
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทาง มถินุายน - กนัยายน 2562 

วนัแรก  : รบัหาดใหญ ่ - เบตง –สวนดอกไม ้หมืน่บปุผา - อโุมงคปิ์ยะมติร       (  -  / เทีย่ง / เย็น ) 

07.00น. เจา้หนา้ทีทํ่าการตอ้นรับคณะทีจ่ดุนัดพบ ณ หาดใหญจ่ากนัน้ออกเดนิทางสูด่า่นสะเดา 
นําทา่นเดนิทางผา่นดา่นสะเดาประเทศไทยทําการตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางและผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรของประเทศมาเลเซยี  ( เวลาทอ้งถิน่ของประเทศมาเลเซยี

เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.) นําทา่นผา่นเมอืงจังโหลน จติรา อลอสตาร ์สไุหงปัตตาน ีชม

ทัศนยีภาพทัง้สองขา้งทาง ซึง่เป็นระหวา่งทางผา่นไปยัง อําเภอเบตง 

12.00น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  จากนัน้นําทา่นเดนิทางผา่นดา่นPengkalanHulu
ประเทศมาเลเซยี  ทําการตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ดา่นศลุกากรอําเภอเบตง  ของประเทศไทย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ใจกลางเมอืงเบตง  

15.00น. นําทา่นเดนิทางสู่  "สวนหมืน่บปุผา" สวนดอกไมเ้มอืงหนาว เป็นโครงการพระราชดําร ิทีต่อ้งการ
สรา้งงานและความมั่นคงใหก้ับผูร้ว่มพัฒนาชาตไิทย ซึง่ในอดตีเคยเป็นกองกําลังคอมมสินสิตม์าลา
ยา ทีเ่คยเคลือ่นไหวสูร้บกับรัฐบาลมาเลเซยีนอกจากสวนแลว้ทีน่ีย่ังเป็นหมูบ่า้นทีท่างการใหอ้ดตี
ครอบครัวผูร้ว่มพัฒนาชาตเิป็นผูด้แูลสวนและสรา้งอาชพีใหค้นแถวนีค้รับ ดังนัน้ คนทีน่ีก็่คอือดตีคน
จนีเกา่น่ันเอง พดูไดทั้ง้ไทยและจนี 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่จากนัน้นําทา่นชมอโุมงคปิ์ยะมติรเดมิเคยเป็นฐานทีม่ั่นของพรรค
คอมมวินสิตม์ลายา (เขต๒) อโุมงคแ์หง่นีส้รา้งขึน้เมือ่พ.ศ. ๒๕๑๙เป็นอโุมงคค์ดเคีย้วเขา้ไปใน
ภเูขายาวประมาณ๑กโิลเมตรความกวา้งประมาณ๕๐-๖๐ฟตุใชเ้วลาในการขดุ๓เดอืนมทีางเขา้ออก



หลายทางใชเ้ป็นทีห่ลบภัยทางอากาศและสะสมเสบยีงบรเิวณนีจั้ดใหม้นีทิรรศการแสดงภาพ
ประวตัศิาสตรร์วมทัง้วถิกีารดําเนนิชวีติภายในป่าปัจจบุันเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจมากอกีแหง่
หนึง่ของเบตง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.00น. นําทา่นชมบอ่นํา้รอ้นเบตงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตอิยา่งหนึง่ของเบตงทีม่น้ํีาพเุดอืดขึน้มาจาก 
พืน้ดนิในหมูบ่า้นบอ่น้ํารอ้นตําบลตาเนาะแมเราะตรงจดุบรเิวณทีน้ํ่าเดอืดสามารถตม้ไขส่กุภายใน๗
นาทมีบีรกิารหอ้งอาบน้ําแรซ่ ึง่เชือ่กันวา่น้ําแรจ่ากบอ่น้ํารอ้นสามารถบรรเทาอาการปวดเมือ่ยและ
รักษาโรคผวิหนังไดอ้ยา่งด ี

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม แกรนด ์แมนดารนิ 
เบตง เชญิทา่นผักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง  ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง-ตูไ้ปรษณียเ์บตง -ปีนงั -ปีนงัฮลิล(์ไมร่วมต ัว๋)    (เชา้/เทีย่ง/เย็น)   

