
YLBS02 

พกัเบตง 2คนื ราคาเดยีว 7,999 บาท  

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสูห่าดใหญ ่และใชร้ถตูน้ำเทีย่วเบตง 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเดก็ 2-6 

ป ี

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ัง่/กรุป๊ 

3-6 ธันวาคม 64 7,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 30 

30 ธันวาคม 64-2 

มกราคม 65 

7,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 30 



15.00น.  จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ สมควรแก่

เวลาออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมง) เดินทางโดยรถโค้ชปรับ

อากาศ ไม่สามารถเลือก/ระบุท่ีน่ังบนรถได้ อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย  

เช้า เดินทางถึง หาดใหญ่ สงขลา แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ทำธุระ

ส่วนตัว 

บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 1) จังหวัดปัตตานี วัดช้างให้ 

สักการะหลวงปู่ทวด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน(ม้ือท่ี 2) ถ่ายรูป จุดชมวิวสะพานโต๊ะ

กูแช เขื่อนบางลาง แหล่งสูดโอโซนชั้นดี ชมวิวแบบ 360 องศา เบตง อำเภอท่ีอยู่ใต้สุดของ

ประเทศไทย นำท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายยินดีต้อนรับสู่เบตงชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ 

อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ยามค่ำคืนภายในอุโมงค์จะมีไฟแฟนซีประดับ

สีสันสวยงาม 

เย็น บริการอาหารเย็น(ม้ือท่ี 3)   ที่พักแรม : โรงแรม คาเธ่ย์เบตง หรือระดับเทียบเท่า 

04.00น. จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชม

ทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม(ขึ้นอยู่

กับสภาพภูมิอากาศ)*มีบริการรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิวเท่ียว

ละ20บาท* และท่านสามารถชมSkywalkอัยเยอร์เวง(ไม่

รวมค่าเข้าชมค่าบำรุงสถานท่ีชำระหน้างาน) แลนด์มาร์กแห่ง

ใหม่ของเบตงได้ บนระดับความสูง 2,038 จากระดับน้ำทะเล 

บริการอาหารเช้า (มื้อที ่ 4)  น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

น้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปก

คลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจี ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู 

เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี  นำท่านสู่

ร้านเฉาก๊วยชื่อดัง กม.4 แห่งเมืองเบตง ให้ท่านได้ล้ิมลองความอร่อย เป็นร้านดั้งเดิมเก่าแก่ ส่ง

วนัที1่     จดุนดัพบปัม๊ Shell แมค็โครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูห่าดใหญ ่                                                                                                                           

วนัที2่    หาดใหญ-่ปตัตาน-ีวดัชา้งให-้จดุชมววิสะพานโตะ๊กแูช เขือ่นบางลาง-เบตง-อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์                   

วนัที3่    ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอรเ์วง-นำ้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9-สะพานแตปซู-ูรา้นเฉากว๊ย กม.4-

อโุมงคป์ยิะมติร-ตน้ไมพ้นัป-ีบอ่นำ้รอ้นเบตง-ถา่ยรปูปา้ยใตส้ดุสยาม 

 



ต่อความอร่อยท่ีถูกสืบทอดมาเป็นรุ่นๆ ยังคงกรรมวิธีการทำท่ียังเหมือนต้นฉบับทำให้รสชาติ

ออกมาอร่อย ไม่ผิดเพี้ยน ท่านใดมาถึงแล้วต้องล้ิมลอง สวนหม่ืนบุปผา สวนไม้ดอกเมือง

หนาวแห่งเดียวในภาคใต้  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 5) อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อน

ตัว อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน ให้ท่านถ่ายรูปกับต้นไม้ยักษ์ 

ต้นไทรพันปี บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้แช่เท้า

ผ่อนคลาย ถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม  

เย็น บริการอาหารเย็น (ม้ือท่ี 6)เมนูไก่เบตง  ที่พักแรม : โรงแรม คาเธ่ย์เบตง  หรือระดับเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 7)เมนูติ่มซำ ถ่ายรูป สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คเมอืงเบ

ตง ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที ่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที ่สุดในโลก 

หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง เดิน

ทางเข้าสู่  ตัวเมืองยะลา  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) เดินทางสู่ปัตตานี จากนั้นเดินทางสู่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอ

เหนี่ยว เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที ่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สักการบูชาเพื่อขอให้

ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  แวะ ตลาดกิมหยง เป็น

ตลาดขายของฝากและของท่ีระลึกขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย  นำท่าน

เปลี่ยนขึ้นรถบัสปรับอากาศ  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เดินทางถึงปลายทาง นนทบุรี 

08.30น.โดยสวัสดิภาพ 

วนัที4่    สตรทีอารต์-ตูไ้ปรษณยี-์หอนาฬกิา - ตวัเมอืงยะลา – ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว-หาดใหญ ่- ตลาด

กมิหยง - กรงุเทพฯ   

หมายเหตสุำคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

✓ ตอ้งเปน็ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไม่น้อยกว่า 14 วัน) 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม / Moderna 2เขม็ /Pfizer2เข็ม/

J&J2เข็ม/วัคซีนไขว้อื่นๆ 2เข็ม 

✓ ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการปว่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

✓ มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) 

ไม่เกิน72ชั่วโมง 



รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

• โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีน่ังแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโควิด-19  

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

- สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ ** 

- เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 

 

อัตราบริการนี้รวม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศและค่าน้ำมัน 

• ค่าบริการคนขับรถ 

• ค่าทิปไกด์ 

• ค่าท่ีพัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน 

กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

- กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบท่ีพักของ

โรงแรมน้ันๆ 

- ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

เงือ่นไขการจอง 



• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ

บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่รวม

ประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม  

 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้

จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

กรณีลูกค้าใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย 

• การจองทัวร์ท่ีสมบูรณ์ ท่านต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" 

• เม่ือจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี และ

เงื่อนไขเป็นไปตามโครงการทัวร์เท่ียวไทยกำหนด 

กรณีลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

 

 

 



หมายเหตุ 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจ

แก้ไขได ้

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การ

ล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และ

อื่นๆ ท่ีอยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่าน้ัน 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะ

ค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ีไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคา

ท่ีกำหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม

คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

วันที่ 3 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


