
 
 
 
 
 
 

รบัส่วนลดทางไลนนี์ ้@teawsanooktour 
 

 

 

YLDD01 โปรแกรม ลอ่งใตไ้ปเบตง 3 วัน 2 คืน  พกัเบตง 2 คืน 

ราคาเริม่ตน้ 6,555 บาท เดินทางพฤศจกิายน 64- กมุภาพนัธ ์65 เดินทางโดยสายการบินNOK AIR 

 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว 

เดนิทางคนเดยีว เพิม่ 

 

ทีน่ั่ง 

 

18-20 ,25-27 พฤศจกิายน 64 

 

6,555 

 
 
 

2,200 

 

1,500 

 

16 

 

2-4,16-18,26-28 ธนัวาคม 64  

 

6,555 

 

1,500 

 

16 

 

22-24,26-28 มกราคม 65 

 

6,888 

 

1,500 

 

16 

 

10-12,24-26 กมุภาพนัธ ์65 

 

6,888 

 

1,500 

 

16 

 

   

 

 

06.30 พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมายทา่อากาศยานดอนเมอืงเคาเตอร ์Nok air เดนิทางโดยเทีย่วบนิ DD502 

DMK-HDY09.20-10.45/DD070(06.00-07.25)เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับน าทา่นขึน้รถตูป้รับ
อากาศเดนิทางทอ่งเทีย่ว น าทา่นแวะจังหวัดปัตตาน ี เดนิทางสูว่ดัราษฎรบ์รูณะ หรอืวดัชา้งให ้ เป็น
วัดเกา่แกร่าว 300 ปีถอืเป็นวัดตน้ต ารับของหลวงปู่ ทวดจากนัน้น าทา่นสูส่ะพานจดุชมววิเขือ่นบาง
ลางเขือ่นบางลางเป็นเขือ่นทีส่รา้งขึน้เพือ่กัน้แมน่ ้าปัตตาน ี อันเป็นสว่นหนึง่ของโครงการไฟฟ้าพลังน ้า
เอนกประสงคแ์หง่แรกในภาคใตร้ับประทานอาหารกลาง (มือ้ที ่1)จากนัน้เดนิทางแวะ ตัวเมอืงยะลา ค า
วา่ “ยะลา” มทีีม่าจากภาษาพืน้เมอืงเดมิวา่ “ยะลอ” แปลวา่ “แห” ถอืเป็นจังหวัดทีม่ปีระวัตคิวาม
เป็นมาเกา่แกจั่งหวัดหนึง่ของประเทศ น าทา่นชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิเ์ป็นอโุมงคร์ถยนตล์อด
ภเูขาแหง่แรกของประเทศไทย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น(มือ้ที2่) เดนิทางเขา้ทีพ่ัก: The Holidays Hill betong หรอืระดับเทยีบเทา่กัน 
 

 

 

 

 
 
 

วนัที่สอง เบตง - อยัเยอรเ์วง Skywalk – ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – –  น า้ตกเฉลิมพระเกียรต ิร.9 - 

สะพานแตปซูู –รา้นเฉาก๋วยเบตง กม.4-สวนดอกไมห้ม่ืนบปุผา-อโุมงคปิ์ยะมิตร ชมตน้ไมย้กัษ์พนัปี – 

บอ่น า้รอ้นเบตง-ถ่ายรูปป้ายใตส้ดุสยาม  อาหาร เชา้ /เท่ียง/เย็น (ไก่เบตง) 

วนัแรก ทา่อากาศยานดอนเมือง – ทา่อากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด – เมืองยะลา – สะพานจดุชมวิว

เข่ือนบางลาง - เบตง – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ    อาหาร เที่ยง/เย็น 



 
 
 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที3่) น าทา่นเดนิทางสูจุ่ดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขาไมโครเวฟ กโิลเมตรที ่

