
                             

 
 
 
 
 

เดนิทางโดยสายการบนิAIR ASIA (FD) น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on 7 KG 

 

 
 

06.00น. จดุนัดหมายทา่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิAir Asia 

08.10น.หรือ08.30น.บนิสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบนิAir Asia 
เทีย่วบนิที ่FD3116 หรอื FD3106 

09.40น.หรอื10.05น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานหาดใหญ่ รับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

ไกดร์อตอ้นรับทา่นดา้นนอก น าทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศทอ่งเทีย่ว 
จังหวดัปัตตาน ีเดนิทางสู่วดัชา้งให ้สกัการะหลวงปู่ ทวด 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) ถ่ายรูป จุดชมววิสะพานเขือ่นบาง

ลาง สะพานโต๊ะกูแซ แหล่งสูดโอโซนชัน้ดี ชมววิแบบ 360 องศา 
เบตง อ าเภอทีอ่ยูใ่ตส้ดุของประเทศไทยอโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์อโุมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ยามค า่

คนืภายในอโุมงคจ์ะมไีฟแฟนซปีระดบัสสีนัสวยงาม 
เย็น บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที ่2)   ทีพั่กแรม : โรงแรมเบตงเมอรล์นิ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

 

 
04.00น. จดุชมววิทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง 

ใหท้่านเต็มอิ่มกับการชมทะเล

หมอกแบบหนา ๆ ตัง้แต่ช่วงเชา้
มืดไดอ้ย่างสวยงาม(ขึ้นอยู่กับ

สภาพภูมิอากาศ)*มีบริการรถ
มอเตอร์ไซดข์ึน้จุดชมววิเทีย่วละ
20บาท*  ท่ า น ส าม า ร ถชม

Skywalkอัยเยอร์เวง (ไม่รวมค่า
เขา้ชมค่าบ ารุงสถานทีช่ าระหนา้

งาน) แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง

บนระดบัความสงู 2,038จากระดบัน ้าทะเล บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 
ชมสะพานแตปูซ ูสะพานแขวนไมเ้กา่แก่สรา้งขา้มแม่น ้าปัตตานี น ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 น ้าตกที่

ตกลงมาจากหนา้ผาสงูกวา่ 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลมุไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจี แวะรา้นเฉากว๋ยเบตง 

กม.4 (วุน้ด า) ลิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิอร่อยระดบัต านาน  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ปลานลิสายน ้าไหล อโุมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการ

หลบซอ่นตวั อโุมงคถ์กูแบง่ออกเป็นหอ้งหรอืชอ่งตา่ง ๆ ตามการใชง้าน ใหท้า่นถ่ายรูปกับตน้ไมย้ักษ์ ตน้
ไทรพันปี บ่อน ้ารอ้นเบตง เป็นบ่อน ้ ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ อสิระใหท้่านไดแ้ช่เทา้ผ่อนคลาย 

ถา่ยรูปกบัป้ายใตส้ดุสยาม  

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5) ไกเ่บตง ทีพั่กแรม:โรงแรมเบตงเมอรล์นิ  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที ่6) ติม่ซ า ถ่ายรูปสตรทีอารต์ Street Art แลนดม์ารค์

เมอืงเบตง ตูไ้ปรษณียแ์หง่อ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศไทยและ

ใหญท่ีส่ดุในโลก หอนาฬกิา สญัลักษณ์ของเมอืงเบตง ตัง้เป็นศนูยก์ลางของ

สีแ่ยกวงเวยีนกลางเมอืง เดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงยะลา  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) เดนิทางสูปั่ตตานี จากนัน้เดนิทางสู่ศาลเจา้

แม่ลิม้กอเหนี่ยว เป็นศาลศักดิส์ทิธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตัง้แต่สมัยโบราณ 

สกัการบชูาเพือ่ขอใหป้ระสบความส าเร็จในดา้น  
ถงึเวลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานหาดใหญ่เพือ่เตรยีมตัวเช็คอนิ

