
 

 
 
 
 

 
 
 

เท่ียวเมืองเบตง เมืองใต้สุดในสยาม ชมสกายวอล์ค 
ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง 

ชมไม้เมอืงหนาวสวนหมืน่บปุผา ชมอโุมงคป์ยิะมติร บ่อน้าํรอ้น 
และอาหารจนีเลศิรส 

 

   
 

วันแรกของการเดินทาง : รับสนามบินหาดใหญ่ – เบตง ยะลา –  
จุดชมวิวสะพานข้ามทะเลสาบ ป่าฮาลาบาลา – วดัพุทธาธิวาส- 
สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ําพุร้อน – สตรีทอาร์ต 
เบตง– ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ 
(อาหาร - / เที่ยง / เย็น) 
 
… น. รับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่รอรับคณะ ... จากนั้นนําท่าน

เดินทางสู่ เบตง จังหวดัยะลา ระหว่างทางนําท่านแวะจดุชมววิขา้มสะพาน
สาบป่าฮาลาบาลา ... ต่อไปนําท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง 
ถ่ายรูปมุมป้ายของสวนโซนเรอืนเพาะชาํ โซนสวน และโซนขายต้นไม้เมือง
หนาว ... นําชม อุโมงคป์ยิะมติร ฐานทับของคอมมวินิสในอดตีดูหอ้งต่างๆ 
เช่น ห้องพยาบาล ห้องทํางาน ห้องอาหาร  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
บ่าย นําท่านแวะชม บ่อน้ําพุร้อนเบตง สนุกกับการต้มไข่แล้วแช่เท้า ... จากนั้น

แวะถ่ายภาพ ณ ป้าย OK BETONG ... ต่อไปนําท่านนมัสการ วัด
พุทธาธิวาส ใจกลางเมืองเบตง มีบรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพงดงาม
ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมที่มคีวามโดดเด่น ... และเดินทางชม ภาพวาด
แนวสตรีทอาร์ต (Street Art) โดยภาพที่ถูกเขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่
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บอกเล่าเรื่องราววิถชีีวติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง  
... เดินชม หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมือง อําเภอเบตง แวะถ่ายรูป ตู้ไปรษณีย์
ใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูไก่เบตง  
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล์ / การ์เด้น วิว เบตง 

หรือเทียบเท่า    

วันที่สองของการเดินทาง : ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – ปัตตานี –  
วัดช้างไห้ – ส่งสนามบินหาดใหญ่ 
(อาหารเช้า / เที่ยง / -)   
 

04.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินทางไป กม. 32 เพ่ือนําท่านไปชมแสงแรกของ 
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ... นําท่านแวะ จุดชมวิว “สกายวอล์ค” ทะเล
หมอกอัยเยอร์เวง แลนด์มาร์คใหม่ อ.เบตง  

 

 
 

   รับประทานอาหารเช้า (ข้าวยําบูดู ชากาแฟ ปาท่องโก๋)  
จนได้เวลาอันควร นําท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี ... นําท่านแวะ 
วัดช้างไห้ วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี            

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูราดหน้าเตาถ่าน 
เครื่องแน่น เจ้าดังเมืองปัตตานี   

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
บ่าย เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥     
 
 

อัตราคา่บรกิาร 
 

ผูใ้หญ่  10 ทา่น 8 ทา่น 6 ทา่น 4 ทา่น 3 ทา่น พกัเดีย่ว 
ชาํระเพิม่ 

ร า ค า
ท่านละ 

2,999 
บาท 

3,299 
บาท 

3,699 
บาท 

4,399 
บาท 

5,399 
บาท 

1,000 
บาท 

หมายเหตุ : ไม่มีราคาเด็ก 
ราคานีส้ามารถใชเ้ดนิทางไดถ้งึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เทา่นัน้  

กรณเีดนิทางชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วนัหยดุยาว โปรดสอบถามราคาอกีครัง้ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง นําเที่ยว ตามระบุในรายการ  
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 ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามระบุในรายการ 
 ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ 
 บริการน้ําเปล่าวันละ 1 ขวดต่อท่าน 
 ค่าประกันอบุัตเิหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม์) 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หาดใหญ่ 
 หมายเหตุ : ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท / เที่ยว สนใจติดต่อ จูบิลี่ แทรเวิล แผนกตั๋ว 

คุณแมว / คุณเพ็ญ  โทร. 02-641-6800   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง

นอกเหนือจากรายการ ค่าโทรศัพท์         ค่าอินเตอร์เน็ต ค่ามินิบาร์ในห้องพัก 
ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าประกันชีวิตส่วนตัวและประกันสุขภาพ  
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 200 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงือ่นไขการจอง 
- กรุณาชาํระเงินค่ามดัจาํทวัร ์50% ภายใน 48 ชัว่โมง หลงัจากทาํการจอง พรอ้มสง่สาํเนาบตัรประชาชน 

- ชาํระเงินค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั  
 

การยกเลกิ 
 แจง้ยกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง (ถา้มี) 

 แจง้ยกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 15 วนั คืนเงืน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ชําระมา และหกัค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึ้ นจริง (ถา้มี) 

 แจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั   ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผิดของบริษัททวัร ์คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง (ถา้มี) 

* ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เชน่ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรม และค่าใชจ้่ายจาํเป็นอ่ืนๆ 

*** อา้งอิงจากประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมคัคุเทศก ์เรื่อง หลักเกณฑ ์และวิธีการเกี่ยวกบัอตัราการจ่ายเงินค่าบริการคืน

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว พ.ศ.2553 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นสําคัญ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, 
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้า
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หรือออกเมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย 
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง  สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 
แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ 
อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทาง
บริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญา
ใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดย  ผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