32(ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ)มบีรกิารวนิรถมอเตอรไ์ซดข์ึน้จุดชมววิเทีย่วละ20บาทและทา่นสามารถชมSkywalkอยัเยอรเ์วง
แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องเบตงไดเ้ดนิทางสูน่ า้ตเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ชือ่เดมิ คอื น ้าตก “วังเวง” หรอื "อัยเยอรเ์ค็ม" เป็นน ้าตก
ทีต่กลงมาจากหนา้ผาสงูกวา่ 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลมุไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจใีนปีมหามงคล
ครบรอบ 72 พรรษาในปี2542รับประทานอาหารกลางวัน(มือ้ที4่)น าทา่นถา่ยรปูสวยๆกับสะพานแตปูซู
เป็นสะพานแขวนไมเ้กา่แกส่รา้งขา้มแมน่ ้าปัตตานี มนีายมเูซ็ง แตปูซ ู เป็นผูบ้กุเบกิ ใหท้า่นถา่ยรูปน า
ทา่นแวะ รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4 (วุน้ด า)น าทา่นเดนิทางสู ่ สวนหมืน่บปุผา หรอืเรยีกวา่ สวนไม ้
ดอกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวแหง่เดยีวในภาคใตด้นิทางสูอ่โุมงคปิ์ยะมติรในอดตี
เคยถกูใชเ้ป็นฐานในการหลบซอ่นตัวและเป็นแหลง่สะสมเสบยีงในการตอ่สูข้องกลุม่ผูข้ัดแยง้ทาง
การเมอืงและชมตน้ไมพ้นัปีจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูบ่อ่น า้รอ้นเบตงเป็นบอ่น ้ารอ้นธรรมชาตขินาด

ใหญท่ีป่ระกอบดว้ยแรธ่าตตุา่งๆ 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น(มือ้ที4่) เดนิทางเขา้ทีพ่ัก: The Holidays Hill betong หรอืระดับเทยีบเทา่กัน 

 

 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที5่) น าทา่นถา่ยรปูบรเิวณ หอนาฬกิา สัญลักษณ์ของเมอืงเบตง ตัง้เป็นศนูยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีน

กลางเมอืงใกล ้ๆ กันนัน้มตีูไ้ปรษณียแ์หง่อ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศไทยตัง้แตก่อ่นสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง
ลักษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็กจากนัน้เดนิทางสูส่ตรทีอารต์StreetArtแลนดม์ารก์เมอืงเบตงรับประทานอาหารกลางวัน(มือ้ที่
6)จากนัน้เดนิทางสูว่ดัพทุธาธวิาสวัดสวยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเบตงโดยองคเ์จดยีต์ัง้อยูบ่นเนนิเขามทีัศนยีภาพทีส่วยงดงาม
มองเห็นภเูขาทีร่ายลอ้มเมอืงเบตงอยูเ่บือ้งหนา้มสีิง่ศักดิส์ทิธิท์ ีพ่ทุธศาสนกิชนนยิมมาสักการะบชูาและน าทา่นเดนิทางสูท่า่
อากาศหาดใหญแ่ละเดนิทางสูท่า่นอากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิNok air เทีย่วบนิDD507HDY-DMK17.55-19.15  

 

 

 

 

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า ** 

เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
 กรณีหอ้งพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไมม่ทีางบรษัิทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูก่ับโรงแรมนัน้ๆ 
 ชือ่โรงแรมทีพั่ก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยู่

ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วม
ประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 

เงือ่นไขการจอง 

วนัท่ีสาม หอนาฬิกา – ตูไ้ปรษณียใ์หญ่ท่ีสดุในโลก –สตรีทอารต์เบตง- วดัพทุธาธิวาส-ทา่อากาศยานหาดใหญ่-กทม.  อาหาร เชา้ ติ่มซ  ่า /เท่ียง 

 

หมายเหตสุ าคญั  ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดั  ผูเ้ดนิทางตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  
ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนี (ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั) Sinovac  2 เข็ม  /Sinopharm 2 เข็ม/   Astrazeneca 1 เข็ม  /   Moderna 2 เข็ม /J&J 1 เข็ม 

/ Pfizer 2 เข็ม วคัซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจงัหวดั)          

 หรอืมเีอกสารแสดงผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test Kit (ATK) ไมเ่กนิ 72 ช ัว่โมง 

หรอืเป็นผูม้เีอกสารรบัรองวา่เป็นผูเ้คยตดิเชือ้มาไมเ่กนิ 90 วนั 

ทีเ่ดนิทางเขา้จงัหวดัสงขลา ตอ้งลงทะเบยีนใน QR Code "SONGKHLA CARE" 

**อาจมกีารตรวจหาเชือ้ท ีป่ลายทาง (ขอ้มลูอพัเดท 14-09-64) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่
ครบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
 กรุป๊คอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ทา่น  

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง 

จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับราคาค่า

โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 ส าหรับสถานที ่เปิด-ปิด เป็นไปตามมาตรการจังหวัด  


