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01. องัคารท่ี 23 สิงหาคม 2565               กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปัตตานี   
 
 

05.00 น.  สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู2 อาคารผโูดยสารขาออก  
*** กรุณาน าบตัรประชาชน และเอกสารการฉีดวคัซีนตดิตวัไปดว้ย ***  

07.00 น.  เดินทางสูอ่  าเภอหาดใหญ่ โดย สายการไทยสมายล ์WE 259 
08.25 น.  ถึงสนามบินหาดใหญ่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตูป้รบัอากาศ 
อาหารเชา้ที่ หอ้งอาหารสะหวา(บฟุเฟ่ต)์ 
เดินทางสู ่อ าเภอจะนะ ชม เหมืองลิวง ที่ถกูขนานนามว่า “สวิตเซอรแ์ลนดแ์ดนจะนะ” ธรรมชาติที่สวยงามของเหมอืง
ดีบกุเก่าอายนุบั 100 ปี แอ่งน า้ขนาดใหญ่รายลอ้มไปดว้ยทิวสนและภเูขาบรรยากาศเงียบสงบ ปัจจบุนัเจา้ของเหมืองลิวง
ไดพ้ฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของอ าเภอจะนะ  จากนัน้เดินทางสูอ่  าเภอเมืองปัตตานีหนึ่งในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ่งมีสถานที่น่าสนใจทัง้ทางดา้นวฒันธรรม ภาษา ศาสนา วิถีความเป็นอยู่ และธรรมชาติที่งดงาม 

อาหารกลางวนัที่โรงแรม C S.PATTANI  
หลงัอาหารชมย่านเมืองเก่าปัตตานี ซึ่งมีอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ที่ยงัคงเดิมอยู่โดยเฉพาะ บ้านขุนพิทักษร์ายา ซึ่งปัจจบุนั
ไดจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑใ์หน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชมและฟังเรื่องราวประวตัิของเมืองปัตตานี จากนัน้ชม ศาลเจ้าเลง่จูเกียง และ
สกัการะ ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหนีย่ว สถานศกัด์ิสิทธิ์คู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ นบัเป็นศนูยร์วมจิตใจ รวมศรทัธาของ
ชาวไทยเชือ้สายจีนในปัตตานี และต่างประเทศ เลือกซือ้ผลิตภณัฑอ์าหารแหง้ อาทิ กุง้แหง้ ปลาอินทรี ปลากเุลาเค็ม ฯลฯ 
ชม มัสยิดกรือเซะ หรือ มัสยดิสุลต่านมูซัฟฟารซ์าร ์มสัยิดเก่าแก่มีอายกุว่า 300 ปี สนันษิฐานว่าสรา้งขึน้ปลายสมยั 
กรุงศรีอยธุยา แต่สรา้งไม่ส  าเรจ็จนถึงปัจจบุนั จากนัน้น าท่านลอ่งเรือชม อุโมงคโ์กงกาง ที่ ชุมชนบางปู  สมัผสัวิถีชมุชน
อนรุกัษธ์รรมชาติ เรือลอ่งไปตามล าคลองผ่านพืน้ที่ชายเลนปกคลมุไปดว้ยตน้โกงกาง เป็นที่อยู่อาศยัของ หอย ป ูปลา และ
นกหลายสายพนัธุ ์ระยะทางประมาณ 800 เมตร (เรือนั่งล  าละ 6 – 11 ท่าน)   
อาหารค ่าที่ภตัตาคารลอนดอน 
ที่พกั   C.S. PATTANI HOTEL   
  

 
 
 
 
 
 

