
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

YLFD03โปรแกรมเบตงอยัเยอรเ์วง3วนั2คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิTHAI AIR ASIA  (FD) นํา้หนกักระเป๋าถอืข ึน้เครือ่ง carry on 7 KG 

พกัเบตง 2คนืราคาเดยีว 10,999 บาท 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่/
กรุป๊ 

หมายเหต ุ

4-6 ธันวาคม 64 10,999 ไมม่รีาคาเด็ก 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  9,555  1,500 8 ไม่รวมคา่ทปิ
ไกด ์ทา่นละ 

300บาท 
 
 
 

03.30น.  พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมายทา่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิAir Asia 
06.30น.  นําทา่นบนิลดัฟ้าสูท่า่อากาศยาน หาดใหญ่  สายการบนิ Air Asiaเทีย่วบนิที่

FD3102 
08.05น.  เดนิทางถงึทา่อากาศ ยานหาดใหญ่ รับสมัภาระเรยีบรอ้ย นําทา่นขึน้รถตูป้รับ

อากาศเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
 จังหวัดปัตตานี เดนิทางสู่วัดชา้งใหส้กัการะหลวงปู่ ทวด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที ่1)ถา่ยรูปจุดชมววิสะพานเขือ่นบางลาง สะพานโตะ๊กู
แซ แหลง่สดูโอโซนชัน้ดี  ชม ววิแบบ 360 องศา เบตง อําเภอทีอ่ยู่ใตส้ดุของ
ประเทศไทยอุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์อุโมงคร์ถยนตล์อดภเูขาแห่งแรกของประเทศ
ไทย ยามคํา่คนืภายในอุโมงคจ์ะมไีฟแฟนซปีระดบัสสีนัสวยงาม 

เย็น บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที ่2)ทีพ่กัแรม :โรงแรมเบตงเมอรล์นิหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
04.00น. จุดชมววิทะเลหมอกอัยเยอรเ์วงใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ 

ตัง้แตช่ว่งเชา้มดืไดอ้ย่างสวยงาม(ขึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศ)*มบีรกิาร รถมอเตอร์
ไซดข์ ึน้จุดชมววิเทีย่วละ 20บาท*และทา่นสามารถชมSkywalkอัยเยอรเ์วง (ไม่
รวมคา่เขา้ชมคา่บํารุงสถานทีช่าํระหนา้งาน)แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของเบตงได ้บน
ระดบัความสงู 2,038 จากระดบัน้ําทะเล บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)ถา่ยรูปสวยๆ
กบั สะพานแตปูซ ู เป็นสะพานแขวนไมเ้กา่แกส่รา้งขา้มแม่น้ําปัตตานี น้ําตก
เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 น้ําตกทีต่กลงมาจากหนา้ผาสงูกว่า 30 เมตร รอบบรเิวณปก
คลมุไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจี แวะ รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4 (วุน้ดํา) ใหท้า่นลิม้
ลองรสชาตดิัง้เดมิสตูรอร่อยระดบัตาํนาน 

วนัที1่ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานหาดใหญ-่ปตัตาน-ีวดัชา้งให-้เขือ่นบางลาง-เบตง-อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์
 
 

วนัที2่ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอรเ์วง-สะพานแตปซูู-นํา้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9-รา้นเฉากว๋ย กม.4-อโุมงคปิ์ยะ
มติรตน้ไทรพนัปี - บอ่นํา้รอ้นเบตง-ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม 
 



   
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน  (มือ้ที ่4) ปลานลิสายน้ําไหล อุโมงคปิ์ยะมติร ใน

อดตีเคยถกูใชเ้ป็นฐานในการหลบซอ่นตวั อุโมงคถ์กูแบ่งออกเป็นหอ้งหรอื
ชอ่งตา่ง ๆ ตามการใชง้าน ใหท้า่น ถา่ยรูปกบัตน้ไมย้ักษ์ ตน้ไทรพันปี บ่อ
น้ํารอ้นเบตง เป็นบ่อน้ํารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ อสิระใหท้า่นได ้แชเ่ทา้ผ่อน
คลาย ถา่ยรูปกบัป้ายใตส้ดุสยาม  

