
 

 

 

 

YLDD01 โปรแกรม ลอ่งใตไ้ปเบตง 3 วนั 2 คนื  พักเบตง 2 คนื 

ราคาเร ิม่ตน้ 6,555 บาท เดนิทางพฤศจกิายน 64- กมุภาพันธ ์65 เดนิทางโดยสายการบนิNOK AIR 

 
 

วันเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พักเดีย่ว 

เดนิทางคนเดยีว เพิม่ 

 

ทีน่ั่ง 

 

18-20 ,25-27 พฤศจกิายน 64 

 

6,555 

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก  

(ทารก 0-2 ปี ราคา 
2,200 บาท) 

 

 

 

1,500 

 

16 

 

2-4,16-18,26-28 ธนัวาคม 64  

 

6,555 

 

1,500 

 

16 

 

22-24,26-28 มกราคม 65 

 

6,888 

 

1,500 

 

16 

 

10-12,24-26 กมุภาพนัธ ์65 

 

6,888 

 

1,500 

 

16 

 

   

 

 

06.30 พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมายทา่อากาศยานดอนเมอืงเคาเตอร ์Nok air เดนิทางโดยเทีย่วบนิ DD502 

DMK-HDY09.20-10.45/DD070(06.00-07.25)เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับนําทา่นขึน้รถตูป้รับ
อากาศเดนิทางทอ่งเทีย่ว นําทา่นแวะจังหวัดปัตตานี เดนิทางสูว่ดัราษฎรบ์ูรณะ หรอืวดัชา้งให ้ เป็น
วัดเกา่แกร่าว 300 ปีถอืเป็นวัดตน้ตํารับของหลวงปู่ ทวดจากนัน้นําทา่นสูส่ะพานจดุชมววิเข ือ่นบาง
ลางเขือ่นบางลางเป็นเขือ่นทีส่รา้งขึน้เพือ่กัน้แมน้ํ่าปัตตานี อันเป็นสว่นหนึง่ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา
เอนกประสงคแ์หง่แรกในภาคใตรั้บประทานอาหารกลาง (มือ้ที ่1)จากนัน้เดนิทางแวะ ตัวเมอืงยะลา คํา
วา่ “ยะลา” มทีีม่าจากภาษาพืน้เมอืงเดมิวา่ “ยะลอ” แปลวา่ “แห” ถอืเป็นจังหวัดทีม่ปีระวัตคิวาม
เป็นมาเกา่แกจั่งหวัดหนึง่ของประเทศนําทา่นชมอุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิเ์ป็นอโุมงคร์ถยนตล์อดภเูขา
แหง่แรกของประเทศไทย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น(มือ้ที2่) เดนิทางเขา้ทีพ่กั: The Holidays Hill betong หรอืระดับเทยีบเทา่กัน 
 

 

 

 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที3่) นําทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขา

ไมโครเวฟ กโิลเมตรที ่ 32(ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ)มบีรกิารวนิรถมอเตอรไ์ซดข์ึน้จดุชมววิเทีย่วละ
20บาทและทา่นสามารถชมSkywalkอยัเยอรเ์วงแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องเบตงไดเ้ดนิทางสูน่ า้ตก
เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ชือ่เดมิ คอื น้ําตก “วังเวง” หรอื "อัยเยอรเ์ค็ม" เป็นน้ําตกทีต่กลงมาจากหนา้ผา
สงูกวา่ 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลมุไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจใีนปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี
2542รับประทานอาหารกลางวัน(มือ้ที4่)นําทา่นถา่ยรปูสวยๆกับสะพานแตปูซูเป็นสะพานแขวนไม ้
เกา่แกส่รา้งขา้มแมน้ํ่าปัตตานี มนีายมเูซง็ แตปซู ู เป็นผูบ้กุเบกิ ใหท้า่นถา่ยรปูนําทา่นแวะ รา้น
เฉากว๋ยเบตง กม.4 (วุน้ด า)นําทา่นเดนิทางสู ่ สวนหมืน่บุปผา หรอืเรยีกวา่ สวนไมด้อกเมอืง
หนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวแหง่เดยีวในภาคใตด้นิทางสูอุ่โมงคปิ์ยะมติรในอดตีเคยถกูใช ้