 02. พุธท่ี 24 สิงหาคม 2565                           ปัตตานี - วดัชา้งให ้- เบตง   
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู่อ  าเภอโคกโพธิ์ (32 กม./ 35 นาที) น าชม วัดช้างให้ วัดเก่าแก่ ตน้ก าเนิดของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้
อาวาสองคแ์รกของวัด และอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไวใ้นสถูปที่วัดแห่งนี ้นับเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ของชาวพุทธในจังหวัด
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ปัตตานี และใกลเ้คียง มีผูค้นมากราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิตย ์สกัการะรูปหลอ่หลวงปู่ ทวดเพื่อความเป็นสิรมิงคล จากนัน้
ออกเดินทางสู่อ  าเภอเบตง อ าเภอเล็กๆ ของจงัหวดัยะลา ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเชือ้ชาติ ตัง้อยู่ใตสุ้ด
ของประเทศไทยมีเขตแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย โอบลอ้มดว้ยเทือกเขาสนักาลาคีรี ท าใหเ้มืองเบตงมีอากาศเย็น
สบายและมีหมอกปกคลมุตลอดปี ดงัค าขวญัที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไมง้าม ใตส้ดุสยาม เมืองงามชายแดน”  
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคารตา้เหยิน 
หลงัอาหารนั่งรถเที่ยวชมบรรยากาศรอบเมืองชมวิถีชีวิตของผูค้น อาคารบา้นเรือนที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลกัษณ์
ของเมืองเบตง  อาทิ วงเวียนหอนาฬิกา  ตูไ้ปรษณีย์โบราณ รูปปั้นไก่เบตง ป้ายใตส้ดุแดนสยาม อุโมงค์มงคลฤทธิ์ ด่าน
ชายแดนไทย-มาเลเซีย และทีพ่ลาดไม่ได ้สนามบินเบตง เป็นตน้  จากนัน้ชม วัดพุทธาธิวาส เดิมชื่อ “วดัเบตง”  เป็นที่ตัง้
ของ พระมหาธาตุเจดีย์พระพทุธธรรมประกาศ และ พระพทุธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนท์สพุธิาน พระพุทธรูปทอง
สมัฤทธิ์องคใ์หญ่ที่สดุในประเทศ  
อาหารค ่าที่ ภตัตาคารเชียงกรีลา่ 
ที่พกั โรงแรมแกรนดแ์มนดารนิ เบตง (พกั 2 คืน) 
 

 
 

 
 
 
 
 

03. พฤหสับดีท่ี 25 สิงหาคม 2565                                Skywalk ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง   
 
 

04.30 น.  เดินทางสู่ บา้นอัยเยอรเ์วง เปลี่ยนพาหนะจากรถตูเ้ป็นรถทอ้งถิ่น(รถสองแถว) น าท่านชมความสวยงามของ
ทะเลหมอกและแสงแรกของพระอาทิตย์ บนเขาไมโครเวฟ ที่มีความสูงจากระดับน า้ทะเล 2,038 ฟุต ไม่ตอ้งรอใหถ้ึงฤดู
หนาวก็ดหูมอกไดเ้พราะที่เบตงทะเลหมอกมีใหช้มตลอดทัง้ปี ปัจจบุนันอกจากทะเลหมอกแลว้อีกหนึ่งไฮไลนค์ือ Skywalk 

ลกัษณะเป็นอาคารโครงสรา้งเหล็ก มีความสงู 45 เมตร มีบนัไดใหเ้ดินขึน้ไปชมวิว และมีลิฟตส์  าหรบัผูพ้ิการ ผูส้งูอายุ มี
ระเบียงทางเดินยาวประมาณ 63 เมตร โคง้ปลายสุดทางเป็นพืน้กระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปพืน้ข้างล่าง และ
สามารถชมวิวทิวทศันไ์ดแ้บบ 360 องศา   
07.00 น.  เดินทางกลบัเขา้ตวัเมืองเบตง  
08.00 น.  อาหารเชา้ที่รา้นเซง้ติ่มซ า 

09.30 น. เดินทางไปชม สวนหมื่นบุปผา  สวนดอกไมเ้มืองหนาวซึ่งหลายท่านอาจสงสยัว่าใตส้ดุจะมีดอกไมเ้มืองหนาว
ไดอ้ย่างไรกนั? เนื่องจากอ าเภอเบตง มีท าเลตัง้อยู่ในหบุเขา มีอากาศเย็นเกือบตลอดทัง้ปี น า้ท่าบริบูรณ ์จึงสามารถปลกู
ดอกไมเ้มืองหนาวไดแ้ละที่นี่ยงัเป็นที่ตัง้ของโครงการดอกไมเ้มืองหนาว อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่มีความสวยงาม
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัที่พลาดไม่ได ้

อาหารกลางวนัที่ รา้นบ่อปลานิลสายน า้ไหล  



เ บ ต ง  ปั ต ต า นี  ส ง ข ล า   |  4 

หลังอาหารเดินทางไปชม อุโมงค์ปิยะมิตร  สร้างขึ ้นโดยกลุ่มขบวนการจีนคอมมิวนิสต์มลายา เมื่อปี พ.ศ. 
2519 วตัถปุระสงคเ์พื่อใชเ้ป็นฐานปฏิบตัิการหลบภยัทางอากาศ และสะสมเสบียง ตัง้อยู่บนเนินเขาที่ลอ้มรอบดว้ยป่าทึบ
ภายในอโุมงคม์ีความกวา้งพอส าหรบัคนเดินได ้ความยาวของอโุมงคป์ระมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีตมีทางเขา้ – ออก 9 ทาง 

