียง ตัง้ อยู่บนเนินเขาที่ลอ้ มรอบด้วยป่ าทึบภายในอุโมงค์มีความกว้าง
พอสาหรับคนเดินได้ ความยาวของอุโมงค์ประมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีตมีทางเข้า – ออก 9 ทาง ปั จจุบนั เหลือเพียง 6 ทาง
นาชมต้นสมพงยักษ์ อายุนบั พันปี มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในภาคใต้ มีความกว้างถึง 38 คนโอบ สูง 40 เมตร ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงความผูกพันธ์ของคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อ และความศรัทธาของคนในท้องถิ่น
จากนัน้ เดินทางสู่บ่อน้าร้อนเบตง บ่อนา้ แร่รอ้ นตามธรรมชาติขนาดใหญ่ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ อุณภูมิท่ีตานา้ ร้อน
ประมาณ 60 – 80 องศาเซลเซียส ท่านสามารถผ่อนคลายความเมื่อยล้าโดยการแช่เท้าที่บ่อนา้ ร้อน
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าเมืองเบตง
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั GRANDVIEW LANDMARK BETONG HOTEL
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04. วันที่สี่ของการเดินทาง

เบตง – หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่ จังหวัดปั ตตานี (168 กม. / 3 ชม. 30 นาที) ชมทัศนียภาพสองข้างทาง
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
บ่าย

เดินทางสูต่ ลิ่งซัน Coffee อาเภอจะนะ ร้านกาแฟชาดหาด บรรยากาศดี นั่งจิมกาแฟ ชิลๆ (64 กม. / 1 ชม.)

จากนัน้ เดินทางสูส่ นามบินหาดใหญ่ (59 กม. / 1 ชม. )
17.20 น. เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ เที่ยวบิน WE 266 (1 ชม./ 30 นาที)
18.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ รอรับสัมภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วนถูกต้อง
เดินทางกลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ

สาหรับสมาชิก 4 ท่าน (รถตู้ 1 คัน) หัวหน้าทัวร์ 1 คน
ท่านละ
23,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
2,800.- บาท
สาหรับสมาชิก 8 ท่าน (รถตู้ 2 คัน) หัวหน้าทัวร์ 1 คน
ท่านละ
19,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
2,800.- บาท
หมายเหตุ

- อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมตั๋ว กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
ราคาค่าตั๋วฯ ประมาณ 4,960 – 8,500 บาท

อั น ซี น ปั ต ต า นี เ บ ต ง | 6
อัตรานี้รวม

1. รถตูป้ รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ ( 4 ท่าน / ตู)้
2. ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท
6. มัคคุเทศก์ท่เี ข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

1. ตั๋วชัน้ ทัศนาจร กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ โดย Thai Smile
- นา้ หนักกระเป๋ าโหลดได้ 20 กิโลกรัม / ท่าน และถือขึน้ เครื่องได้ 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มพิเศษ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด
4. การตรวจหาเชือ้ โควิท-19 โดยวธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ

สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด
สำรองการเดินทาง

- สาเนาบัตรประชาชน พร้อมเงินมัดจา ท่านละ 10.000.00 บาท
- เอกสารการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997
Line ID : @chaitour / E-mail : domestic@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

