
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดนิทาง  มนีาคม - พฤษภาคม 2563                PHD-PK7 

 
วนัแรก  : รบัหาดใหญ ่ - เบตง –สวนดอกไม ้หมื�นบปุผา - อโุมงคปิ์ยะมติร       (  -  / เที�ยง / เย็น ) 
07.00น. เจา้หนา้ที�ทําการตอ้นรับคณะที�จดุนัดพบ ณ หาดใหญจ่ากนั�นออกเดนิทางสูด่า่นสะเดา 

นําทา่นเดนิทางผา่นดา่นสะเดาประเทศไทยทําการตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางและผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรของประเทศมาเลเซยี  ( เวลาทอ้งถิ�นของประเทศมาเลเซยี

เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.) นําท่านผา่นเมอืงจังโหลน จติรา อลอสตาร ์สไุหงปัตตาน ีชม

ทัศนยีภาพทั�งสองขา้งทาง ซึ�งเป็นระหวา่งทางผา่นไปยัง อําเภอเบตง 

12.00น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  จากนั�นนําทา่นเดนิทางผา่นดา่น PengkalanHulu
ประเทศมาเลเซยี  ทําการตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ดา่นศลุกากรอําเภอเบตง  ของประเทศไทย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ใจกลางเมอืงเบตง  

15.00น. นําทา่นเดนิทางสู ่"สวนหมื�นบปุผา" สวนดอกไมเ้มอืงหนาว เป็นโครงการพระราชดําร ิที�ตอ้งการ
สรา้งงานและความมั�นคงใหก้ับผูร้ว่มพัฒนาชาตไิทย ซึ�งในอดตีเคยเป็นกองกําลังคอมมสินสิตม์าลา
ยา ที�เคยเคลื�อนไหวสูร้บกับรัฐบาลมาเลเซยีนอกจากสวนแลว้ที�นี�ยังเป็นหมูบ่า้นที�ทางการใหอ้ดตี
ครอบครัวผูร้ว่มพัฒนาชาตเิป็นผูด้แูลสวนและสรา้งอาชพีใหค้นแถวนี�ครับ ดังนั�น คนที�นี�ก็คอือดตีคน
จนีเกา่นั�นเอง พดูไดทั้�งไทยและจนี 

 
 
 
 



จากนั�น นําทา่นเดนิทางสู ่จากนั�นนําทา่นชมอโุมงคปิ์ยะมติรเดมิเคยเป็นฐานที�มั�นของพรรค
คอมมวินสิตม์ลายา (เขต๒) อโุมงคแ์หง่นี�สรา้งขึ�นเมื�อพ.ศ. ๒๕๑๙เป็นอโุมงคค์ดเคี�ยวเขา้ไปใน
ภเูขายาวประมาณ๑กโิลเมตรความกวา้งประมาณ๕๐-๖๐ฟตุใชเ้วลาในการขดุ๓เดอืนมทีางเขา้ออก
หลายทางใชเ้ป็นที�หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบยีงบรเิวณนี�จัดใหม้นีทิรรศการแสดงภาพ
ประวตัศิาสตรร์วมทั�งวถิกีารดําเนนิชวีติภายในป่าปัจจบุันเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�น่าสนใจมากอกีแหง่
หนึ�งของเบตง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.00น. นําทา่นชมบอ่นํ �ารอ้นเบตงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตอิยา่งหนึ�งของเบตงที�มนํี�าพเุดอืดขึ�นมาจาก 

พื�นดนิในหมูบ่า้นบอ่นํ�ารอ้นตําบลตาเนาะแมเราะตรงจดุบรเิวณที�นํ�าเดอืดสามารถตม้ไขส่กุภายใน๗
นาทมีบีรกิารหอ้งอาบนํ�าแรซ่ ึ�งเชื�อกันวา่นํ�าแรจ่ากบอ่นํ�ารอ้นสามารถบรรเทาอาการปวดเมื�อยและ
รักษาโรคผวิหนังไดอ้ยา่งด ี

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พักโรงแรม การเ์ดน้ ววิ เบตง 
เชญิทา่นผักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วนัที�สอง  ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง-ตูไ้ปรษณียเ์บตง -ปีนงั -ปีนงัฮลิล(์ไมร่วมต ั�ว)    (เชา้/เที�ยง/เย็น)   
04.30น. นําทา่นเดนิทางสูตํ่าบลอัยเยอรเ์วงชม   

"ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง" ทะเลหมอกที�สวยงามที�สดุ 
ของภาคใตอ้ัยเยอรเ์วงเป็นจดุชมววิที�ตั �งอยูใ่นพื�นที�ของ 
เขาไมโครเวฟมคีวามสงูจากระดับนํ�าทะเลถงึ2,038เมตร 
ในยามเชา้ของทกุวนัพื�นที�บรเิวณนี�จะถกูเนรมติใหก้ลาย 
เป็นสวรรคบ์นดนิที�เราสามารถมองเห็นได ้หลังจากนั�น 
นําทา่นกลับเขา้โรงแรม 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตใ์นโรงแรม จากนั�นนํา 
ทา่นถา่ยรปูเช็คอนิ ณ หอนาฬกิา เบตง และตูไ้ปรษณียเ์บตง ซึ�งเป็นตูไ้ปรษณียท์ี�สงู-ใหญท่ี�สดุ
ในโลก รวมถงึอโุมงคม์งคลฤทธิ� เชญิทา่นถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางผา่นดา่นเบตงประเทศไทยทํา
การตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางประเทศมาเลเซยี
(เวลาทอ้งถิ�นของประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย  
1 ชม.) นําทา่นผา่นสไุหงปัตตานชีมทัศนยีภาพทั�งสองขา้ง
ทางซึ�งเป็นทางผา่นไปยังปเูลาปีนัง (มลาย:ู Pulau 
Pinang) ปีนังเป็นหนึ�งในสบิสามรัฐที�ประกอบขึ�นเป็น
สหพันธรัฐมาเลเซยีหรอืเรยีกอกีชื�อหนึ�งวา่ เกาะหมาก
ตอ่มาในสมัยอังกฤษปกครองเรยีกวา่เกาะพรนิซอ์อฟเวลส ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  จากนั�นนําทา่น 
ขา้มสะพานปีนังแหง่ที�หนึ�ง (Penang Bridge) เป็นสะพาน 
ขา้มเกาะปีนังแหง่แรกในประเทศมาเลเซยีนักทอ่งเที�ยวตา่ง 
รูจั้กสะพานแหง่นี�กันเป็นอยา่งดนัีบเป็นสะพานสวยงามอกี 
แหง่หนึ�งของเอเชยีสะพานปีนังมคีวามยาว13.5 กโิลเมตร 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ปีนังฮลิล ์(ไมร่วมตั�ว)โดยนั�งรถราง 
ไฟฟ้าชมทัศนยีภาพรอบเกาะ ซึ�งสามารถมองเห็น เมอืง 
จอรจ์ทาวนแ์ละสะพานปีนัง ดา้นบนนี�จะมวีดัแขก สเุหรา่  
รา้นคา้ตา่งๆมากมาย เชญิทา่นเก็บภาพที�ระลกึ จนถงึเวลา 
นัดหมายจากนั�นนําทา่นสู ่วดัเก็กลกสี� รูจั้กกันในอกีชื�อหนี�งคอื Temple of Supreme Blissกลา่วกัน
วา่ เป็นวดัพทุธที�ใหญท่ี�สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นหนึ�งในวดัดังของปีนัง 

15.00น. นําทา่นสู ่สตรทีอารต์  (Street Art) นอกจากอาคารบา้นเรอืนสวยงามแลว้จอรจ์ทาวนย์ังมไีฮไลท์
สําคัญคอืภาพวาดสตรทีอารต์  (Street Art) ที�มชีมกันแทบจะทกุหัวถนนราวกับOpen Air Gallery 
โดยภาพวาดเดน่ๆจะเป็นผลงานของเออรเ์นสตซ์าชาเรวกิ (Ernest Zacharevic) ศลิปินชาว
ลทัิวเนยีที�ถา่ยทอดความเป็นเอเชยีสะทอ้นวถิชีวีติของชาวปีนังผา่นภาพวาดเพิ�มสสีนัสรา้งเสน่หใ์ห ้
จอรจ์ทาวนเ์ชญิทา่นถา่ยภาพที�ระลกึ จนถงึเวลานัดหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นหลังจากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พักโรงแรม Royal  Penangหรอืเทยีบเทา่ 

เชญิทา่นผักผอ่นตามอัธยาศัย 
วนัสาม   วดัไทย – วดัพมา่ – สนิคา้พื�นเมอืง - หาดใหญ ่        ( เชา้/ เที�ยง /--) 
07.00น. รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตใ์นโรงแรม จากนั�นนําทา่น 

