
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดนิทาง   ส.ค. - ธ.ค.62                                                                           (3 วนั 2 คนื) 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่– เบตง – อโุมงคปิ์ยะมติร – บอ่น า้รอ้น – สวนหมืน่บปุผา  
                                                                                                      พกัที ่เบตง     (-/L/D ) 

04.30น. คณะ พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2  ประต ู12 เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์ 
06.00น. เหริฟ้าสู ่หาดใหญ ่โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่ DD7102 (อาหารเชา้บนเครือ่ง 1) 



07.25น. คณะสมาชกิเดนิทางถงึหาดใหญ ่ หลังรับสมัภาระ Driver Guide รอรับทา่น นําทา่นเดนิทางโดยรถ
ตูป้รับอากาศ สู ่อ.สะเดา  

10.00น. นําคณะเดนิทางสู่  ประเทศมาเลเซยี  ผา่นดา่นสะเดาของประเทศไทยทําการตรวจประทับตรา
หนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืง ไทย มาเลเซยี หลังจากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืง Baring  

12.00น. ถงึ ดา่นชายแดนเบตง ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง รับประทานอาหารกลางวนั(2) ณ รา้นอาหาร 
นําทา่นชม อโุมงคปิ์ยะมติร (Piyamit Tunnel) เดมิเคยเป็นฐานทีม่ั่นของพรรคคอมมวินสิตม์ลายา 
(เขต 2) อโุมงคแ์หง่นีส้รา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2519 เป็นอโุมงคค์ดเคีย้วเขา้ไปในภเูขายาวประมาณ 1 
กโิลเมตร ความกวา้งประมาณ 50-60 ฟตุ ใชเ้วลาในการขดุ 3 เดอืน มทีางเขา้ออกหลายทาง  ใชเ้ป็น
ทีห่ลบภัยทางอากาศและสะสมเสบยีง  นําชม สวนไมด้อกเมอืงหนาว  (สวนหมืน่บปุผา)  จากภมูิ
ประเทศทีม่อีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี  ทําใหเ้มอืง เบตงมศีักยภาพในการปลกูไมด้อกเมอืงหนาว
นานาชนดิ สวนดอกไมน้ีอ้ยูท่า่มกลางภเูขาบรเิวณหมูบ่า้นปิยะมติร 2 ซึง่เป็นหมูบ่า้นของผูท้ีเ่คยเขา้
รว่มพัฒนาชาตไิทย เมือ่ครัง้ในอดตี  หลังจากนัน้ นําชม บอ่น า้รอ้นเบตง (Betong Hot Spring) 
เป็นบอ่น้ํารอ้นทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิความรอ้นของน้ําสามารถตม้ไขใ่หส้กุไดภ้ายในเวลา 7 นาท ี 

18.00น. นําทา่นเขา้พัก โรงแรม เบตงเมอลนิ หรอืเทยีบเทา่ระดบัมาตรฐาน  เก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก 
หลังจากนัน้  รับประทานอาหารเย็น (3)  หลังอาหารพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง     เบตง – เขาอยัเยอรเ์วง – มาเลเซยี – ปีนงั  – วดัเขาเตา่ – ปีนงัฮลิล ์                               
                                                                                                                  พกัที ่ปีนงั    (B/L/D )                  

04.00น. อรณุสวสัดิต์อนเชา้มดื นําคณะเดนิทางไปเทีย่วชม  ทะเลหมอก อยัเยอรเ์วง  สถานทีต่อ้งมนตร์
สะกดของทะเลหมอกทา่มกลางผนืป่าขนาดใหญ ่พรอ้มชมพระอาทติย ์ขึน้ ชมแสงแรกแหง่ตะวนั  
ยามเมือ่ขึน้เหนอืขอบฟ้า (ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ ณ.วนัเดนิทาง) พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ
ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับทีพั่ก  

08.00น.   บรกิารอาหารเชา้(4)  ณ หอ้งอาหาร หลังจากนัน้เก็บสมัภาระ ออกเดนิทางสู ่ประเทศมาเลเซยี  ผา่น
พธิตีรวจคนเขา้เมอืง 2 ประเทศ  

