
วฒันาทัวร์ ขอเชิญท่องเที่ยว สกายวอล์คเปิดใหม่ เบตง ใต้สุดในสยาม “ เทศกาลผลไม้ ” 
ทะเลหมอก อยัเยอร์เวง - สวนหม่ืนบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน ้าร้อนเบตง - ไก่เบตงแท้ (ต้าเหยิน) 

สนามบินเบตง - มัสยิดกรือเซะ - เจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว - วัดถ า้คูหาภิมุข - หลวงปู่ ทวด วดัช้างไห้ 
รอบที่ 1 วนัที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2566 // รอบที ่2 วนัที่ 12 - 14 สิงหาคม 2566 

จัดโดย วฒันา  คลงัจันทร์ ทัวร์ โทร. 075 - 572093 // 081 - 9565574 

วันท่ี 28 กรกฎาคม // 12 สิงหาคม 2566 
05.30 น. ออกเดินทางจาก หนา้มิตรสาร์น จ.ตรัง สู่ จ.ยะลา 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ขณะเดินทาง (บะจ่าง เคก้ โอวลัติน).........ม้ือท่ี 1 
09.30 น.ถึงปัตตานี สักการะศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว ความศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมือง
ปัตตานีมาแต่โบราณ เป็นศูนยร์วมจิตใจและศรัทธาของชาวไทยเช้ือสาย
จีนในปัตตานีและต่างจงัหวดั พร้อมชมยา่นเมืองเก่าปัตตานี 
 ชมมสัยิดกรือเซะ มสัยิดเก่าแก่อายกุว่า 200 ปี เป็นสถาปัตยกรรม

ร่วมสมยัของยโุรปและตะวนัออกกลาง กรมศิลปากรประกาศขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 

11.30 น. อาหารเที่ยง ร้านอาหารพ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั 
 จากตวัเมืองยะลา สู่เมืองเบตง  ระหว่างทางชมวิวป่าเขียวขจีท่ี

สวยงามและเพลินตา  ก่อนเขา้สู่เมืองเบตง   
15.30 น. เดินทางถึงตวัเมืองเบตง ผา่นซุม้ประตูสู่เมืองเบตง ท่ีซ่อนตวัอยู่
ในออ้มกอดของหุบเขาและอากาศเยน็สบาย  
 น าท่านไปถ่ายรูปกบัป้าย "ใต้สุดในสยาม" ท่ีหลกัเขตแดนตั้งอยู่

ปลายสุดของถนนสุดชายแดน ซ่ึงเป็นแนวเขตแดน 
 ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงคล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย 
 ตู้ไปรษณีย์ท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก บริเวณส่ีแยกหอนาฬิกา  
 ชมนกนางแอ่น ท่ีเกาะเตม็เสาไฟฟ้า ณ.เมืองเบตง 

17.30 น. ทานอาหาหารเยน็ ห้องอาหารต้าเหยิน ไก่เบตงแท้...........ม้ือท่ี 2 
18.30 น. เขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมแกรนดแ์มนดาริน หรือ คาเธย ์เบตง (คืนที่ 1) 
 พกัผอ่น หรือชมแสงสี ยามค ่าคืน ตามอธัยาศยั 

วันท่ี 29 กรกฎาคม // 13 สิงหาคม 2566 
04.00 น. ออกเดินทางชมทะเลหมอก บนยอดเขาสูง อยัเยอร์เวง อากาศ
หนาวเยน็สบาย พร้อมรับอรุณยามเชา้ ชมพระอาทิตยข์ึ้นบนยอดเขาสูง 
สกายวอล์คเปิดใหม่สวยงาม เมืองเบตง (รองเท้าหุ้มขึน้สกายวอล์ค  
คนละ 30 บาท ทัวร์บริการ//ค่ารถบริการกรมป่าไม ้30 บาท ตามอธัยาศยั ) 
08.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร....................................บริการม้ือท่ี 3 
 ชมสนามบินเบตง ในหุบเขา เปิดใหม่ ย่ิงใหญ่ สวยงาม 

