
                             

 

 
 
 

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 หมายเหตุ 

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  9,555  1,500 8 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์
ทา่นละ 300บาท 

 

 
 

03.30น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมายทา่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิAir Asia 

06.30น. น าทา่นบนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานหาดใหญ ่สายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3102 
08.05น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานหาดใหญ ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางท่องเทีย่ว 

จังหวัดปัตตานี เดนิทางสู่วัดชา้งให ้สกัการะหลวงปู่ ทวด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที ่1) ถา่ยรูป จุดชมววิสะพานเขือ่นบางลาง สะพานโต๊ะกแูซ แหลง่สดูโอโซนชัน้ด ีชม
ววิแบบ 360 องศา เบตง อ าเภอทีอ่ยู่ใตส้ดุของประเทศไทยอุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์อุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขา

แหง่แรกของประเทศไทย ยามค ่าคนืภายในอโุมงคจ์ะมไีฟแฟนซปีระดับสสีนัสวยงาม 

เย็น บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที ่2)   ทีพ่กัแรม : โรงแรมเบตงเมอรล์นิ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
 

 

 
04.00น. จุดชมววิทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ใหท้่านเต็มอิม่กับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั ้งแต่ช่วงเชา้มืดไดอ้ย่าง

สวยงาม(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ)*มีบรกิารรถมอเตอร์ไซดข์ึน้จุดชมววิเที่ยวละ20บาท* และท่านสามารถชม

Skywalkอัยเยอร์เวง(ไม่รวมค่าเขา้ชมค่าบ ารุงสถานที่ช าระหนา้งาน) แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของเบตงได ้บนระดับ
ความสงู 2,038 จากระดับน ้าทะเล บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซ ูเป็นสะพานแขวน

ไมเ้กา่แกส่รา้งขา้มแม่น ้าปัตตานี  น ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 น ้าตกทีต่กลงมาจากหนา้ผาสูงกว่า 30 เมตร รอบ

บรเิวณปกคลุมไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจี แวะ รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4 (วุน้ด า) ใหท้่านลิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิสูตร

อร่อยระดับต านาน  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ปลานลิสายน ้าไหล อุโมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อน

ตัว อุโมงคถ์ูกแบ่งออกเป็นหอ้งหรอืชอ่งต่าง ๆ ตามการใชง้าน ใหท้่านถ่ายรูปกับตน้ไมย้ักษ์ ตน้ไทรพันปี บ่อน ้า

รอ้นเบตง เป็นบอ่น ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ อสิระใหท้า่นไดแ้ชเ่ทา้ผอ่นคลาย ถา่ยรูปกับป้ายใตส้ดุสยาม  

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5) ไกเ่บตง ทีพ่กัแรม : โรงแรมเบตงเมอรล์นิ  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้(มื้อที ่6)ติม่ซ า ถ่ายรูป สตรทีอารต์ Street Art แลนดม์ารค์เมอืงเบตง ตูไ้ปรษณียแ์ห่ง

อ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญ่ที่สดุในประเทศไทยและใหญ่ที่สดุในโลก หอนาฬกิา สัญลักษณ์ของเมอืงเบตง 

ตัง้เป็นศนูยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีนกลางเมอืง เดนิทางเขา้สู ่ ตัวเมอืงยะลา  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เดนิทางสู่ปัตตานี จากนั้นเดนิทางสู่ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหนี่ยว เป็นศาล

ศักดิส์ทิธิท์ีอ่ยูคู่เ่มอืงปัตตานีมาตัง้แต่สมัยโบราณ สกัการบชูาเพือ่ขอใหป้ระสบความส าเร็จในดา้น  
ถงึเวลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานหาดใหญ ่เพือ่เตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทาง 

19.40น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3111 

21.10น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 

 
 

 

 

 

 

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

              

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

              ตน้ไทรพนัปี - บอ่น า้รอ้นเบตง-ถา่ยรปูป้ายใตสุ้ดสยาม 

 

วนัที ่3    สตรทีอารต์-ตูไ้ปรษณีย-์หอนาฬกิา-เมอืงยะลา-ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว-ทา่อากาศยานหาดใหญ-่ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางจะตอ้งแสดงเอกสาร อยา่งใดอยา่งหนึง่ ณ จุดเช็คอนิ ท ัง้ขาเขา้และขาออก   

✓ ฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ-19ดงัตอ่ไปนี ้ซโินแวค,ซโินฟารม์,ไฟเซอร,์แอสตราเซเนกา หรอืวัคซนีไขว ้ครบ 2เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน)  

หรอื ✓ แสดงผลตรวจโควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรอืแล็บรับรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่น

เดนิทาง) 

หรอื ✓ ผูท้ ีเ่คยหายจากโควดิ-19 มาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

 

 



                             

 

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิ ** 
เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขับรถ  

• คา่ทปิไกด ์ยกเวน้ กรุ๊ปเดนิทางวันที ่1-3 ม.ค. 65 ช าระค่าทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

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

- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นี้ย่อมอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ทปิไกด ์กรุ๊ปเดนิทางวันที ่1-3 ม.ค. 65 ช าระคา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์

• อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 

กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น ้าหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท/เทีย่ว) โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์
เงือ่นไขการจอง 

 มัดจ า 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

กรณีลูกคา้ใชส้ทิธิท์วัรเ์ทีย่วไทย 
การจองทัวรท์ีส่มบรูณ์ ทา่นตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 60% ผา่นแอพพลเิคชัน่ "เป๋าตังค"์ 

เมือ่จองทัวรแ์ลว้ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น เปลีย่นวันเดนิทางหรอืขอเงนิคนืไดทุ้กกรณี และเงือ่นไขเป็นไปตามโครงการทัวร์
เทีย่วไทยก าหนด 

กรณีลูกคา้ไมใ่ชส้ทิธิท์วัรเ์ทีย่วไทย 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

เงือ่นไขการจอง 



                             

 

 หมายเหต ุ

• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ทา่น ( กรณี 6 ทา่น ไมม่ไีกด)์ (กรณี 4 ทา่น มคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ) 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที่ 
การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 


