CODE: YLVZ03 โอเค โอเค๊ เบตง 3D 2N

YLVZ03 โอเค โอเค๊ เบตง สกายวอร์คอัยเยอร์เวง 3วัน 2คืน
วัดช้างให้ ชมวิวเขื่อนบางลาง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ชมทะเลหมอก
สกายวอร์คอัยเวอร์เวง ต้นไม้ยักษ์พันปี อุโมงค์ปย
ิ ะมิตร สตรีทอาร์ทเบตง เช็คอินป้าย
OK BETONG ตู้ไปรษณีย์ ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหนี่ยว ตลาดกิมหยง
เดินทางโดยสายการบินThai Viet Jet Air สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่
น้าหนักกระเป๋าโหลด 20 Kg. carry on 7 KG

ราคาพิ เศษ 6,999 บาท เดินทาง 19-21 ส.ค. , 27-29 ส.ค.
พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว ชาระเพิ่ม

ทีน
่ ั่ง/กรุ๊ป

ไม่มีราคาเด็ก

1,500

24

(Infant ไม่เกิน 2ปี ราคา 2,500บาท)

1,500

24

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

19-21 สิงหาคม 65

6,999

27-29 สิงหาคม 65

6,999

หมายเหตุ

Flight:
VZ320 BKK-HDY 06.40-08.05
VZ329 HDY-BKK 21.50-23.20
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-ปัตตานี-วัดช้างให้-เขือ
่ นบางลาง-เบตง-ป้ายOK BETONGอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

 อาหาร เทีย
่ ง,เย็น

04.30น. จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินThai VietJet Air เจ้าหน้าทีบ
่ ริษัทฯให้การต้อนรับ
06.40น. บินสูท
่ า่ อากาศยานหาดใหญ่ เที่ยวบินที่ VZ320
08.05น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระเรียบร้อย นาท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ ปัตตานี เดินทางสู่ วัดช้าง
ให้ นาท่านสักการะหลวงปู่ทวด เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็น วัดต้นตารับของหลวงปู่ทวด

บ่าย

เย็น

เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์
แรกของวัด และอัฐของท่านก็
ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้าง
ใ ห้ จึ ง ก ล า ย เ ป็ น ส ถ า น ที่
ท่ อ งเที่ ย วขึ้ น ชื่ อ และเป็ น อี ก
หนึ่ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด
ปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ก รา บ สั ก ก า ระ หล วงปู่ ท วด
อย่างไม่ขาดสาย ที่เรียกว่าเมื่อมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายด้ามขวานแล้วต้องแวะมาให้ได้
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) แวะถ่ายรูปจุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง สะพานโต๊ะกูแซ แหล่งสูดโอโซนชั้นดี ชมวิว 360
องศา เดินทางสู เมืองเบตง อาเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เช็คอินถ่ายรูป ป้ายOK BETONG ชม อุโมงค์เบตงมงคล
ฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ยามค่าคืนภายในอุโมงค์จะมีไฟแฟนซีประดับสีสันสวยงาม
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
ที่พักแรม : โรงแรมเบตงเมอร์ลิน/เดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง หรือระดับเทียบเท่า
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดีย
่ วDBLแทน

วันที่ 2 ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง-สะพานแตปูซ-ู น้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-ร้านเฉาก๊วย กม.4-อุโมงค์ปิยะมิตร
ต้นไทรพันปี- บ่อน้าร้อนเบตง-ถ่ายรูปป้ายใต้สด
ุ สยาม
เช้า

บ่าย

เย็น

วันที่ 3

เช้า

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

จุ ด ชมวิ วทะเลหมอกอั ย เยอร์ เวง
ให้ ท่ า นเต็ ม อิ่ ม กั บ การชมทะเล
หมอกแบบหนา ๆ ตั้ งแต่ ช่ วงเช้ า
มื ด ได้ อ ย่ า งสวยงาม(ขึ้ น อยู่ กั บ
สภาพภู มิ อ ากาศ) *มี บ ริ ก ารรถ
มอเตอร์ ไ ซด์ ขึ้ นจุ ดชมวิ วเที่ยวละ
2 0 บ า ท * ท่ า น ส า ม า ร ถ ช ม
Skywalk อัยเยอร์เวง (ไม่รวมค่า
เข้ า ชมค่ า บ ารุ งสถานที่ ช าระหน้ า
งาน) แลนด์มาร์กใหม่ของเบตงบนระดับความสูง 2,038ฟุ ตเหนือระดับนา้ ทะเล ตัวอาคาร
ประกอบด้วยพื้ นที่ชมวิว 3 ชั้น มีระเบียงทางเดิน ที่ยื่นออกไปจากตัวของอาคาร ปลาย
ระเบียงเป็นพื้นกระจกใส สามารถมองเห็นด้านล่างสร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยว
บริ ก ารอาหารเช้ า (มื้ อ ที่ 3) ชมสะพานแตปู ซู สะพานแขวนไม้ เ ก่ า แก่ ส ร้ า งข้ า มแม่ น้ า
ปัตตานี น้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 น้าตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบ
บริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจี แวะร้านเฉาก๊วยเบตง กม.4 (วุ้นดา) ลิ้มลอง
รสชาติดั้งเดิมอร่อยระดับตานาน
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ปลานิลสายน้าไหล พาท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีต
เคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตาม
การใช้งาน ให้ท่านถ่ายรูปกับต้นไม้ยักษ์ ต้นไทรพั นปี พาทุกท่านเดินทางสู่ บ่อน้าร้อนเบ
ตง เป็นบ่อน้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้แช่เท้าผ่อนคลาย จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) เมนูไก่เบตง
ที่พักแรม : โรงแรมเบตงเมอร์ลิน/เดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง หรือระดับเทียบเท่า
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดีย
่ วDBLแทน
สตรีทอาร์ต-ตูไ้ ปรษณีย-์ หอนาฬิกา-เมืองยะลา-ศาลเจ้าแม่ลม
ิ้ กอเหนี่ยว-ตลาดกิมหยง-ท่าอากาศยานหาดใหญ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 อาหาร เช้า,เที่ยง
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) เมนูติ่มซา