10.30 น. ชมพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ สถาปัยตกรรม
แบบศรีวิชยัประยกุต ์มีความสวยงามและใหญท่ี่สุดในภาคใต ้
 จากนั้น นมสัการ พระพุทธมงคลประยรุเกศานนทสุ์พพิธาน 

จดัสร้างขึ้นเพ่ือเป็น ปูชนียวตัถท่ีุส าคญัประจ าเมืองเบตง 

11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ห้องอาหารรวงขา้ว.....................บริการม้ือท่ี 4 

 ชมตลาดเมืองเบตง แวะซ้ือของฝากหม่ีเบตง ผลไมต้ามอธัยาศยั 

 อรถทอ้งถ่ิน ชมอุโมงค์ปิยะมิตร อดีตเป็นฐานปฏิบติัการของ จีน
คอมมิวนิสตม์าลายา ใชเ้ป็นท่ีหลบภยัทางอากาศและสะสมเสบียง 
(ซ้ือบตัรค่าธรรมเนียมเขา้อุโมงคค์นละ 40 บาท ตามอธัยาศยั) 

16.00 น. ชมบ่อน ้าร้อนเบตง พกัผอ่นแช่เทา้ลงในบ่อน ้าแร่ตามอธัยาศยั 
17.30 น. ทานอาหารเยน็ ห้องอาหารบ่อน ้าร้อนเบตง............บริการม้ือท่ี 5 
 ต่อรถทอ้งถ่ิน สู่ รีสอร์ท สวนดอกไม ้หม่ืนบุปผา พร้อมชม 

สวนหม่ืนบปุผา สวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวใน ระหว่างหุบเขา
ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 800 เมตร มีสภาพอากาศท่ี
หนาวเยน็ เป็นพ้ืนท่ีโครงการหลวงในพระราชด าหริ  
 เขา้ท่ีพกั รีสอร์ท หม่ืนบปุผา บรรยากาศธรรมชาติ (คืนที่ 2) 

วันท่ี 30 กรกฎาคม // 14 สิงหาคม 2566 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร....................................บริการม้ือท่ี 6 
 พกัผอ่นยามเชา้ บรรยากาศธรรมชาติ สวนหม่ืนบุปผา ตามอธัยาศยั 

09.30 น. อ าลาเมืองเบตง เดินทางถนนเส้นใหม่ ยะลา - เบตง ชมเมืองหุบ
เขาทางใต ้วิวทิวทศัน์ ความสวยงามตลอดเส้นทาง 440 โคง้ สู่ เมืองยะลา 
11.30 น. บริการอาหารเท่ียง แบบปิกนิค (กล่อง).................บริการม้ือท่ี 7 
 ชม วดัถ ้าคูหาภิมุข มหศัจรรยช์ายแดนใต ้ชม ยกัษ ์วดัถ ้า พร้อม

นมสัการพระพุทธไสยาสน์ ในถ ้าเมืองยะลา 
 นมสัการ หลวงพ่อทวดเหยียบน ้าทะเลจืด ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ วดัชา้งไห ้

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ พทัลุง ทิวทศัน์ ไฮเวย.์.....บริการม้ือท่ี 8  
19.00 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวสัดิภาพ ปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ สมาชิกเดิน 10 - 12 คน ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ 
สมาชิกเดินทาง 35 คนขึน้ไปออกเดินทางด้วยรถทัวร์ 2 ช้ัน วฒันาทัวร์ 

1. รถทวัร์ปรับอากาศ  VIP 2 ชั้น วฒันาทวัร์  
2. รวมค่าท่ีพกัโรงแรม,รีสอร์ท รวม 2 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
3. รวมค่ารถทอ้งถ่ิน ค่าบตัรเขา้ตามรายการ  
4. รวมค่าอาหารบริการ 8 ม้ือ  
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ตลอดการเดินทาง 
6. ไกดแ์ละทีมงานวฒันาทวัร์ เตม็ใจบริการ เป็นกนัเอง 

 ด้านบริการ 

คิดค่าบริการ ตามรายการเพยีงท่านละ 5,500 บาท 


