
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YLFD03 โปรแกรม เบตง อัยเยอร์เวง 3วัน2คืน 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA  (FD) 

น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง carry on 7 KG 

พักเบตง 2 คืน  ราคาเดียว 10,999 บาท 

 



                             

วันเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ป ี

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 

ที่นั่ง/กรุ๊ป 

4-6 ธันวาคม 64 10,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 8 

10-12 ธันวาคม 64 10,999 (ทารก 0-2 ปี ราคา) 1,500 8 

31 ธันวาคม-2 มกราคม 65 10,999 1,500 1,500 8 

1-3 มกราคม 65  

ไม่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย 

ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300บาท 

9,555  1,500 8 

 

 

 

03.30น. พร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานดอนเมืองเคานเ์ตอรส์ายการบินAir Asia 

06.30น. นำท่านบินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3102 

08.05น. เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ

เดินทางท่องเที่ยว 

จังหวัดปัตตานี เดินทางสู่วัดช้างให้ สักการะหลวงปู่ทวด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1) ถ่ายรูป จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง สะพานโต๊ะกูแซ แหล่ง

สูดโอโซนชั้นดี ชมวิวแบบ 360 องศา เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยอุโมงค์เบตง

มงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ยามค่ำคืนภายในอุโมงค์จะมีไฟ

แฟนซีประดับสีสันสวยงาม 

วันที ่1    ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานหาดใหญ-่ปัตตาน-ีวัดช้างให-้เขื่อนบางลาง-เบตง-

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ ์

              



                             

เย็น บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 2)   ที่พักแรม : โรงแรมเบตงเมอร์ลิน หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

04.00น. จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วง

เช้ามืดได้อย่างสวยงาม(ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)*มีบริการรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิวเที่ยว

ละ20บาท*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชมSkywalkอัยเยอร์เวง(ไม่รวมค่าเข้าชมค่าบำรุงสถานที่ชำระหน้างาน) แลนด์มาร์กแห่งใหม่

ของเบตงได้ บนระดับความสูง 2,038 จากระดับน้ำทะเล บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ถ่ายรูป

สวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี  น้ำตกเฉลิมพระ

เกียรติ ร.9 น้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้

เขียวขจี แวะ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ) ให้ท่านลิ้มลองรสชาติดั้งเดิมสูตรอร่อยระดับ

ตำนาน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ปลานิลสายน้ำไหล อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็น

ฐานในการหลบซ่อนตัว อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน ให้ท่าน

วันที ่2    ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง-สะพานแตปูซ-ูน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-ร้านเฉาก๋วย กม.4-

อุโมงค์ปยิะมิตร   ต้นไทรพันปี - บ่อน้ำร้อนเบตง-ถ่ายรปูป้ายใต้สุดสยาม 

 



                             

ถ่ายรูปกับต้นไม้ยักษ์ ต้นไทรพันปี บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ อิสระ

ให้ท่านได้แช่เท้าผ่อนคลาย ถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม  

เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ไก่เบตง ที่พักแรม : โรงแรมเบตงเมอร์ลิน  หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 6)ติ่มซำ ถ่ายรูป สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คเมืองเบตง 

ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก หอ

นาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง เดินทางเข้าสู่ 

 ตัวเมืองยะลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เดินทางสูป่ัตตาน ีจากนั้นเดินทางสู่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 

เป็นศาลศักดิ ์สิทธิ ์ที ่อยู ่คู ่เมืองปัตตานีมาตั ้งแต่สมัยโบราณ สักการบูชาเพื ่อขอให้ประสบ

ความสำเร็จในด้าน  

ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทาง 

19.40น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3111 

21.10น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

วันที ่3    สตรีทอาร์ต-ตู้ไปรษณีย-์หอนาฬิกา-เมืองยะลา-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-

ท่าอากาศยานดอนเมือง 

หมายเหตุสำคัญ: ผู้เดนิทางทั้งเขา้และออกจะตอ้งแสดงเอกสาร อยา่งใดอย่างหนึง่ ณ จดุเชค็อนิ ดงัตอ่ไปนี ้  

✓ ต้องเปน็ผู้ที่ไดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไมน่้อยกว่า 14 วัน) 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /Pfizer2เข็ม/J&J2เข็ม/วัคซีนไขว้อื่นๆ 2เข็ม 

✓ ผู้เคยตดิเชื้อโควดิ-19 ต้องหายจากอาการปว่ยมาแล้วไมเ่กนิ 90วนั   

✓ มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง 

 

 



                             

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบิน

การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

• โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ** 

เอกสารรับรองการได้รบัวัคซีนป้องกนัโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 

อัตราบริการนี้รวม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษสีนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นัง่เป็นไปตามการจัดสรร

ของสายการ 

• ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ  

• ค่าทิปไกด์ 

• ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทยีบเท่า 

- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพัก

ห้อง DBL มาแล้วห้องเตม็หรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรม

นั้นๆ 

- ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง 

• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างตน้ 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าที่บรษิัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดทีม่ีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทกุกรณี ต้องมี

ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่าน

สามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

เงื่อนไขการจอง 



                             

อัตรานี้ไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ 

• อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้

ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) 

โปรดติดต่อบริษัททัวร์ 

 เงื่อนไขการจอง 

 มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมี

สิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

 หมายเหตุ 

• กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ( กรณี 6 ท่าน ไม่มีไกด์) (กรณี 4 ท่าน มี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของ

สายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ

ถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและ

ค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า

ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 



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


