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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานหาดใหญ ่จ.สงขลา - ปตัตาน ี- วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด – สะพานจดุชมววิ
เขือ่นบางลาง – เบตง – อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์– สตรทีอารต์ - หอนาฬกิา – ตูไ้ปรษณียใ์หญท่ีส่ดุในโลก - ไนท์
บาซา่เบตง 
พกัเมอืงเบตง              อาหารเทีย่ง/-- 

2  เบตง - อยัเยอรเ์วง Skywalk ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง - สะพานแตปูซ ู– น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 - รา้น
เฉาก๋วยเบตง กม.4 – อุโมงคปิ์ยะมติร – บอ่น า้รอ้นเบตง – วดัพทุธาธวิาส -ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม 
พกัเมอืงเบตง                 อาหาร เชา้/เทีย่ง (ปลานลิสายน ้าไหล,ผัดผักน ้า)/เย็น(ไกเ่บตง,เคาหยก) 

3 เบตง – ยะลา - ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว ปตัตาน ี– หาดใหญ ่- ตลาดกมิหยงหาดใหญ ่- ทา่อากาศยานหาดใหญ ่
– ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาหารเชา้ (ต ิม่ซ า) / เทีย่ง 

 

 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
หมายเหต ุ

14-16 พฤษภาคม 64 6,900 

 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 16  

28-30 พฤษภาคม 64 6,900 1,500 16  

11-13 มถินุายน 64 6,900 1,500 16  

25-27 มถินุายน 64 7,900 1,500 16  

9-11 กรกฎาคม 64 7,900 1,500 16  

24-26 กรกฎาคม 64 8,900 1,500 24  

25-27 กรกฎาคม 64 8,900 1,500 16  

26-28 กรกฎาคม 64 8,900 1,500 16  



                             
รายละเอียดโปรแกรม 
 

 

04.30น.จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับ 

06.45น.เดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3102 
08.10น.ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก น าท่านข้ึนรถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยว 
 จังหวัดปัตตานี วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด แวะถ่ายรูป สะพานจุดชมวิวเข่ือนบางลาง   
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบตง 
 ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ภูเขาแห่งแรกของไทย สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คเมืองเบตง  
ช่วงเย็น ไนท์บาซ่าเบตง อิสระช้อปปิ้งและอิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
 ที่พักแรม : The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
04.00น.จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ท่านสามารถชม Skywalk อัยเยอร์เวง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ จุดไฮไลท์คือชั้น 

3 ที่สร้างทางเดินด้วยกระจกใส (ไม่รวมค่าบริการถุงรองเท้าช าระหน้างาน//ส าหรับค่าเข้าชม ณ ปัจจุบันยังไม่เสียค่าเข้าชม กรณีทางการมีการเรียก
เก็บค่าเข้าช าระเพิ่มหน้างาน) 

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)  
  สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ าปัตตานี  น้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 น้ าตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร  
 ร้านเฉาก๋วยกม.4 (วุ้นด า) อร่อยระดับต านาน อิสระให้ท่านเลือกซื้อลองชิมตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) เมนูข้ึนชื่อ ปลานลิสายน้ าไหล,ผัดผักน้ า 
 เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตรและเดินทางสู่บ่อน้ าร้อนเบตง เป็นบ่อน้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ 
 วัดพุทธาธิวาส วัดสวยใจกลางเมืองเบตง องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีทัศนียภาพสวยงดงาม 
 แวะถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม ป้ายก้ันเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย  
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) เมนูไก่เบตง,เคาหยก อาหารพืน้เมืองข้ึนชื่อ 

หลังทานอาหารสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักแรม 
ที่พักแรม : The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรือระดบัเทียบเท่ากัน 
 
 
 
  
 
 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) เมนูติ่มซ า 
 ออกเดินทางสู ่ตัวเมืองยะลา  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)  
บ่าย     แวะจังหวัดปัตตานี ศาลเจ้าแมล่ิ้มกอเหนี่ยว สักการะบูชาเพือ่ขอให้ประสบความส าเร็จ 
 หาดใหญ่ แวะ ตลาดกิมหยง ซื้อของฝากและของที่ระลึก 
 เดินทางสู ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเดนิทางกลบั 
19.05น. ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เทีย่วบนิที่ FD3111 
20.35น.   ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

  

วันที่ 1        ทา่อากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ปัตตานี – ซิตี้ทัวร์เมืองเบตง                                                                                                                               

วันที่ 2      Skywalk อัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู - น้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – อุโมงค์ปยิะมิตร - บ่อน้ าร้อนเบตง - วัดพุทธาธิวาส - ป้ายใต้สุดสยาม 

วันที่ 3 เบตง – เมืองยะลา – ปัตตาน ี– ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 



                             
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ
เดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 น ้าหนักสัมภาระถอืข ึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
 คา่ทีพั่ก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณรีะบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิข ึน้อยูก่ับแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพักและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
สายการบนิ Air Asia ไมร่วมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณตีอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทัวร ์
เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว  เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 
เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคา 650 บาท/เทีย่ว  เพิม่ 30 กโิลกรัม ราคา 1,020 บาท/เทีย่ว 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 
มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท และช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย20 วัน 
(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   

 
 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวร์โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 8 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุ 

เง ือ่นไขโปรแกรม 



                             
 การควบคมุของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่มค่งที ่
การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 


