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01. วนัแรกของการเดินทาง                           กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปัตตานี   
 

05.30 น.  สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัท่ีสนามบนิสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ทางเขา้ประต ู2  Row B  
(กรุณาน าบัตรประชาชน และเอกสารการฉีดวัคซีนครบ 2 เขม็ ตดิตัวไปด้วย)  

07.00 น.  เดินทางสูอ่  าเภอหาดใหญ่ โดยสายการบนิ Thai Smile เท่ียวบิน  WE  259 (1.30 ชม.) 
08.30 น.  ถึงสนามบินหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  น าท่านขึน้รถตูป้รบัอากาศ  ออกเดินทางสู่ อ  าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
(69 กม. / 1 ชม. 15 นาที)  ชม เหมืองลิวงศ ์ท่ีถูกขนานนามว่า “สวิตเซอรแ์ลนดแ์ดนจะนะ” ท่ามกลางธรรมชาติท่ี
สวยงามของเมืองดีบุกเก่าอายุนบั 100 ปี แอ่งน า้ขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยทิวสน  และภูเขา บรรยากาศเงียบสงบ  ซึ่ง
ปัจจบุนัเจา้ของเหมืองลิวงศแ์ห่งนี ้ไดพ้ฒันาเป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของอ าเภอจะนะ   เดินทางสู่ เมือง
ปัตตานี (74 กม. / 1 ชม.20 นาที) หนึ่งในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ่งมีสถานท่ีน่าสนใจทัง้ทางดา้นวฒันธรรม ภาษา 
ศาสนา วิถีความเป็นอยู่ และธรรมชาติท่ีงดงามน่ีคือ “ปลายดา้มขวาน” ของสยามเรา 

 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

บริษัท ชยัทัวร์ จ ำกัด 

ใบอนญุำตฯ เลขที่ 11/461 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

 

อันซีน ปัตตำนี เบตง สกำยวอลค์อนัเยอรเ์วง 
 

เดนิทำง : เสำรท์ี ่5 – องัคำรที ่8 มนีำคม 2565 (4 วนั 3 คนื) 
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บ่าย น าชม ศาลเจ้าจูเกยีง สกัการะองคเ์จา้แมล่ิม้กอเหน่ียว  ความศกัดิส์ิทธ์ิคูบ่า้นคูเ่มืองปัตตานีมาแตโ่บราณ เป็น
ศนูยร์วมจิตใจ และศนูยร์วมศรทัธาของชาวไทยเชือ้สายจีนในปัตตานี และในตา่งประเทศ  จากนัน้เดินชมย่านเมืองเก่า
ปัตตานีมีอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ท่ียงัคงเดิมๆอยู่ 
เดินทางสู ่ชุมชนทอ่งเทีย่วบางป ูอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (116 กม. / 2 ชม.) มีพืน้ท่ีประมาณ 4.90 ตารางกิโลเมตร ชาวบา้น
สว่นใหญ่ประกอบอาชีพประมงน า้ตืน้ และมีสถานที่ท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีหาชมไดย้ากคือ “ล่องเรือลอดอุโมงคโ์กงกาง”  
น าท่านนั่งเรือหางยาวชมวิวป่าโกงกาง   และวิถีชมุชนอนรุกัรกัษธ์รรมชาติ เรือลอ่งไปตามล าคลองผ่านพืน้ท่ีชายเลน
มองเห็นตน้โกงกาง  และไฮไลทข์องการลอ่งเรือคือ  “อุโมงคโ์กงกาง”  มีความยาวประมาณ 800 เมตร กวา้งประมาณ  
6 เมตร ปกคลมุไปดว้ยตน้โกงกางสงูใหญ่สองฟากฝ่ังอนังดงามน่าทึ่งท่ีหาดไูดย้าก เป็นโกงกางจากแหลง่ ท่ีอยู่อาศยัของ
หอย ป ูปลา (เรือนั่งล  าละ 6 – 7 ท่าน / ใชเ้วลาลอ่งเรือประมาณ 1 ชม.) 
เดินทางสูส่กายวอลค์ ปัตตานี (Pattani Sky Walk) ตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง ปัตตานี ภายในพืน้ท่ีของสวนสมเดจ็พระศรี
นครินทร ์หรือ สวนแม-่ลกู สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและออกก าลงักายของชาวปัตตานี โดยบริเวณทางเขา้สวน ไดจ้ดัท า
เป็นเสน้ทางเดินลอยฟ้าเหนือป่าชายเลนมีความสงู 12 เมตร ประมาณตกึ 5 ชัน้ สกายวอลค์ แห่งนีส้ามารถชมวิวทิวทศัน์
แบบพาโนรามา 360 องศา ทศันียภาพอนังดงามของป่าชายเลน และวิวทิวทศันข์องทอ้งทะเลอา่วปัตตานี และแหลมตาซี 
ทางฝ่ังตะวนัตก และฝ่ังตะวนัออกช่างเป็นภาพท่ีงดงาม 
อาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 
ท่ีพกั   C.S. PATTANI HOTEL  หรือ เทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 02. วนัท่ีสองของการเดินทาง                                  ปัตตานี - วดัชา้งให ้- เบตง   
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เดินทางสูอ่  าเภอโคกโพธ์ิ (32 กม./ 35 นาที) เป็นท่ีตัง้ของ วัดช้างให ้หรือ วดัราษฎรบ์รูณะ เป็นวดัเก่าแก่อาย ุ300 ปี  