04.30น. นําทา่นเดนิทางสูตํ่าบลอัยเยอรเ์วงชม   
"ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง" ทะเลหมอกทีส่วยงามทีส่ดุ 
ของภาคใตอ้ัยเยอรเ์วงเป็นจดุชมววิทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีข่อง 
เขาไมโครเวฟมคีวามสงูจากระดับน้ําทะเลถงึ2,038เมตร 
ในยามเชา้ของทกุวนัพืน้ทีบ่รเิวณนีจ้ะถกูเนรมติใหก้ลาย 
เป็นสวรรคบ์นดนิทีเ่ราสามารถมองเห็นได ้หลังจากนัน้ 
นําทา่นกลับเขา้โรงแรม 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตใ์นโรงแรม จากนัน้นํา 
ทา่นถา่ยรปูเช็คอนิ ณ หอนาฬกิา เบตง และตูไ้ปรษณียเ์บตง ซึง่เป็นตูไ้ปรษณียท์ีส่งู-ใหญท่ีส่ดุ
ในโลก รวมถงึอโุมงคม์งคลฤทธิ ์เชญิทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางผา่นดา่นเบตงประเทศไทยทําการตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทาง
ประเทศมาเลเซยี(เวลาทอ้งถิน่ของประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.) นําทา่นผา่นสไุหง
ปัตตานชีมทัศนยีภาพทัง้สองขา้งทางซึง่เป็นทางผา่นไปยัง 
ปเูลาปีนัง (มลาย:ู Pulau Pinang) ปีนังเป็นหนึง่ในสบิสาม 
รัฐทีป่ระกอบขึน้เป็นสหพันธรัฐมาเลเซยีหรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ 
วา่ เกาะหมากตอ่มาในสมัยอังกฤษปกครองเรยีกวา่เกาะ 
พรนิซอ์อฟเวลส ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  จากนัน้นําทา่น 
ขา้มสะพานปีนังแหง่ทีห่นึง่ (Penang Bridge) เป็นสะพาน 
ขา้มเกาะปีนังแหง่แรกในประเทศมาเลเซยีนักทอ่งเทีย่วตา่ง 
รูจั้กสะพานแหง่นีก้ันเป็นอยา่งดนัีบเป็นสะพานสวยงามอกี 



แหง่หนึง่ของเอเชยีสะพานปีนังมคีวามยาว13.5 กโิลเมตร 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ปีนังฮลิล ์(ไมร่วมตั๋ว)โดยน่ังรถราง 
ไฟฟ้าชมทัศนยีภาพรอบเกาะ ซึง่สามารถมองเห็น เมอืง 
จอรจ์ทาวนแ์ละสะพานปีนัง ดา้นบนนีจ้ะมวีดัแขก สเุหรา่  
รา้นคา้ตา่งๆมากมาย เชญิทา่นเก็บภาพทีร่ะลกึ จนถงึเวลา 
นัดหมายจากนัน้นําทา่นสู ่วดัเก็กลกสี ่รูจั้กกันในอกีชือ่ 
หนีง่คอื Temple of Supreme Blissกลา่วกันวา่ เป็นวดัพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
และเป็นหนึง่ในวดัดังของปีนัง 

15.00น. นําทา่นสู ่สตรทีอารต์  (Street Art) นอกจากอาคารบา้นเรอืนสวยงามแลว้จอรจ์ทาวนย์ังมไีฮไลท์
สําคัญคอืภาพวาดสตรทีอารต์  (Street Art) ทีม่ชีมกันแทบจะทกุหัวถนนราวกับOpen Air Gallery 
โดยภาพวาดเดน่ๆจะเป็นผลงานของเออรเ์นสตซ์าชาเรวกิ (Ernest Zacharevic) ศลิปินชาว
ลทัิวเนยีทีถ่า่ยทอดความเป็นเอเชยีสะทอ้นวถิชีวีติของชาวปีนังผา่นภาพวาดเพิม่สสีนัสรา้งเสน่หใ์ห ้
จอรจ์ทาวนเ์ชญิทา่นถา่ยภาพทีร่ะลกึ จนถงึเวลานัดหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นอสิระหลังจากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม Royal  Penangหรอื

เทยีบเทา่ เชญิทา่นผักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัสาม   วดัไทย – วดัพมา่ – สนิคา้พืน้เมอืง - หาดใหญ ่        ( เชา้/ เทีย่ง /--) 