พาทุกท่านถ่ายรูปสตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คเมืองเบตง และ ตู้ไปรษณีย์แห่งอาเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก หอนาฬิ กา สัญลักษณ์เมืองเบตง ตั้งเป็น
ศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองยะลา
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
นาท่านเดินทางสู่ปัตตานี ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหนี่ยว เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่
เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สักการะบูชาเพื่ อขอให้ประสบความสาเร็จ
ในด้ า นต่ างๆ พาทุ ก ท่ า นซื้ อ ของฝากหาดใหญ่ ต ลาดกิมหยง ตามอัธยาศั ย
เช่น อัลมอนด์ ผลไม้อบแห้ง ขนมมาเลย์/ญี่ปุ่น สินค้านาเข้า ถึงเวลาสมควร
นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่ อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย
21.50น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินThai VietJet Air
เที่ยวบินที่ VZ329
23.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***********************************

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงไฟท์
บิน,การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น
หมายเหตุสาคัญ: ผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ณ จุดเช็คอินต้นทางและจังหวัดปลายทาง ดังต่อไปนี้
√ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น โควิ ด -19 ดั ง ต่ อ ไปนี้ Sinovac 2เข็ ม / Sinopharm 2เข็ ม / AstraZeneca 2เข็ ม / Moderna 2เข็ ม
/Pfizer2เข็ม /สปุตนิก วี2เข็ม/ J&J1เข็ม /วัคซีนไขว้อื่นๆครบ 2เข็ม
หรือ√ มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด -19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรือแล็บที่รับรอง
ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทาง
*อายุต่ากว่า18ปีต้องแสดงผลตรวจเท่านั้น*
*ผู้เดินทางทุกท่านโปรดลงทะเบียนทางแอพพลิเคชั่นไทยชนะ แอปจังหวัดสงขลา Songkhla Care

เงื่อนไขการให้บริการ
► เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
• บัตรประจาตัวประชาชน ** กรุณาส่งสาเนาบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา **
(สาหรับเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี ต้องใช้สูติบัตรหรือหนังสือเดินทาง สาหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป ต้องใช้บัตรประจาตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง )
• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19
► การจองทัวร์และชาระค่าบริการ
มัดจาท่านละ 4,000 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
-ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
-ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
รวมค่าน้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม
หากต้องการซื้อน้าหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม520บาท,20กิโลกรัมเพิ่ม 550 บาท ราคาต่อเที่ยว) โปรดติดต่อแจ้ง
บริษัททัวร์อย่างน้อย10วันก่อนเดินทางไม่นับรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์

2.

ค่ารถ ค่าน้ามัน และค่าบริการคนขับรถ

3.

ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
- กรณีห้องพั กคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพั กแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้ว
ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟู กที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
- ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง

4. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
5.

ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวไทย

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
7.

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

8. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททา
ไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

2.

ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

3.

ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

4. ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสาหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจาก
เซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
5.

ค่าทิปไกด์ 300 บาท

6. ชาวต่างชาติชาระเพิ่ม 800 บาท
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึ กษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่ อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริ ษั ท ฯ และเมื่อ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัท ฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านได้ย อมรับ เงื่อ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่า 16 ท่าน
• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
•
•

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ มีสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

•

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คาสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่
จ่ายเพิ่ มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ

•

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอานาจของบริษัทฯกากับเท่านั้น

•

ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ามันที่ไม่คงที่
การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้

•

เมื่ อ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่ า นงดใช้ บริ การใดบริ การหนึ่ง หรื อ ไม่เดิน ทางพร้ อมคณะ ถื อ ว่ าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