ถือเป็นวดัตน้ต ารบัของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดั และอฐิัของท่านก็ถกูบรรจไุวใ้นสถปูท่ีวดั 

แห่งนี ้และถือเป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานี และใกลเ้คียง มีผูค้นมากราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจ 

สกัการะรูปหล่อหลวงปู่ ทวดเพ่ือความเป็นสิริมงคล จากนัน้ออกเดินทางสู่อ าเภอเบตง (170 กม./ 3 ชม.30 นาที) เป็น
อ าเภอเลก็ๆ จงัหวดัยะลา มีความหลากหลายทางวฒันธรรม และ เชือ้ชาติ ตัง้อยู่ใตส้ดุฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย มีเขต
แดนติดตด่กบัประเทศมาเลเซีย โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาสนัการาศีรี ท าใหเ้มืองเบตงมีอากาศเย็นสบาย และมีหมอกปกคลมุ
ตลอดปี ดงัค าขวญัท่ีวา่ “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”  
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อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย    ชมวิถีชีวิตของผูค้น อาคารบา้นเรือนที่มีสถาปัตยกรรมอนัเป็นเอกลกัษณข์องเมืองเบตง  ลอ้มรอบดว้ยภูเขา ท าให้
มีวิวทิวทศันท่ี์งดงาม  ถ่ายภาพกบัวงเวียนหอนาฬิกา ตวัหอนาฬิกาสรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นสญัลกัษณข์องเมือง ตัง้อยู่ใจ
กลางเมืองเบตง ชมตู้ไปรษณียโ์บราณ มีเสน้รอบวงของตูป้ระมาณ 140 ซม. สงู 320 ซม. โดยนบัจากฐานขึน้ไป  มีอายุ
ราว 80 ปี สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2482  โดยนายสงวน จิรจินดา อดีตนายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง ต่อมาไดร้บัเลือกตัง้เป็น
นายกเทศมนตรีเทศบาล คนแรกของเมืองเบตง  ปัจจบุนัตูไ้ปรษณียแ์ห่งนีย้งัเปิดใชง้านไดอ้ยู่ 
น าท่านสู่วัดพุทธาธิวาส เดิมช่ือ “วดัเบตง” ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเบตงมีบรรยากาศร่มรื่นทศันียภาพงดงาม ประกอบดว้ย
สถาปัตยกรรมท่ีมีความโดดเด่นเป็นสง่า อาทิพระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนทสุ์พิธาน พระพุทธรูปทอง
สมัฤทธ์ิองคใ์หญ่ท่ีสดุในประเทศ ขนาดหนา้ตกักวา้ง 9.99 เมตร สงู 14.29 เมตร น า้หนกั 40 ตนั  พระมหาธาตุเจดยีพ์ระ
พุทธธรรมประกาศ ตัง้อยู่บนเนินเขา มีสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชยัประยุกต ์สีทองอร่าม กวา้ง 39 เมตร สงู 39.9 เมตร
หรือสงูเท่ากบัตกึ 13 ชัน้  และวิหารหลวงปู่ ทวดเหยยีบน า้ทะเลจดื 
อาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 
ชม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิร์ถยนตล์อดภูเขาแหง่แรกของประเทศไทย มีความยาวตลอดอโุมงค ์ประมาณ 273 เมตร 
กวา้ง 9 เมตร สงู 7 เมตร ผิวจราจรคู่กวา้ง 7 เมตร ทางเดินทางกวา้งขา้งละ 1 เมตร ช่วงเวลาค ่าอโุมงคเ์ปิดไฟประดบั
สวยงามมาก 
ท่ีพกั  GRANDVIEW  LANDMARK BETONG HOTEL หรือ เทียบเท่า (พกั 2 คืน) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 03. วนัท่ีสามของการเดินทาง                                         Skywalk ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง   
 