07.00น. รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตใ์นโรงแรม จากนัน้นําทา่น 
เดนิทางสู ่วดัไชยมงัคลาราม เป็นวดัเกา่แก ่สรา้งในปี  
พ.ศ. 2388 มอีายกุวา่ 160 ปี สรา้งโดยบรษัิทอนิเดยีตะวนัออก 
(East India Company) ซึง่เป็นบรษัิทการคา้ของอังกฤษใน 
นามของสมเด็จพระราชนินีาถวกิตอเรยี ศลิปะของ 
วดัไชยมังคลารามนัน้เป็นการผสมผสานระหวา่งศลิปะไทย  
พมา่ และจนีเขา้ดว้ยกัน ซึง่ทําใหว้ดัแหง่นีม้สีสีนัสะดดุตา  
ดแูปลกไปจากวดัในประเทศไทย ทีเ่นน้ศลิปะทีอ่อ่นชอ้ย  
แตศ่ลิปะของวดัแหง่นีจ้ะเป็นแบบเรยีบงา่ย"วดัธรรมกิาราม" 
วดัพมา่ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1803 (พ.ศ. 2346) เดมิวดัชือ่  
NandyMoloh Burmese Templeสําหรับประวตัขิองวดั  
ไดม้บีันทกึวา่ เดมิทีด่นิผนืนีถ้กูครอบครองคนอังกฤษ ชือ่  
George Layton จากนัน้ถกูขอซือ้โดยชาวพมา่นาม  
NonyaBetongในราคา 360 ดอลลาหส์เปน ผูถ้อืครอง 
อทุศิบางสว่นของทีด่นิผนืนี ้เพือ่สําหรับสรา้งวดั 
จากนัน้ นําทา่นเลอืกซือ้ชอ๊คโกแลต ทีโ่รงงานชอ๊คโกแลต  
ทีม่หีลากหลายรสชาต ิอาทเิชน่ ชอ๊คโกแลตมะพรา้ว  ชอ๊คโกแลตขาว ชอ๊คโกแลตขีเ้หร ่เป็นตน้  
จากนัน้ไปรา้นสนิคา้พืน้เมอืง ของมาเลเซยี อาทเิชน่ ขนมเป๊ียะ , บะกุด๊เตส๋ําเร็จรปู,โสม ตงกัสอาล,ี 
กาแฟขาว, น้ํามันนวด สะเกต๊รตุสุและอืน่ๆอกีมากมาย 

12.00น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณภัตตาคารนําทา่นเดนิทางกลับหาดใหญ่  
(หากมเีวลาเหลอื จะแวะใหท้า่นไดซ้ือ้สนิคา้ปลอดภาษี ของฝากคนทางบา้น ที ่DUTY FREE ดา่น
จังโหลน อาทเิชน่ สรุาตา่งประเทศ , บหุรี ่, ช็อคโกแล็ค , เสือ้ , น้ําหอม ) จนถงึเวลานัดหมาย 
จากนัน้ นําคณะเดนิทางถงึดา่นสะเดา ผา่นพธิกีารตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางทัง้สองประเทศ
ไทยและมาเลเซยี 

….....น. ไดเ้วลาอันเหมาะสม นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ่ / ทา่รถ บขส. หาดใหญ่ โดยสวสัดภิาพ
พรอ้มทัง้รอยยิม้และความประทับใจ 



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

(โปรแกรมอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม) 
- กรณีทีม่กีารจองตํา่กวา่ 8 คน บรษัิทพับบลคิ ฮอลเิดย ์ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะคนืเงนิที่

ลกูคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

อตัราคา่บรกิาร เด็ก/ผูใ้หญ ่

                         ***** กรุป๊เหมา สามารถ เลอืกวนัเดนิทางไดเ้ลย***** 

ราคา      ทา่นละ  5,500   บาท   

พกัเดีย่วเพิม่  ทา่นละ     2,500  บาท   

 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่7-9 /  14-16/21-23/28-30 ม.ิย.62 

วนัที5่-7/12-14/19-21 ก.ค.62 

วนัที2่-4/9-11/16-18/23-25 ส.ค.62 

วนัที6่-8/13-15/20-22/27-29 ก.ย.62 

 

        5,500        2,500 

 
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. คา่โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) จํานวน 2 คนื  
2. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 6 มือ้ 
3. คา่ตูป้รับอากาศพรอ้มไดรเวอรไ์กดค์อยใหก้ารบรกิาร  
4. สวนหมืน่บปุผา / อโุมงคปิ์ยะมติร 
5. คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ1,000,000 บาท (ทัง้นีอ้ยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับ

บรษัิทประกันชวีติ)   (รวมคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) 
 
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ(แนะนําใหเ้ลอืกไฟรข์ากลับ เวลา 19.00น. เป็นตน้ไป ) 
3. คา่ปีนังฮลิล ์(ทา่นละ 300 บาท) 
4. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่ เครือ่งดืม่ คา่อาหารคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
5. คา่ภาษีทกุรายการ, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
6. คา่เขา้ชมนอกเหนอืจากรายการ 

พาสปอรต์ ควรเหลอือายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง 
มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบกรณีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 

 

** จองกอ่นลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นเดนิทางรอ confirm กอ่นการจองต ัว๋ หรอืรถ หรอื อืน่ ๆ** 

 

*** คา่ทปิไดรเ์วอรไ์กด ์ทา่นละ 500 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 


