วัฒนาทัวร์ ขอเชิญท่ องเที่ยว สกายวอล์คเปิ ดใหม่ เบตง ใต้ สุดในสยาม “ เทศกาลผลไม้ ”
ทะเลหมอก อัยเยอร์ เวง - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่ อน้าร้ อนเบตง - ไก่เบตงแท้ (ต้าเหยิน)
สนามบินเบตง - มัสยิดกรื อเซะ - เจ้ าแม่ ลมิ้ กอเหนี่ยว - วัดถา้ คูหาภิมุข - หลวงปู่ ทวด วัดช้ างไห้

วันที่ ( 26 - 28 มิ.ย. 65 ) , ( 12 - 14 ก.ค. 65 ) , ( 21 - 23 ก.ค. 65 ) , ( 28 - 30 ก.ค. 65 ) , ( 12 - 14 ส.ค. 65 )
วันที่ 26 มิ.ย. // 12 ก.ค. // 21 ก.ค. // 28 ก.ค. // 12 ส.ค. 2565
05.30 น. ออกเดินทางจาก หน้ามิตรสาร์น จ.ตรัง สู่ จ.ยะลา
06.00 น. ทานอาหารเช้า ขณะเดินทาง (บะจ่าง เค้ก โอวัลติน).........มื้อที่ 1
09.30 น.ถึงปัตตานี สักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง
ปัตตานีมาแต่โบราณ เป็ นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชาวไทยเชื้อสาย
จีนในปัตตานีและต่างจังหวัด พร้อมชมย่านเมืองเก่าปัตตานี
 ชมมัสยิดกรื อเซะ มัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี เป็ นสถาปัตยกรรม
ร่ วมสมัยของยุโรปและตะวันออกกลาง กรมศิลปากรประกาศขึ้น
ทะเบียนเป็ นโบราณสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
11.30 น. อาหารเที่ยง ร้านอาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย
 จากตัวเมืองยะลา สู่ เมืองเบตง ระหว่างทางชมวิวป่ าเขียวขจีที่
สวยงามและเพลินตา ก่อนเข้าสู่เมืองเบตง
15.30 น. เดินทางถึงตัวเมืองเบตง ผ่านซุม้ ประตูสู่เมืองเบตง ที่ซ่อนตัวอยู่
ในอ้อมกอดของหุบเขาและอากาศเย็นสบาย
 นาท่านไปถ่ายรู ปกับป้าย "ใต้ สุดในสยาม" ที่หลักเขตแดนตั้งอยู่
ปลายสุ ดของถนนสุ ดชายแดน ซึ่งเป็ นแนวเขตแดน
 ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย
 ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ และสู งที่สุดในโลก บริ เวณสี่ แยกหอนาฬิกา
 ชมนกนางแอ่น ที่เกาะเต็มเสาไฟฟ้า ณ.เมืองเบตง
17.30 น. ทานอาหาหารเย็น ห้ องอาหารต้ าเหยิน ไก่เบตงแท้ ...........มื้อที่ 2
18.30 น. เข้าสู่ที่พกั โรงแรมแกรนด์แมนดาริ น หรื อ คาเธย์ เบตง (คืนที่ 1)
 พักผ่อน หรื อชมแสงสี ยามค่าคืน ตามอัธยาศัย

