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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานหาดใหญ ่จ.สงขลา - ปัตตาน ี- วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด – สะพานจุดชมววิ
เขือ่นบางลาง – เบตง – อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์– สตรทีอารต์ - หอนาฬกิา – ตูไ้ปรษณียใ์หญ่ทีสุ่ดในโลก - ไนท์

บาซ่าเบตง 
พกัเมอืงเบตง              อาหารเทีย่ง/-- 

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

3 เบตง – ยะลา - ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว ปัตตาน ี– หาดใหญ ่- ตลาดกมิหยงหาดใหญ ่- ทา่อากาศยานหาดใหญ ่

– ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาหารเชา้ (ติม่ซ 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 มถิุนายน 64 6,900 1,500 16  

25-27 มถิุนายน 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 ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ AIR ASIA ประต ู9-10 เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั 
06.45น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD3102 
08.10น. ถงึท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไกดจ์ะรอตอ้นรบัท่านอยู่ดา้นนอก น าท่านขึน้รถตูป้รบัอากาศ ท่องเทีย่ว 
 จงัหวดัปัตตานี วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด แวะถ่ายรปู สะพานจุดชมววิเขือ่นบางลาง   
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงเบตง 
 ชมอุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์อุโมงคภ์ูเขาแห่งแรกของไทย สตรทีอารต์ Street Art แลนดม์ารค์เมอืงเบตง  
ช่วงเยน็ ไนทบ์าซ่าเบตง อสิระชอ้ปป้ิงและอสิระทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  
 ทีพ่กัแรม : The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ากนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04.00น. จดุชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง (ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) ท่านสามารถชม Skywalk อัยเยอรเ์วง แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ จุดไฮไลทค์อืชัน้ 3 ทีส่รา้ง
ทางเดนิดว้ยกระจกใส (ไม่รวมค่าบรกิารถุงรองเท้าช าระหน้างาน//ส าหรบัค่าเขา้ชม ณ ปัจจุบันยงัไม่เสยีค่าเขา้ชม กรณีทางการมกีารเรยีกเกบ็ค่าเขา้ช าระเพิม่ หน้า
งาน) 

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อท่ี 2)  

  สะพานแตปูซู สะพานแขวนไมเ้ก่าแก่สรา้งขา้มแม่น ้าปัตตานี  น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 น ้าตกทีต่กลงมาจากหน้าผาสงูกว่า 30 เมตร  

 รา้นเฉาก๋วยกม.4 (วุ้นด า) อรอ่ยระดบัต านาน อิสระให้ท่านเลือกซ้ือลองชิมตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (มื้อท่ี 3) เมนูข้ึนช่ือ ปลานิลสายน ้าไหล,ผดัผกัน ้า 

 เดนิทางสู่ อุโมงคปิ์ยะมิตรและเดนิทางสู่บ่อน ้ารอ้นเบตง เป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ 

 วดัพุทธาธิวาส วดัสวยใจกลางเมอืงเบตง องคเ์จดยีต์ัง้อยู่บนเนินเขา มทีศันียภาพสวยงดงาม 

 แวะถ่ายรปูกบัป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกัน้เขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซยี  

เยน็ บริการอาหารเยน็ (มื้อท่ี 4) เมนูไก่เบตง,เคาหยก อาหารพื้นเมืองข้ึนช่ือ 
หลงัทานอาหารสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกัแรม 

ทีพ่กัแรม : The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ากนั 
 
 
 
  
 
 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) เมนูติม่ซ า 
 ออกเดนิทางสู่ ตวัเมอืงยะลา  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6)  
บ่าย     แวะจงัหวดัปัตตานี ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว สกัการะบูชาเพือ่ขอใหป้ระสบความส าเรจ็ 
 หาดใหญ่ แวะ ตลาดกมิหยง ซื้อของฝากและของทีร่ะลกึ 
 เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพือ่เดนิทางกลบั 
19.05น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD3111 
20.35น.   ถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

  

วนัท่ี 1        ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ปัตตานี – ซิตี้ทวัรเ์มืองเบตง                                                                                                                               

วนัท่ี 2      Skywalk อยัเยอร์เวง - สะพานแตปซูู - น ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 – อโุมงคปิ์ยะมติร - บ่อน ้ารอ้นเบตง - วดัพุทธาธวิาส - ป้ายใตส้ดุสยาม 

                       - อุโมงคปิ์ยะมิตร – บ่อน ้ำร้อน - วัดพุทธำธิวำส -ป้ำยใต้สุดสยำม 

วนัท่ี 3 เบตง – เมืองยะลา – ปัตตานี – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

วันที ่3 



 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ
เดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
• คา่ทีพั่ก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้
ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพักและคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
สายการบนิ Air Asia ไมร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช 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 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 
• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เงือ่นไขการจอง 

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

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวร์โดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 8 ทา่น 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย
ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุ 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู
หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่
การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขโปรแกรม 

วันที ่3 


