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รหสัทวัร์ R112  

ทวัร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน 

เท่ียวสนกุทวัร์ขอเสนอโปรแกรมทวัร์ยอดนิยมในขณะนี ้กบัการเท่ียว 2 ประเทศ แบบ 2 วนั 1 คืน โดยมีแหลอ่ง
ทอ่งเท่ียวใหมท่ี่นา่สนใจ เชน่ 
ท่ีเกาะปีนงั :: วดัเก็กล็อกซ่ี,ปีนงัอาร์ตสตรีต,ป้อมปราการคอนวอลิส,หอนาฬิกาปีนงั 
ท่ีเบตง :: อโุมงปิยะมิตร,สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง,ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง เป็นต้นครับ 

 
ก าหนดการเดนิทาง :: ทวัร์จอย ครบ 8 ทา่น ออกเดนิทางตามวนัท่ีดงันี ้
เดือน พ.ย. 59 วนัท่ี 19-20 / 26-27 
เดือน ธ.ค. 59 วนัท่ี 3-4/4-5/5-6/10-11/11-12/17-18/24-25/31-1 ม.ค. 60 
ปีใหม ่วนัท่ี 1-2/2-3/3-4 
เดือน ม.ค. 60 วนัท่ี 7-8/14-15/21-22/28-29 
เดือน ก.พ. 60 วนัท่ี 4-5/11-12/18-19/25-26 

หมายเหต:ุ: กรุ๊ปเหมาสว่นตวั สามารถออกเดนิทางได้ทกุวนั 

วนัแรก หาดใหญ่-ดา่นสะเดา-เกาะปีนงั-วดัเก็กล็อกซ่ี-ปีนงัอาร์ตสตรีด-ป้อมปืนคอนวอลิส-ผา่นชมหอนาฬิกาปีนงั-
เบตง 

06.00 น. - รับคณะจากหาดใหญ่ หรือ สนามบนิหาดใหญ่ จากนัน้พาคณะเดนิทางเข้ามาเลเซีย ผา่นทางดา่น
สะเดา จ๊อปหนงัสือเดนิทางทัง้ 2 ประเทศ จากนัน้เดนิทางตรงสู ่เกาะปีนงั 

  - เม่ือถึงเกาะปีนงั แวะสกัการะเจ้าแมก่วนอิมท่ีวดัเกก็กล็อกซ่ี ซึง่เป็นวดัจีนท่ีใหญ่ท่ีสดุของเกาะปีนงั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

  - พาคณะชม ยา่นสตรีดอาร์ทปีนงั แหลง่ทอ่งเท่ียวแหง่ใหม ่และจดุถ่ายรูปสวยๆ ของเกาะปีนงั 
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  - จากนัน้นัง่รถผา่นชม ยา่นป้อมปืนคอนวอลิส และ หอนาฬิกาวิกทอเรียของเกาะปีนงั 

 
  - ได้เวลาท่ีเหมาะสม พาคณะเดนิทางสู่ เบตง 

ค ่า ถึงเบตง เช็คอินเข้าท่ีพกั ณ โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง  
หน้าโรงแรมจะมีตลอดน า้ และพบั อยูต่ดิกบัโรงแรม 

  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 

วนัท่ีสอง ชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง-สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง-อโุมงค์ปิยะมิตร-หาดใหญ่ 

04.00 น. ทกุทา่นพร้อมกนัตรงล็อบบีข้องโรงแรม เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางไปชมทะเลหมอกยามเช้า 

  - ชมทะเลหมอกยามเช้าท่ี ทะเลหมอกอยัเยอร์เวงเบตง รถจะพาคณะขึน้ไปจดุชมวิวสวยๆ พร้อมกบัอากาศ
เย็นๆ พดัยามเช้ารู้สกึสดช่ืน และสบายมาก ถ่ายรูปท่ีมีฉากหลงัเป็นทะเลหมอก นา่ประทบัใจและคุ้มราคา
ทวัร์มากครับ จากนัน้พาคณะมานัง่จิบชา กาแฟ ทานอาหารเช้า ข้าวเหนียวไก่ทอด ข้าวเหนียวปลาเคม็ 
ข้าวต้ม และอาหารเช้าอีกมากมายท่ีจดุขายอาหารบนยอดเขาอยัเยอร์เวง (อาหารเช้าทา่นต้องซือ้เอง ไมไ่ด้
รวมในราคาทวัร์ เพ่ือความสะดวกของคณะทวัร์ 
ท่ีเราไมต้่องย้อนกลบัเข้าไปรับประทานอาหารเช้า 
ท่ีโรงแรมในเมืองเบตงอีก ซึง่สถานท่ีเท่ียวตอ่ไปก็ตัง้อยูใ่นโซนใกล้กบั จดุชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวงแล้ว
ครับ) เม่ือสมควรแกเวลา พาคณะเดนิทางเท่ียวตอ่ 
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  - พาทา่นชม สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง ท่ีมีดอกไม้สีสนัสดใส เป็นไร่ไม้ดอกท่ีสวยงามมาก เป็นอีกจดุท่ี

เป็นไฮไลร์ของการมาเท่ียวเบตง 

 
  - จากนัน้พาทา่นชม อโุมงค์ปิยะมิตร เป็นอโุมงค์ท่ีใช้ในเชิงการรบของคอมมิวนิสต์ยะลาในสมยัอดีต 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

  - พาคณะเดนิทางกลบัสู ่หาดใหญ่ 

  - แวะซือ้ของฝาก ท่ี The Zon Duty Free ท่ีดา่นจงัโหลน จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่หาดใหญ่ 

17.00 น. (เป็นเวลาโดยประมาณ) คณะเดนิทางถึง หาดใหญ่ หรือ สนามบนิหาดใหญ่ โดยสวสัดภิาพ 

ราคาท่านละ 2,888 บาท 
ราคานีร้วมแล้วดงันี ้:: 
1. คา่รถตู้  หรือ รถบสัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 
2. คา่โรงแรมท่ีพกั 1 คืน 
3. คา่อาหาร 3 มือ้ 
4. คา่มคัคเุทศก์บริการประทบัใจตลอดการเดนิทาง 
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5. คา่เข้าชม อโุมงค์ปิยะมิตรเบตง 
6. คา่เข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินสงูสดุ 1 ล้านบาท (ตามเง่ือนไข้ของกรมมธรรม) 
8. คา่น า้ด่ืม วนัละ 1 ขวด น า้หวาน ขนมแจกวนัละ 1 รอบ 

ข้อดีของการเท่ียว ทริปนี ้เชน่ 
- ได้ไปเห็นเมืองเบตง เป็นเมืองท่ีมีเสนห์่ สงบ นา่อยูม่ากครับ 
- ทริปนีห้ากเป็นหนว่ยงานของทางราชกาล สามารถเปิกงบได้ เพราะพกัในเบตง ประเทศไทย 
- ได้ไปสดูอากาศบริสดุท่ี อยัเยอร์เวง ซึง่ยงับริสทุธ์ิ มากๆ ครับ 
- ได้เท่ียวทัง้ท่ีปีนงั และ ท่ีเบตง ในทริปเดียว 
- ราคาไมส่งู เม่ือเปรียบกบัไปท่ีอ่ืน 
- สามารถเดนิทางเป็นกรุ๊ปสว่นตวั 1 รถตู้ได้ เชน่ ครอบครัว เพ่ือน  
- ใช้ระยะเวลา เพียง 2 วนั 1 คืน ไมต้่องลางานหลายวนั หรือ ไปวนัหยดุเสาร์-อาทิตย์ก็ได้ 

 