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั ( 5) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารเดนิทางสูปี่นัง 
14.00น.   เดนิทางถงึ รฐัปีนงั เมอืงมรดกโลก เดนิทางขา้มสะพานปีนังแหง่ที2่  
15.00น.   นําทา่นชม วดัเค็ก ลก ซหีรอืวดัเขาเตา่  เป็นวดัพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ

รูจั้กกันอยา่ง แพร ่หลายในดา้นการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมในรปูแบบของพมา่จนีและไทยเขา้
ไวด้ว้ยกันไดอ้ยา่งลงตัว สญัลักษณ์อันโดดเดน่ภายในวดัแหง่นี้  ไดแ้กเ่จดยีเ์จ็ดชัน้หลังจากนัน้นํา
ทา่นขึน้เขา ปีนงัฮลิล ์(Penang Hill) เป็น อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่า สนใจ โดยปีนังฮลิลนั์น้อยู่
สงูกวา่ระดับน้ําทะเลประมาณ 830 เมตรและถอืวา่เป็นจดุสงูสดุของ เกาะปีนังอกีดว้ย  

19.00น.    บรกิารอาหารเย็น (6) ณ หอ้งอาหาร หลังอาหารนําทา่นเขา้พัก โรงแรม CITYTEL หรอืเทยีบเทา่  
พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่ ี ่   ปีนงั – จอรจ์ทาวน ์– อารท์สตรที – ดา่นสะเดา – สนามบนิหาดใหญ ่                 ( B/L/- ) 

07.00น.    บรกิารอาหารเชา้ (7)  ณ หอ้งอาหาร หลังจากนัน้เก็บสมัภาระออกเดนิทาง  
09.00น. นําทา่นชมเมอืง  จอรจ์ทาวน์  ถา่ยรปูคูก่ับป้อมปราการคอรน์ , ผา่นชม State Assembly/City   

Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church , ชมวดัไทย(วดัไชยมังคลาราม) กราบ 
พระพทุธไสยาสน ์ทีใ่หญเ่ป็นอันดับสีข่องโลก ชมและถา่ยรปูวดัพมา่อยูต่รงขา้มกับวดัไทย 

10.00น. นําชม Street Art ตามหาภาพวาดบนกําแพง ของ นายเออรเ์นสต ์ซาคาเรวกิ (Ernest 
Zacharevic) เป็นชาวลธิัวเนยี ทมีอียูห่ลากหลาย หลังจากนัน้ 

12.00น.   รับประทานอาหารกลางวนั (8) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารเดนิทางสู ่อ.หาดใหญ ่
19.20น. เหนิฟ้าสู ่ กรงุเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7115 
20.45น. ถงึกรงุเทพฯดว้ยความสวสัดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่– กรงุเทพฯ 
- คา่ทีพั่กโรงแรม 3 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)     
- คา่อาหาร 8 มือ้ ตามรายการ    
- คา่รถตูป้รับอากาศนําเทีย่ว (Driver Guide)    
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ       
- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท  (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 
- คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีทีท่า่นตอ้งการออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ 
หลกัฐานประกอบการเดนิทาง หนงัสอืเดนิทาง PASSPORT อายกุารใชง้านคงเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
สิง่ทีค่วรน าไปดว้ย     รองเทา้สวมสบาย, ครมีและแวน่กันแดด, กลอ้งถา่ยรปู, ยาประจําตัว 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีโ้ดยคํานงึถงึประโยชนแ์ละ
ความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ  
 
              ****  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง  **** 
 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่4-6/18-20/25-27 ส.ค. 62 
วนัที ่8-10/ 15-17/22-24 ก.ย. 62 

 9,900 

3,000 
วนัที ่2-4/16-18/23-25 ส.ค. 62 
วนัที6่-8 / 13-15/20-22 ก.ย.62 

10,900 

วนัที ่6-8/20-22/27-29 ต.ค.62 
วนัที ่3-5/17-19/24-26 พ.ย.62 
วนัที ่1-3/15-17/22-24 ธ.ค.62 

 
10,900 