เดนิทางกลบั 
19.05น.หรอื19.40น.ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3111 

20.35น.หรอื21.10น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 

 
*************************************** 

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

              

วนัที ่2    ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอรเ์วง-สะพานแตปูซู-น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9-รา้นเฉากว๋ย กม.4-อุโมงคปิ์ยะมติร  

              ตน้ไทรพนัปี - บอ่น า้รอ้นเบตง-ถา่ยรูปป้ายใตส้ดุสยาม 

 

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



                             

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิมี

การเปลีย่นแปลงไฟทบ์นิ,การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถบรษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรเองตามล าดับการจองและช าระเงนิเทา่นัน้ 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง/กรุ๊ป 

19-21 กมุภาพันธ ์65  7,888  

ไมม่รีาคาเด็ก 

(ทารก 0-2 ปี ราคา 1,500 บาท) 

1,500 16 

4-6 มนีาคม 65 7,888 1,500 16 

25-27 มนีาคม 65 7,888 1,500 16 

1-3 เมษายน 65 7,888 1,500 16 

8-10 เมษายน 65 8,888 1,500 16 

14-16 เมษายน 65 9,888 1,500 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

อพัเดทธนัวาคม 64 ประกาศจากทางภาคทอ้งถิน่ของเมอืงเบตง เรือ่งมาตรการการท่องเทีย่วสกายวอลค์อัยเยอรเ์วง
นักท่องเทีย่วตอ้งฉีดวัคซนี 2 เข็ม และมใีบรับรองจากบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจ ATK ภายใน 72 ชม.เท่านัน้
(ตามนโยบายผูว้่าฯ) ตามโปรแกรมเทีย่วสกายวอรค์ในวันที2่ของรายการ ผูเ้ดนิทางทุกท่านจ าเป็นตอ้งจะตอ้งตรวจATK
ภายใน 1-2 วันกอ่นเดนิทาง  

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

• บตัรประจ าตัวประชาชน ** กรุณาสง่ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า **  

(ส าหรับเด็กอายนุอ้ยกวา่ 7 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตรหรอืหนังสอืเดนิทาง ส าหรับเด็กอาย ุ7 ปีขึน้ไป ตอ้งใชบ้ตัรประจ าตัวประชาชน 
หรอื หนังสอืเดนิทาง ) 

• เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

 คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 

- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์กรณีตอ้งการทานแยกจากเซต

โตะ๊ทวัรจ์ะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

เง ือ่นไขการจอง 

การจังหวัดหมายเหตุส าคญั: ผูเ้ดนิทางจะตอ้งแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึง่ ณ จุดเช็คอนิตน้ทางและจงัหวดั

ปลายทาง ดงัตอ่ไปนี ้

√ ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้Sinovac 2เข็ม / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 2เข็ม / Moderna 2
เข็ม /Pfizer2เข็ม /สปตุนกิ ว2ีเข็ม/ J&J1เข็ม /วคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม 

หรอื√ มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรอื
แล็บทีรั่บรองไมเ่กนิ72ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

*อายตุ า่กวา่18ปีตอ้งแสดงผลตรวจเทา่นัน้*  

*ผูเ้ดนิทางทกุทา่นโปรดลงทะเบยีนทางแอพพลเิคชัน่ไทยชนะ แอปจังหวัดสงขลา Songkhla Care หมอชนะ 



                             
 อตัราคา่บรกิารไม่รวมคา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ผูโ้ดยสารสามารถถอืสมัภาระขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ

ทา่นละ 7 กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น ้าหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท,20กโิลกรัมเพิม่ 550 บาท ราคาต่อ
เทีย่ว) โปรดตดิตอ่แจง้บรษัิททวัรอ์ย่างนอ้ย10วนักอ่นเดนิทางไมนั่บรวมวนัหยดุ เสาร์-อาทติย ์

 คา่ทปิไกด ์300 บาท 

 ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ 800 บาท 

 เง ือ่นไขการจอง 

 มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 8 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 

วันที่ 3 