เป็นฐานในการหลบซอ่นตัวและเป็นแหลง่สะสมเสบยีงในการตอ่สูข้องกลุม่ผูขั้ดแยง้ทางการเมอืงและ
ชมตน้ไมพ้นัปีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูบ่อ่น า้รอ้นเบตงเป็นบอ่น้ํารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ที่
ประกอบดว้ยแรธ่าตตุา่งๆ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น(มือ้ที5่) เดนิทางเขา้ทีพ่ัก: The Holidays Hill betong หรอืระดับเทยีบเทา่กัน 
 
 
 
 

วันทีส่อง เบตง - อัยเยอรเ์วง Skywalk – ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – –  น ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 - 

สะพานแตปซู ู–รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4-สวนดอกไมห้มืน่บปุผา-อโุมงคปิ์ยะมติร ชมตน้ไมย้กัษ์พันปี 

– บอ่น ้ารอ้นเบตง-ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม  อาหาร เชา้ /เทีย่ง/เย็น (ไกเ่บตง) 

                                                                                    

วันแรก ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วัดชา้งให ้หลวงปู่ ทวด – เมอืงยะลา – สะพานจดุชม

ววิเขือ่นบางลาง - เบตง – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์   อาหาร เทีย่ง/เย็น 

พกัเชียงคาน - 



 
 
 
 

 

 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที6่) นําทา่นถา่ยรปูบรเิวณ หอนาฬกิา สัญลักษณข์องเมอืงเบตง ตัง้เป็นศนูยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีน

กลางเมอืงใกล ้ๆ กันนัน้มตูีไ้ปรษณียแ์หง่อําเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทยตัง้แตก่อ่นสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง
ลักษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็กจากนัน้เดนิทางสูส่ตรทีอารต์StreetArtแลนดม์ารก์เมอืงเบตงรับประทานอาหารกลางวัน(มือ้ที่
7)จากนัน้เดนิทางสูว่ดัพุทธาธวิาสวัดสวยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเบตงโดยองคเ์จดยีตั์ง้อยูบ่นเนนิเขามทัีศนียภาพทีส่วยงดงาม
มองเห็นภเูขาทีร่ายลอ้มเมอืงเบตงอยูเ่บือ้งหนา้มสีิง่ศักดิส์ทิธิท์ีพ่ทุธศาสนกิชนนยิมมาสักการะบชูาและนําทา่นเดนิทางสูท่า่
อากาศหาดใหญ่และเดนิทางสูท่า่นอากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิNok air เทีย่วบนิDD507HDY-DMK17.55-19.15  

 

 

 

 

 
 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
สําเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
 กรณีหอ้งพกัแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไมม่ทีางบรษัิทขอปรับพกัแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูก่ับโรงแรมนัน้ๆ 
 ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสํุาหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว ้ทัง้น้ียอ่มอยู่

ในขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วม
ประกันสขุภาพ ทา่นสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
 คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ  
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่
ครบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เงื่อนไขการจอง 

วันทีส่าม หอนาฬกิา – ตูไ้ปรษณียใ์หญท่ีส่ดุในโลก –สตรทีอาร์ตเบตง- วัดพุทธาธวิาส-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-กทม.  อาหาร เชา้ ต ิม่ซ ่า /เทีย่ง 

 

หมายเหตุส าคญั  ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดั  ผูเ้ดนิทางตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  
ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนี (ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั) Sinovac  2 เข็ม  /Sinopharm 2 เข็ม/   Astrazeneca 1 เข็ม  /   Moderna 2 เข็ม /J&J 1 เข็ม 

/ Pfizer 2 เข็ม วคัซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจงัหวดั)          

 หรอืมเีอกสารแสดงผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test Kit (ATK) ไมเ่กนิ 72 ช ัว่โมง 

หรอืเป็นผูม้เีอกสารรบัรองวา่เป็นผูเ้คยตดิเชือ้มาไมเ่กนิ 90 วนั 

ทีเ่ดนิทางเขา้จงัหวดัสงขลา ตอ้งลงทะเบยีนใน QR Code "SONGKHLA CARE" 

**อาจมกีารตรวจหาเชือ้ท ีป่ลายทาง (ขอ้มูลอพัเดท 14-09-64) 

 



 
 
 
 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 
 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 8 ทา่น  
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมือง 

จราจล ประทว้ง คําส่ังของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ 

หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของ

บรษัิทฯกํากับเทา่นัน้ 
 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันทีไ่มค่งที ่การปรับราคาค่า

โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว ้
 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้ง

คา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 สําหรับสถานที ่เปิด-ปิด เป็นไปตามมาตรการจังหวัด  


