
 
 
 
 
 
                             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YLBS01 ต ัล๊ ลลั ลา เบตง 5วนั2คนื
พักเบตง 2คนื ราคาเริม่ตน้ 4,999 บาท เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูห่าดใหญ ่และใชร้ถตูน้ าเทีย่วเบตง  

 
15.00น.  จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่หาดใหญ่ (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ12ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอธัยาศยั  
 

 

 
เชา้ เดนิทางถงึ หาดใหญ ่สงขลา แวะจดุพักรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธรุะสว่นตวั 

บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที ่1) จังหวัดปัตตานี เดนิทางสู่ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหนี่ยว 

เป็นศาลศักดิส์ทิธิท์ ีอ่ยู่คู่เมอืงปัตตานีมาตัง้แต่สมัยโบราณ สกัการบูชาเพื่อขอให ้
ประสบความส าเร็จในดา้นต่างๆวัดชา้งให ้สักการะหลวงปู่ ทวดวัดคูหาภมิุข 

สกัการะพระพุทธรูปปางไสยาสนข์นาดใหญ ่
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที ่2) ถ่ายรูป จุดชมววิสะพานเขือ่นบางลาง แหลง่สดู

โอโซนชัน้ด ีชมววิแบบ 360 องศา เบตง อ าเภอทีอ่ยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย 

ถ่ายรูป สตรทีอารต์ Street Art แลนดม์ารค์เมอืงเบตง ตูไ้ปรษณียแ์ห่งอ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทยและ

ใหญท่ีส่ดุในโลก หอนาฬกิา สญัลกัษณ์ของเมอืงเบตง ตัง้เป็นศนูยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีนกลางเมอืง 

เย็น บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที ่3) เมนูไกเ่บตง และเคาหยก อาหารพืน้เมอืงขึน้ชือ่ 
       ทีพั่กแรม : โรงแรมคาเธย่ ์เบตงหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
 

 

 

 
04.00น. จุดชมววิทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ใหท้่านเต็มอิม่กับการชมทะเล

หมอกแบบหนา ๆ ตัง้แต่ชว่งเชา้มดืไดอ้ย่างสวยงาม(ขึน้อยู่กับสภาพ

ภมูอิากาศ)*มบีรกิารรถมอเตอรไ์ซดข์ึน้จุดชมววิเทีย่วละ20บาท* และ
ท่านสามารถชมSkywalkอัยเยอร์เวง(ไม่รวมค่าเขา้ชมค่าบ ารุง
สถานที่ช าระหนา้งาน) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได ้บนระดับ
ความสูง 2,038 จากระดับน ้ าทะเล บริการอาหารเชา้ (มื้อที่ 4) 
ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปซู ูเป็นสะพานแขวนไมเ้กา่แกส่รา้งขา้ม

แม่น ้าปัตตานี  น ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 น ้าตกทีต่กลงมาจากหนา้

ผาสงูกว่า 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลมุไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจี แวะ 

รา้นเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุน้ด า) อิสระใหท้่านเลือกซื้อลองชมิตาม
อธัยาศยั สวนหมืน่บปุผา สวนไมด้อกเมอืงหนาวแหง่เดยีวในภาคใต ้ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

2-6 ธนัวาคม 64 4,999 ไมม่รีาคาเด็ก 1,500 30 

9-13 ธนัวาคม 64 4,999 ไมม่รีาคาเด็ก 1,500 30 

30 ธนัวาคม-3 มกราคม 65 5,999 ไมม่รีาคาเด็ก 1,500 30 

วนัที1่     จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูห่าดใหญ ่                                                                                                                           

วนัที2่    หาดใหญ-่ปตัตาน-ีศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว-วดัชา้งให-้วดัคหูาภมิุข-เขือ่นบางลาง-เบตง-อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ-์ 

             สตรทีอารต์-ตูไ้ปรษณีย-์หอนาฬกิา 

                    

วนัที3่    ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอรเ์วง-สะพานแตปูซู-น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9-รา้นเฉากว๋ย กม.4-สวนหมืน่บุปผา- 

             อุโมงคปิ์ยะมติร-บอ่น า้รอ้นเบตง-สนามฟตุบอล 

 



 
 
 
 
 
                             

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) อโุมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถกูใชเ้ป็นฐานในการหลบซอ่นตวั อโุมงคถ์ูกแบง่ออกเป็นหอ้งหรอื

ชอ่งต่าง ๆ ตามการใชง้าน ใหท้่านถ่ายรูปกับตน้ไมย้ักษ์ ตน้ไทรพันปี บ่อน ้ารอ้นเบตง เป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ 

อสิระใหท้า่นไดแ้ชเ่ทา้ผอ่นคลาย ชม สนามฟตุบอลเบตง สนามกฬีากลางหุบ ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาต ิใหบ้รรยากาศร่มรืน่เป็น

ธรรมชาต ิ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่6) 
ทีพั่กแรม : โรงแรมคาเธย่ ์เบตงหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที ่7) ถา่ยรูปกบัป้ายใตส้ดุสยาม เดนิทางเขา้สู ่ ตวัเมอืงยะลา  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่8) เดนิทางสู ่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  แวะ ตลาดกมิหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่

ระลกึขนาดใหญ ่อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั  น าทา่นเปลีย่นขึน้รถบสัปรับอากาศ  เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ  

 

 
รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอื

วันหยุดตา่งๆหรือการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชน์
ของทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
- ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

- เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศและคา่น ้ามัน 

 คา่บรกิารคนขับรถ 

 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 

วนัที5่    เดนิทางถงึกรุงเทพฯโดยประมาณ07.00น.โดยสวสัดภิาพ 

เง ือ่นไขการจอง 

วนัที4่    ถา่ยรูปป้ายใตส้ดุสยาม - ตวัเมอืงยะลา - หาดใหญ ่- ตลาดกมิหยง - กรุงเทพฯ   

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

 ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) 

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

 ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

 มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) ไมเ่กนิ72ชัว่โมง 

 

 

 



 
 
 
 
 
                             

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   

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 ุ

 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 24 ทา่น  

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล 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 


