
 
 
 
 
 
 

รหัส AD03-08 DD 

 

รหสัทวัร ์AD03-08 DD 

 

 

YLDD01 โปรแกรม ล่องใตไ้ปเบตง 3 วัน 2 คืน  พักเบตง 2 คืน 

ราคาเริ่มตน้ 6,555 บาท เดินทางพฤศจิกายน 64- กมุภาพันธ ์65 เดินทางโดยสายการบินNOK AIR 

 

วันเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พักเดีย่ว 

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 กุมภาพนัธ ์65 

 

6,888 

 

1,500 

 

16 

 

   

 

 

06.30 พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมายท่าอากาศยานดอนเมอืงเคาเตอร ์Nok air เดนิทางโดยเทีย่วบนิ DD502 

DMK-HDY09.20-10.45/DD070(06.00-07.25)เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับน าท่านขึน้รถตูป้รับ
อากาศเดนิทางท่องเทีย่ว น าท่านแวะจังหวัดปัตตาน ี เดนิทางสูว่ดัราษฎรบ์ูรณะ หรอืวดัชา้งให ้ เป็น
วัดเกา่แกร่าว 300 ปีถอืเป็นวัดตน้ต ารับของหลวงปู่ทวดจากนัน้น าท่านสูส่ะพานจุดชมววิเขือ่นบาง

ลางเขือ่นบางลางเป็นเขือ่นทีส่รา้งขึน้เพือ่กัน้แม่น ้าปัตตานี อันเป็นสว่นหนึง่ของโครงการไฟฟ้าพลังน ้า
เอนกประสงคแ์ห่งแรกในภาคใตรั้บประทานอาหารกลาง (มือ้ที ่1)จากนัน้เดนิทางแวะ ตัวเมอืงยะลา ค า
ว่า “ยะลา” มทีีม่าจากภาษาพืน้เมอืงเดมิว่า “ยะลอ” แปลว่า “แห” ถอืเป็นจังหวัดทีม่ปีระวัตคิวาม

เป็นมาเกา่แกจ่ังหวดัหนึง่ของประเทศ น าท่านชม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิเ์ป็นอุโมงคร์ถยนตล์อด
ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย 

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

 

 

 

 

 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที3่) น าท่านเดนิทางสูจุ่ดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขา

ไมโครเวฟ กโิลเมตรที ่32(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ)มบีรกิารวนิรถมอเตอรไ์ซดข์ึน้จุดชมววิเทีย่วละ20

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

สะพำนแตปซูู –รำ้นเฉำก๋วยเบตง กม.4-สวนดอกไมห้ม่ืนบุปผำ-อโุมงคปิ์ยะมิตร ชมตน้ไมย้กัษ์พนัปี – 

บ่อน ำ้รอ้นเบตง-ถ่ำยรูปปำ้ยใตส้ดุสยำม  อำหำร เชำ้ /เที่ยง/เย็น (ไก่เบตง) 

วนัแรก ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง – ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ จ.สงขลำ - ปัตตำนี - วดัชำ้งให ้หลวงปู่ ทวด – เมืองยะลำ – สะพำนจุดชมวิว

เข่ือนบำงลำง - เบตง – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ    อำหำร เที่ยง/เย็น 
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บาทและท่านสามารถชมSkywalkอยัเยอรเ์วงแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของเบตงไดเ้ดนิทางสู่

น า้ตเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ชือ่เดมิ คอื น ้าตก “วังเวง” หรอื "อัยเยอรเ์ค็ม" เป็นน ้าตกทีต่กลง
มาจากหนา้ผาสงูกว่า 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลุมไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจีในปีมหามงคล

ครบรอบ 72 พรรษาในปี2542รับประทานอาหารกลางวัน(มือ้ที4่)น าท่านถ่ายรูปสวยๆกับ
สะพานแตปูซูเป็นสะพานแขวนไมเ้กา่แกส่รา้งขา้มแม่น ้าปัตตานี มนีายมูเซ็ง แตปูซ ู เป็นผู ้
บุกเบกิ ใหท่้านถ่ายรูปน าท่านแวะ รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4 (วุน้ด า)น าท่านเดนิทางสู ่สวน

หมืน่บุปผา หรอืเรยีกว่า สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งเดยีวใน
ภาคใตด้นิทางสูอุ่โมงคปิ์ยะมติรในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซอ่นตัวและเป็นแหล่ง
สะสมเสบียงในการต่อสูข้องกลุ่มผูข้ัดแยง้ทางการเมอืงและชมตน้ไมพ้นัปีจากนัน้น าท่าน

เดนิทางสูบ่อ่น า้รอ้นเบตงเป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ทีป่ระกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น(มือ้ที4่) เดนิทางเขา้ทีพ่ัก: The Holidays Hill betong หรอืระดับเทยีบเท่ากัน 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที5่) น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ หอนาฬกิา สัญลักษณ์ของเมอืงเบตง ตัง้เป็นศนูยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีน
กลางเมอืงใกล ้ๆ กนันัน้มตีูไ้ปรษณียแ์ห่งอ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทยตัง้แต่กอ่นสมัยสงครามโลกครัง้ที่สอง
ลักษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็กจากนัน้เดนิทางสูส่ตรทีอารต์StreetArtแลนดม์ารก์เมอืงเบตงรับประทานอาหารกลางวัน(มือ้ที่
6)จากนัน้เดนิทางสูว่ดัพุทธาธวิาสวัดสวยตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเบตงโดยองคเ์จดยีต์ัง้อยู่บนเนนิเขามทัีศนียภาพทีส่วยงดงาม

มองเห็นภูเขาทีร่ายลอ้มเมอืงเบตงอยู่เบือ้งหนา้มสีิง่ศักดิส์ทิธิท์ีพุ่ทธศาสนกิชนนยิมมาสักการะบูชาและน าท่านเดนิทางสูท่่า
อากาศหาดใหญ่และเดนิทางสูท่่านอากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิNok air เทีย่วบนิDD507HDY-DMK17.55-19.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• ค่าทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
• กรณีหอ้งพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไม่มทีางบรษัิทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูก่ับโรงแรมนัน้ๆ 
• ชือ่โรงแรมทีพ่ัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่
ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวม
ประกันสขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

 

 

หมายเหตุส าคญั  ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดั  ผูเ้ดนิทางตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  
ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนี (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" 

**อาจมกีารตรวจหาเชือ้ทีป่ลายทาง (ขอ้มูลอพัเดท 14-09-64) 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 

วนัที่สำม หอนำฬิกำ – ตูไ้ปรษณียใ์หญ่ที่สดุในโลก –สตรีทอำรต์เบตง- วดัพุทธำธิวำส-ทำ่อำกำศยำนหำดใหญ่-กทม.  อำหำร เชำ้ ติ่มซ ่ำ /เที่ยง 
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อตัรานีไ้มร่วม 

• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 
• ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  

• ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  
เงือ่นไขการจอง 

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

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 

• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผูีเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ท่าน  

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง 

จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ 
หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
บรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่า
โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้ง
ค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• ส าหรับสถานที ่เปิด-ปิด เป็นไปตามมาตรการจังหวัด  