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5) ไกเ่บตงทีพ่กัแรม :โรงแรมเบตงเมอรล์นิ หรอื
ระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

 
 

 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)ติม่ซําถา่ยรูป สตรทีอารต์ Street Art แลนด์

มารค์เมอืงเบตง ตูไ้ปรษณียแ์ห่งอําเภอเบตง ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน
ประเทศไทยและใหญ่ทีส่ดุในโลก หอนาฬกิา สญัลกัษณ์ของเมอืงเบตง 
ตัง้เป็นศนูยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีนกลางเมอืงเดนิทางเขา้สู ่ ตวัเมอืง
ยะลา  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7)เดนิทางสูปั่ตตานี จากนัน้เดนิทางสู่ศาล
เจา้แม่ล ิม้กอเหนี่ยว เป็นศาลศกัดิส์ทิธิท์ีอ่ยู่คูเ่มอื งปัตตานีมาตัง้แตส่มัย
โบราณ สกัการบชูาเพือ่ขอใหป้ระสบความสาํเร็จในดา้น 
ถงึเวลาสมควรนําทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานหาดใหญ่ เพือ่เตรยีมตวั
เชค็อนิเดนิทาง 

19.40น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3111 
21.10น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงพรอ้มความประทบัใจ 

 
 

 

 

 

 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบัเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร , 
การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิ ** 
เอกสารรับรองการไดร้ับวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  
• คา่ทปิไกดย์กเวน้ กรุ๊ปเดนิทางวันที ่1-3 ม.ค. 65 ชาํระคา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL 
มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิข ึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้  ๆ
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 
 

วนัที3่ สตรทีอารต์-ตูไ้ปรษณีย-์หอนาฬกิา -เมอืงยะลา-ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว-ทา่อากาศยานหาดใหญ่-ทา่อากาศยาน
ดอนเมอืง 

หมายเหตสํุาคญั: ผูเ้ดนิทางจะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ณ จุดเช็คอนิท ัง้ขาเขา้และขาออก 
ฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ-19ดงัตอ่ไปนีซ้โินแวค,ซโินฟารม์,ไฟเซอร,์แอสตราเซเนกา หรอืวัคซนีไขว ้ครบ 2เข็ม(ไมน่อ้ยกวา่ 
14 วัน) 
หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCRหรอืAntigen Test kit(ATK) จากโรงพยาบาลหรอืแล็บรับรอง (ไมเ่กนิ72ชม.
กอ่นเดนิทาง) 
หรอื  ผูท้ ีเ่คยหายจากโควดิ-19 มาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั  
 

 

เง ือ่นไขการจอง 



   
• คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุสาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอุบตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิททําไว ้ทัง้นี้ยอ่มอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไม่รวมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ทปิไกด ์กรุ๊ปเดนิทางวันที ่1-3 ม.ค. 65 ชาํระคา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารสาํหรับมุสลมิโปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์
• อัตราคา่บรกิารไม่รวมคา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ผูโ้ดยสารสามารถถอืสมัภาระขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ

ทา่นละ 7 กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น้ําหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่ 520บาท/เทีย่ว) โปรดตดิตอ่บรษัิท
ทวัร ์

เง ือ่นไขการจอง 
 มัดจํา 3,000 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  
กรณีลกูคา้ใชส้ทิธ ิท์วัรเ์ทีย่วไทย 
การจองทวัรท์ีส่มบูรณ์ ทา่นตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน 60% ผ่านแอพพลเิคชัน่ "เป๋าตงัค"์ 
เมือ่จองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น เปลีย่นวันเดนิทางหรอืขอเงนิคนืไดท้กุกรณี และเงือ่นไขเป็นไปตาม
โครงการทวัรเ์ทีย่วไทยกําหนด 
กรณีลกูคา้ไมใ่ชส้ทิธ ิท์วัรเ์ทีย่วไทย 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 8 ทา่น ( กรณี 6 ทา่น ไม่มไีกด)์ (กรณี 4 ทา่น มคีา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ) 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 
• ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว ้
• เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