วันที่ 27 มิ.ย. // 13 ก.ค. // 22 ก.ค. // 29 ก.ค. // 13 ส.ค. 2565

 ชมตลาดเมืองเบตง แวะซื้อของฝากหมี่เบตง ผลไม้ตามอัธยาศัย
 อรถท้องถิ่น ชมอุโมงค์ปิยะมิตร อดีตเป็ นฐานปฏิบตั ิการของ จีน
คอมมิวนิสต์มาลายา ใช้เป็ นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง
(ซื้อบัตรค่าธรรมเนียมเข้าอุโมงค์คนละ 40 บาท ตามอัธยาศัย)
16.00 น. ชมบ่ อน้าร้ อนเบตง พักผ่อนแช่เท้าลงในบ่อน้ าแร่ ตามอัธยาศัย
17.30 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหารบ่อน้ าร้อนเบตง............บริ การมื้อที่ 5
 ต่อรถท้องถิ่น สู่ รี สอร์ท สวนดอกไม้ หมื่นบุปผา พร้อมชม
สวนหมื่นบุปผา สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวใน ระหว่างหุบ
เขาที่มีความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 800 เมตร มีสภาพ
อากาศที่หนาวเย็น เป็ นพื้นที่โครงการหลวงในพระราชดาหริ
 เข้าที่พกั รี สอร์ท หมื่นบุปผา บรรยากาศธรรมชาติ (คืนที่ 2)

วันที่ 28 มิ.ย. // 14 ก.ค. // 23 ก.ค. // 30 ก.ค. // 14 ส.ค. 2565
06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร....................................บริ การมื้อที่ 6
 พักผ่อนยามเช้า บรรยากาศธรรมชาติ สวนหมื่นบุปผา ตามอัธยาศัย
09.30 น. อาลาเมืองเบตง เดินทางถนนเส้นใหม่ ยะลา - เบตง ชมเมืองหุบ
เขาทางใต้ วิวทิวทัศน์ ความสวยงามตลอดเส้นทาง 440 โค้ง สู่ เมืองยะลา
11.30 น. บริ การอาหารเที่ยง แบบปิ กนิค (กล่อง).................บริ การมื้อที่ 7
 ชม วัดถ้ าคูหาภิมุข มหัศจรรย์ชายแดนใต้ ชม ยักษ์ วัดถ้ า พร้อม
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ในถ้ าเมืองยะลา
 นมัสการ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ าทะเลจืด ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ วัดช้างไห้
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น พัทลุง ทิวทัศน์ ไฮเวย์......บริ การมื้อที่ 8
19.00 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

ด้านบริการ

04.00 น. ออกเดินทางชมทะเลหมอก บนยอดเขาสู ง อัยเยอร์เวง อากาศ
1. รถทัวร์ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น วัฒนาทัวร์
หนาวเย็นสบาย พร้อมรับอรุ ณยามเช้า ชมพระอาทิตย์ข้ นึ บนยอดเขาสู ง
2. รวมค่าที่พกั โรงแรม,รี สอร์ท รวม 2 คืน พักห้องละ 2 ท่ าน
สกายวอล์คเปิ ดใหม่ สวยงาม เมืองเบตง ( ค่ารถบริ การกรมป่ าไม้ 30 บาท,
3. รวมค่ารถท้องถิ่น ค่าบัตรเข้าตามรายการ
ซื้อรองเท้าหุ้มขึ้นสกายวอล์ค คนละ 30 บาท ตามอัธยาศัย )
4. รวมค่าอาหารบริการ 8 มื้อ
08.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร....................................บริ การมื้อที่ 3
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ตลอดการเดินทาง
 ชมสนามบินเบตง ในหุบเขา เปิ ดใหม่ ยิ่งใหญ่ สวยงาม
6. ไกด์และทีมงานวัฒนาทัวร์ เต็มใจบริ การ เป็ นกันเอง
10.30 น. ชมพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ สถาปัยตกรรม
แบบศรี วิชยั ประยุกต์ มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้
คิดค่ าบริการ ตามรายการเพียงท่ านละ 5,500 บาท
 จากนั้น นมัสการ พระพุทธมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน
หมายเหตุ สมาชิกเดิน 8 - 9 คน ออกเดินทางด้ วยรถตู้ปรับอากาศ
จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็ น ปูชนียวัตถุที่สาคัญประจาเมืองเบตง
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหารรวงข้าว.....................บริ การมื้อที่ 4 สมาชิกเดินทาง 30 คนขึน้ ไปออกเดินทางด้ วยรถทัวร์ 2 ชั้น วัฒนาทัวร์

จัดโดย วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์ โทร. 075 - 572093 // 081 - 9565574