ปัจจุบนัเหลือเพียง 6 ทาง  จากนัน้ชม ต้นไทรยักษ ์อายุนบั 1,000 ปี เป็นอีกไฮไลทข์องการมาเที่ยวชมอุโมงคปิ์ยะมิตร 
สมควรแก่เวลาน าท่านไปพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน า้แร่รอ้นที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ
ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ อุณภูมิที่ตาน า้รอ้นประมาณ 60 – 80 องศาเซลเซียส แช่เทา้ใหห้ายเมื่อย แลว้อุดหนุนสินคา้
ผลิตภณัฑโ์อทอป ชิมทเุรียนกนันิดหน่อยก่อนกลบัเขา้เมืองเบตง 

อาหารค ่าที่ โรงแรม  
 

04. ศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม 2565          เบตง – สงขลา 
 

07.00 น. อาหารเชา้ที่รา้นเจรญิขา้วมนัไก่ 

หลงัอาหารเดินทางสู่ วดัตาพะเยา อ าเภอธารโต น าท่านลงเรือชมทิวทศันข์องเขื่อนบางลางซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของเขตรกัษา
พนัธุส์ตัวป่์าฮาลาบาลา ชม น า้ตกบ่อหนิ สะพานขา้มเขือ่น แวะ เกาะทวด เป็นเกาะเล็กอยู่กลางเข่ือนบางลาง สามารถขึน้
ไปเที่ยวชมถ่ายรูป ไหวส้กัการะขอพรจากทวดบเูก๊ียะ ใหอ้าหารปลา กนัไดน้ะคะ  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคารไลลา 

เดินทางสู่จงัหวดัสงขลาเที่ยวชมและเดินเล่นชิลล์ๆ บน ถนนนางงาม ถนนนครนอก และนครใน ถ่ายรูปสวยๆกับภาพวาด
สตรีทอารต์ บา้นนครใน โรงสีแดง หับ โห ้หิน้ ฯลฯ สกัการะ ศาลหลักเมืองสงขลา จากนั้นชมบรรยากาศหาดสมิหลา 
ถ่ายรูปคู่กบั รูปปั้นนางเงอืก สญัลกัษณเ์มืองสงขลา เศยีรพญานาค ที่สรา้งขึน้เพื่อเสรมิดวงเมือง  

อาหารค ่าที่ .......สงขลา 

ที่พกั ลากนู่าแกรนด ์โฮเทล & สปา สงขลา 
 

5. เสาร์ท่ี 27 สิงหาคม 2565           สงขลา - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่อ  าเภอหาดใหญ่ ชมและถ่ายภาพสวยๆที่ มสัยิดกลางสงขลา หรือชื่อเต็มๆ เรียกว่า มสัยิดกลางดิย์นุลอิสลาม 
เป็นศาสนสถานของอิสลาม เป็นที่รูจ้กักันอย่างดีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่างดงาม โดยดา้นหนา้จะมีสระน า้ทอด
ยาวราว 200 เมตร ท าใหม้ัสยิดนีดู้คลา้ยกับทัชมาฮาลที่อินเดีย จากนั้นไปเลือกซือ้ของฝากที่ ตลาดกิมหยง ตลาดที่มี
สินคา้หลากหลายทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ ของใช ้อาหารแหง้ ขนมต่างๆ เป็นตน้ 

อาหารกลางวนัที่ …หอ้งอาหารสะหวา 

หลงัอาหารเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ตรวจเช็คสมัภาระก่อนท าการเช็คอิน 
15.20 น.  เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล ์WE 262  
16.50 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ รอรบัสมัภาระตรวจเช็คใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
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เดินทางกลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
หมายเหตุ  -     ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บัวคัฉีดครบตามกฎที่ทาง สธ. ก าหนด 
  **ขอความร่วมมือสมาชิกทกุท่านส่งผลการตรวจ ATK 1 – 2 วนั ก่อนการเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการ ( 4 ท่าน / ตู้)   

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ  28,800.- บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   2,600.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 

1. ค่าตั๋วสายการบินไทยสมายล ์(WE) ไป - กลบั กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) - หาดใหญ่(น า้หนกักระเป๋า 20 กิโล)  
2.  รถตูป้รบัอากาศ เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ   
3. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   
4. อาหาร พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้   
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
6. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท) 

7. มคัคเุทศกท์ี่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

   1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ   
  2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร,์ ค่าซกัรีด 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ   แอลกอฮอลส์เปรย ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

                   ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เง่ือนไขการจอง   โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ที่  
 
 
 
 
 

ติดต่อ  :   02 212 8431 , 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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