
                             

 
 
 
 
 

 

 
 

YLFD03
เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA  (FD) น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on 7 KG 

พกัเบตง 2คนื ราคาเดยีว 10,999 บาท    

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

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  10,999  1,500 8 

 
 
 

03.30น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมายทา่อากาศยานดอนเมอืงเคาน์เตอรส์ายการบนิAir Asia 
06.30น. นําทา่นบนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานหาดใหญ่ สายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3102 
08.05น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระเรยีบรอ้ย นําทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

จังหวัดปัตตานี เดนิทางสู่วัดชา้งให ้สักการะหลวงปู่ ทวด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที ่1) ถ่ายรูป จดุชมววิสะพานเขือ่นบางลาง สะพานโตะ๊กแูซ แหลง่สดูโอโซนชัน้ด ีชม
ววิแบบ 360 องศา เบตง อําเภอทีอ่ยูใ่ตส้ดุของประเทศไทยอโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์อุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขา
แหง่แรกของประเทศไทย ยามคํา่คนืภายในอโุมงคจ์ะมไีฟแฟนซปีระดับสสีันสวยงาม 

เย็น บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที ่2)   ทีพ่กัแรม : โรงแรมเบตงเมอรล์นิ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 
04.00น. จุดชมววิทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ใหท้่านเต็มอิม่กับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตัง้แต่ช่วงเชา้มดืไดอ้ย่าง

สวยงาม(ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ)*มบีรกิารรถมอเตอรไ์ซดข์ ึน้จดุชมววิเทีย่วละ20บาท* และท่านสามารถชม
Skywalkอัยเยอรเ์วง(ไมร่วมคา่เขา้ชมค่าบํารุงสถานทีช่าํระหนา้งาน) แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของเบตงได ้บนระดับ
ความสงู 2,038 จากระดับน้ําทะเล บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวน

ไมเ้กา่แกส่รา้งขา้มแมน้ํ่าปัตตานี  น้ําตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 น้ําตกทีต่กลงมาจากหนา้ผาสูงกว่า 30 เมตร รอบ
บรเิวณปกคลมุไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจ ีแวะ รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4 (วุน้ดํา) ใหท้่านลิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิสูตร
อร่อยระดับตํานาน  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ปลานลิสายน้ําไหล อโุมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อน
ตัว อโุมงคถ์ูกแบง่ออกเป็นหอ้งหรอืชอ่งตา่ง ๆ ตามการใชง้าน ใหท้า่นถ่ายรูปกับตน้ไมยั้กษ์ ตน้ไทรพันปี บ่อน้ํา

รอ้นเบตง เป็นบอ่น้ํารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ อสิระใหท้า่นไดแ้ชเ่ทา้ผ่อนคลาย ถ่ายรูปกับป้ายใตส้ดุสยาม  
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5) ไกเ่บตง ทีพ่กัแรม : โรงแรมเบตงเมอรล์นิ  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที ่6)ติม่ซํา ถ่ายรูป สตรีทอาร์ต Street Art แลนดม์าร์คเมอืงเบตง ตูไ้ปรษณียแ์ห่ง
อําเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทยและใหญ่ทีส่ดุในโลก หอนาฬกิา สัญลักษณ์ของเมอืงเบตง 
ตัง้เป็นศนูยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีนกลางเมอืง เดนิทางเขา้สู ่ ตัวเมอืงยะลา  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) เดนิทางสู่ปัตตานี จากนั้นเดนิทางสู่ศาลเจา้แม่ล ิม้กอเหนี่ยว เป็นศาล
ศักดิส์ทิธิท์ ีอ่ยูคู่เ่มอืงปัตตานีมาตัง้แตส่มัยโบราณ สักการบชูาเพือ่ขอใหป้ระสบความสําเร็จในดา้น  
ถงึเวลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานหาดใหญ่ เพือ่เตรยีมตัวเชค็อนิเดนิทาง 

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

 
 

วนัที ่1    ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานหาดใหญ-่ปตัตาน-ีวดัชา้งให-้เขือ่นบางลาง-เบตง-อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์

              

วนัที ่2    ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอรเ์วง-สะพานแตปูซ-ูน า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9-รา้นเฉาก๋วย กม.4-อุโมงคปิ์ยะมติร  

              ตน้ไทรพนัปี - บอ่น า้รอ้นเบตง-ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม 

 

วนัที ่3    สตรทีอารต์-ตูไ้ปรษณีย-์หอนาฬกิา-เมอืงยะลา-ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว-ทา่อากาศยานหาดใหญ-่ทา่อากาศยานดอนเมอืง 



                             
 

 

 

 

 

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

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

อตัราบรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขับรถ  
 คา่ทปิไกด ์
 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

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

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุําหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้

ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
 คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์
 อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน้ําหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 

กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น้ําหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่400บาท/เทีย่ว) โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์
 เง ือ่นไขการจอง 
 มัดจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  
 หมายเหต ุ

 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 8 ทา่น ( กรณี 6 ทา่น ไมม่ไีกด)์ (กรณี 4 ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อีํานาจของบรษัิทฯกํากับเทา่นัน้ 
 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว ้
 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 

หมายเหตุส าคญั: ผูเ้ดนิทางท ัง้เขา้และออกจะตอ้งแสดงเอกสาร อยา่งใดอยา่งหนึง่ ณ จดุเช็คอนิ ดงัตอ่ไปนี ้  

 ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) 

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

 ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

 มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิี RT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) ไมเ่กนิ72ชั่วโมงกอ่นเดนิทาง 

 

 

เงือ่นไขการจอง 