เดนิทางสู ่วดัไชยมงัคลาราม เป็นวดัเกา่แก ่สรา้งในปี  
พ.ศ. 2388 มอีายกุวา่ 160 ปี สรา้งโดยบรษัิทอนิเดยีตะวนัออก 
(East India Company) ซึ�งเป็นบรษัิทการคา้ของอังกฤษใน 
นามของสมเด็จพระราชนินีาถวกิตอเรยี ศลิปะของ 
วดัไชยมังคลารามนั�นเป็นการผสมผสานระหวา่งศลิปะไทย  
พมา่ และจนีเขา้ดว้ยกัน ซึ�งทําใหว้ดัแหง่นี�มสีสีนัสะดดุตา  
ดแูปลกไปจากวดัในประเทศไทย ที�เนน้ศลิปะที�ออ่นชอ้ย  
แตศ่ลิปะของวดัแหง่นี�จะเป็นแบบเรยีบงา่ย"วดัธรรมกิาราม" 
วดัพมา่ สรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1803 (พ.ศ. 2346) เดมิวดัชื�อ  
NandyMoloh Burmese Templeสําหรับประวตัขิองวดั  
ไดม้บีันทกึวา่ เดมิที�ดนิผนืนี�ถกูครอบครองคนอังกฤษ ชื�อ  
George Layton จากนั�นถกูขอซื�อโดยชาวพมา่นาม  
 
 



NonyaBetongในราคา 360 ดอลลาหส์เปน ผูถ้อืครองอทุศิบางสว่นของที�ดนิผนืนี� เพื�อสําหรับสรา้ง
วดั จากนั�น นําทา่นเลอืกซื�อชอ๊คโกแลต ที�โรงงานชอ๊คโกแลต ที�มหีลากหลายรสชาต ิอาทเิชน่ 
ชอ๊คโกแลตมะพรา้ว  ชอ๊คโกแลตขาว ชอ๊คโกแลตขี�เหร ่เป็นตน้  จากนั�นไปรา้นสนิคา้พื�นเมอืง ของ
มาเลเซยี อาทเิชน่ ขนมเปี� ยะ , บะกุด๊เตสํ๋าเร็จรปู,โสม ตงกัสอาล,ี กาแฟขาว, นํ�ามันนวด สะเกต๊รุ
ตสุและอื�นๆอกีมากมาย 

12.00น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคารนําทา่นเดนิทางกลับหาดใหญ ่ 
(หากมเีวลาเหลอื จะแวะใหท้า่นไดซ้ื�อสนิคา้ปลอดภาษี ของฝากคนทางบา้น ที� DUTY FREE ดา่น
จังโหลน อาทเิชน่ สรุาตา่งประเทศ , บหุรี� , ช็อคโกแล็ค , เสื�อ , นํ�าหอม ) จนถงึเวลานัดหมาย 
จากนั�น นําคณะเดนิทางถงึดา่นสะเดา ผา่นพธิกีารตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางทั�งสองประเทศ
ไทยและมาเลเซยี 

….....น. ไดเ้วลาอันเหมาะสม นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่/ ทา่รถ บขส. หาดใหญ ่โดยสวสัดภิาพ
พรอ้มทั�งรอยยิ�มและความประทับใจ 

 
 ************************************************************* 
 

(โปรแกรมอาจปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม) 
 

- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี� 
โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้ทั�งหมด 

 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 

 

วนัที� 13-15 / 27-29 ม.ีค.63 

วนัที� 3-5 / 24-26 เม.ย.63 

วนัที� 8-10 / 22-24 พ.ค.63 

        5,500        2,500 

 
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. คา่โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) จํานวน 2 คนื  
2. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 6 มื�อ 
3. คา่ตูป้รับอากาศพรอ้มไดรเวอรไ์กดค์อยใหก้ารบรกิาร  
4. สวนหมื�นบปุผา / อโุมงคปิ์ยะมติร 
5. คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ1,000,000 บาท (ทั�งนี�อยูใ่นขอ้จํากัดที�มกีารตกลงไวก้ับ

บรษัิทประกันชวีติ)   (รวมคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) 
 
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ตั�วเครื�องบนิ(แนะนําใหเ้ลอืกไฟรข์ากลับ เวลา 19.00น. เป็นตน้ไป ) 
3. คา่ปีนังฮลิล ์(ทา่นละ 300 บาท) 
4. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุอาทเิชน่ เครื�องดื�ม คา่อาหารคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
5. คา่ภาษีทกุรายการ, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
6. คา่เขา้ชมนอกเหนอืจากรายการ 

 
 
 
 



เง ื�อนไขการจอง   

- มดัจํา 3,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้ ทางบรษัิท ขอสงวน

สทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั�งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทัวรร์ายการนี�เป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 ทา่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดช้ําระไว ้

แลว้ทั�งหมด 

 
 

พาสปอรต์ ควรเหลอือายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง 
มฉิะน ั�นบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบกรณีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 

 
 

** จองกอ่นลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นเดนิทางรอ confirm กอ่นการจองต ั�ว หรอืรถ หรอื อ ื�น ๆ** 

 

*** คา่ทปิไดรเ์วอรไ์กด ์ทา่นละ 500 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 


