
                             

YLBS02 

พกัเบตง 2คนื ราคาเดยีว 7,999 บาท  
เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสูห่าดใหญ ่และใชร้ถตูน้ าเทีย่วเบตง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุ๊ป 

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

30 ธนัวาคม 64-2 มกราคม 65 7,999 ไม่มรีาคาเด็ก 1,500 30 

 

 
15.00น.  จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่หาดใหญ่ (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ12ช่ัวโมง) เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ ไม่สามารถเลอืก/ระบุทีน่ั่งบนรถได ้อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบน
รถตามอัธยาศัย  

 
 
 

เชา้ เดนิทางถงึ หาดใหญ่ สงขลา แวะจุดพักรถเพือ่ใหท่้านไดท้ าธุระสว่นตัว 
บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที ่1) จังหวัดปัตตานี วัดชา้งให ้สักการะหลวงปู่ทวด 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที ่ 2) ถ่ายรูป จุดชมววิสะพานโต๊ะกแูช เขือ่นบางลาง แหล่งสดูโอโซนชัน้ดี 
ชมววิแบบ 360 องศา เบตง อ าเภอทีอ่ยู่ใตส้ดุของประเทศไทย น าท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายยนิดตีอ้นรับ
สู่เบตงชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ ์อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ยามค ่าคืน

ภายในอุโมงคจ์ะมไีฟแฟนซปีระดับสสีันสวยงาม 
เย็น บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที ่3)   ทีพ่กัแรม : โรงแรม คาเธ่ยเ์บตง หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 
04.00น. จุดชมววิทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง ใหท้่านเต็มอิม่กับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ  ตั ้งแต่ช่วงเชา้มืดได ้

อย่างสวยงาม(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ)*มบีรกิารรถมอเตอร์ไซดข์ึน้จุดชมววิเทีย่วละ20บาท* และท่าน
สามารถชมSkywalkอัยเยอร์เวง(ไม่รวมค่าเขา้ชมค่าบ ารุงสถานที่ช าระหนา้งาน) แลนด์มาร์กแห่งใหม่
ของเบตงได ้บนระดับความสูง 2,038 จากระดับน ้าทะเล บรกิารอาหารเชา้ (มื้อที่ 4)  น ้าตกเฉลมิพระ
เกียรติ ร.9 น ้าตกที่ตกลงมาจากหนา้ผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปดว้ยพรรณไมเ้ขียวขจี  
ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไมเ้ก่าแก่สรา้งขา้มแม่น ้าปัตตานี  น าท่านสู่รา้น

เฉาก๊วยชือ่ดัง กม.4 แห่งเมอืงเบตง ใหท่้านไดล้ิม้ลองความอร่อย เป็นรา้นดัง้เดมิเกา่แก ่สง่ต่อความอร่อยทีถู่ก
สบืทอดมาเป็นรุ่นๆ ยังคงกรรมวธิกีารท าทียั่งเหมอืนตน้ฉบับท าใหร้สชาตอิอกมาอร่อย ไม่ผดิเพีย้น ท่านใดมาถงึ
แลว้ตอ้งลิม้ลอง สวนหมืน่บุปผา สวนไมด้อกเมอืงหนาวแห่งเดยีวในภาคใต ้ 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5) อุโมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซอ่นตัว อุโมงคถ์ูกแบ่ง
ออกเป็นหอ้งหรอืชอ่งต่าง ๆ  ตามการใชง้าน ใหท่้านถ่ายรูปกับตน้ไมยั้กษ์ ตน้ไทรพันปี บ่อน ้ารอ้นเบตง เป็น
บ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ อสิระใหท้่านไดแ้ชเ่ทา้ผ่อนคลาย ถ่ายรูปกับป้ายใตส้ดุสยาม  

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่6)เมนูไกเ่บตง  ทีพ่กัแรม : โรงแรม คาเธ่ยเ์บตง  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที ่7)เมนูติม่ซ า ถ่ายรูป สตรทีอารต์ Street Art แลนดม์ารค์เมอืงเบตง ตูไ้ปรษณียแ์ห่งอ าเภอเบตงที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สดุในโลก หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตัง้เป็นศูนย์กลางของสีแ่ยกวง
เวยีนกลางเมอืง เดนิทางเขา้สู ่ ตัวเมอืงยะลา  

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) เดนิทางสูปั่ตตานี จากนั้นเดนิทางสู่ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหนี่ยว เป็นศาลศักดิส์ทิธิท์ี่อยู่คู่เมอืง
ปัตตานีมาตัง้แต่สมัยโบราณ สักการบูชาเพื่อขอใหป้ระสบความส าเร็จในดา้นต่างๆ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  แวะ ตลาด

กมิหยง เป็นตลาดขายของฝากและของทีร่ะลกึขนาดใหญ่ อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย  น าท่านเปลีย่นขึน้รถบัสปรับ
อากาศ  เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ เดนิทางถงึปลายทาง นนทบุร ี08.30น.โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

วนัที1่     จุดนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูห่าดใหญ ่                                                                                                                           

วนัที2่    หาดใหญ-่ปัตตาน-ีวดัชา้งให-้จุดชมววิสะพานโตะ๊กูแช เขือ่นบางลาง-เบตง-อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์  

วนัที3่    ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอรเ์วง-น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9-สะพานแตปูซู-รา้นเฉาก๊วย กม.4-อุโมงคปิ์ยะมติร 

             ตน้ไมพ้นัปี-บอ่น า้รอ้นเบตง-ถา่ยรปูป้ายใตสุ้ดสยาม 

 

วนัที4่    สตรทีอารต์-ตูไ้ปรษณีย-์หอนาฬกิา - ตวัเมอืงยะลา – ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว-หาดใหญ ่- ตลาดกมิหยง - กรุงเทพฯ   

หมายเหตุส าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

✓ ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัวคัซีนดงัตอ่ไปนี ้(ไม่นอ้ยกว่า 14 วัน) 

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

✓ ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

✓ มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) ไม่เกนิ72ชั่วโมง 

 

 

 



                             
รายการทัวร์สามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดต่างๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
- ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

- เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรบัรองผลการตรวจโควดิ-19 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• ค่ารถโคช้ปรับอากาศและค่าน ้ามัน 

• ค่าบรกิารคนขับรถ 

• ค่าทปิไกด ์

• ค่าทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณรีะบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 
• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

•  
อตัรานีไ้มร่วม 

• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 

• ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  

 
เงือ่นไขการจอง 
 มัดจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมีสทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  
กรณีลูกคา้ใชส้ทิธิท์วัรเ์ท ีย่วไทย 
การจองทัวรท์ีส่มบูรณ์ ท่านตอ้งช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 60% ผ่านแอพพลเิคช่ัน "เป๋าตังค"์ 
เมือ่จองทัวรแ์ลว้ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น เปลีย่นวันเดนิทางหรอืขอเงนิคนืไดทุ้กกรณี และเงือ่นไขเป็นไปตามโครงการทัวร์
เทีย่วไทยก าหนด 
กรณีลูกคา้ไมใ่ชส้ทิธิท์วัรเ์ท ีย่วไทย 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย
ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู
หาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที่ 
การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เงือ่นไขการจอง 