04.30 น.  เดินทางไปชมทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง (30 กม. / 40 นาที) บนเขาไมโครเวฟ กม.33 ต าบลอยัเยอรเ์วง มีความ
สงูจากระดบัน า้ทะเล 2,038 เมตร จุดชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึน้ช่ือในเรื่องของการชมพระอาทิตยข์ึน้ และควบคู่              
ไปกับการชมทะเลหมอกอนัสวยงาม จุดเด่นคือไม่ว่าจะมาฤดูใหน ท่านก็มีโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นวิวทิวทัศนเ์บือ้งหนา้ท่ีเป็น
ทะเลหมอกตลอดปี  น าท่านจุดชมวิวที ่1 สะพาน Skywalk อาคารโครงสรา้งเหล็ก มีความสงู 45 เมตร มีบนัไดใหเ้ดิน
ขึน้ไปชมวิว และมีลิฟตส์  าหรบัผูพิ้การ ผูส้งูอาย ุ จากนัน้น าท่านสูร่ะเบียงทางเดินพืน้กระจกใสยาว 63 เมตร โคง้ปลายสดุ            
ชมวิวกระจกใสท่ีสามารถมองทะลลุงไปพืน้ขา้งล่าง และดา้นบนท่านสามารถชมวิวทิวทศันไ์ดร้อบทิศทางถึง 360 องศา  
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พรอ้มชมพระอาทิตยข์ึน้ และทะเลหมอกท่ีสวยงามย่ิง  จากนัน้ชมจุดที ่2 เป็นลานระเบียงกวา้งลดหลั่นย่ืนออกไปชมวิว
5 จดุ แตล่ะจดุมีมมุสวยๆ ใหถ้่ายภาพ และสามารถชมทะเลหมอกไดอ้ย่างใกลชิ้ด 
06.45 น.  เดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
07.30 น.  อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
08.30 น. เดินทางไปชมสวนดอกไม้เมืองหนาว หลายท่านอาจสงสยัว่าใตสุ้ดจะมีดอกไมเ้มืองหนาวไดอ้ย่างไรกัน? 
เน่ืองจากอ าเภอ เบตงมีท าเลตัง้อยู่ในหุบเขา มีอากาศเย็นเกือบตลอดทัง้ปี น า้ท่าบริบูรณ ์จึงสามารถปลูกดอกไมเ้มือง
หนาวไดแ้ละท่ีน่ี ยงัเป็นท่ีตัง้ของโครงการดอกไม้เมืองหนาว อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ท่ีมีความสวยงามเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเบตงเลยทีเดียว  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางไปชมอุโมงคปิ์ยะมิตร สรา้งโดยกลุม่ขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสตม์ลายา เมื่อปี พ.ศ. 2519 วตัถุประสงคเ์พ่ือใช้
เป็นฐานปฏิบตัิการหลบภยัทางอากาศ และสะสมเสบียง ตัง้อยู่บนเนินเขาท่ีลอ้มรอบดว้ยป่าทบึภายในอโุมงคม์ีความกวา้ง
พอส าหรบัคนเดินได ้ความยาวของอโุมงคป์ระมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีตมีทางเขา้ – ออก 9 ทาง ปัจจบุนัเหลือเพียง 6 ทาง   
จากนัน้เดินทางไปชมต้นไทรยักษ ์อายนุบั 1,000 ปี เป็นอีกไฮไลทข์องการเท่ียวอโุมงคปิ์ยะมิตร 
เดินทางสูบ่่อน า้ร้อนเบตง บ่อน า้แรร่อ้นตามธรรมชาติขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยแรธ่าตตุา่งๆ อณุภูมิท่ีตาน า้รอ้นประมาณ 
60 – 80 องศาเซลเซียส ท่านสามารถผ่อนคลายความเมื่อยลา้โดยการแช่เทา้ท่ีบ่อน า้รอ้น 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเขา้เมืองเบตง 

อาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  

ท่ีพกั  GRANDVIEW  LANDMARK BETONG HOTEL  
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04. วนัท่ีส่ีของการเดินทาง                     เบตง – หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

ออกเดินทางสู ่จงัหวดัปัตตานี (168 กม. / 3 ชม. 30 นาที) ชมทศันียภาพสองขา้งทาง 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสูต่ลิ่งซัน Coffee  อ าเภอจะนะ รา้นกาแฟชาดหาด บรรยากาศดี นั่งจิมกาแฟ ชิลๆ (64 กม. / 1 ชม.) 

จากนัน้เดินทางสูส่นามบินหาดใหญ่ (59 กม. / 1 ชม. )  
17.20 น.  เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เท่ียวบิน WE 266 (1 ชม./ 25 นาที)  
18.45 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ รอรบัสมัภาระตรวจเช็คใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
เดินทางกลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
หมายเหตุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 

 

 

 

อัตรำค่ำบริกำร  (จ านวนผู้เดนิทาง 4 - 5 ทา่น / ตู้ หวัหน้าทวัร ์1 คน) 
ท่านละ   23,900.- บาท  
พกัเด่ียวเพ่ิม          2,800.- บาท 

                    
 

หมำยเหตุ  - อตัราคา่บริการขา้งตน้ไมร่วมตั๋ว กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ  
    ราคาคา่ตั๋วฯ เริ่มตน้ 4,960 – 8,500 บาท 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



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

อัตรำนี้รวม 

1. รถตูป้รบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ ( 4 ท่าน / ตู)้ 
2. ท่ีพกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารวา่ง เครื่องดื่มและผลไม ้
4. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
   - วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท  
6. มคัคเุทศกท่ี์เขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 

 

อัตรำนี้ไม่รวม 

1. ตั๋วชัน้ทศันาจร กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ โดย Thai Smile 
    - น า้หนกักระเป๋าโหลดได ้20 กิโลกรมั / ท่าน  และถือขึน้เครื่องได ้7 กิโลกรมั / ท่าน 
2. คา่อาหาร และเครื่องดื่มพิเศษ 
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท ์คา่มินิบาร ์คา่ซกัรีด 
4. การตรวจหาเชือ้โควิท-19 โดยวธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไมเ่กิน 72 ชั่วโมง 

 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในรถ 

สเปรยแ์อลกอฮอล ์ หนา้กากอนามยั  ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

ส ำรองกำรเดินทำง 

 
 
 
 

 
ติดต่อ  :   080 571 5551 , 065 635 1997 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th  
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 
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