
 โปรแกรม ล่องใตไ้ปเบตง 3 วัน 2 คืน  พกัเบตง 2 คืน 

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

 

วันเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

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 กมุภาพนัธ ์65 

 

6,888 

 

1,500 

 

16 

 

   

 

 

 

 
06.30 พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมายทา่อากาศยานดอนเมอืงเคาเตอร ์Nok air เดนิทางโดยเทีย่วบนิ DD502 

DMK-HDY09.20-10.45/DD070(06.00-07.25)เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับนําทา่นขึน้รถตูป้รับ

อากาศเดนิทางทอ่งเทีย่ว นําทา่นแวะจังหวัดปัตตาน ี เดนิทางสูว่ดัราษฎรบ์ูรณะ หรอืวดัชา้งให ้ เป็น
วัดเกา่แกร่าว 300 ปีถอืเป็นวัดตน้ตํารับของหลวงปู่ ทวดจากนัน้นําทา่นสูส่ะพานจุดชมววิเขือ่นบาง
ลางเขือ่นบางลางเป็นเขือ่นทีส่รา้งขึน้เพือ่กัน้แม่น้ําปัตตานี อันเป็นสว่นหนึง่ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา
เอนกประสงคแ์หง่แรกในภาคใตรั้บประทานอาหารกลาง (มือ้ที ่1)จากนัน้เดนิทางแวะ ตัวเมอืงยะลา คํา

ว่า “ยะลา” มทีีม่าจากภาษาพืน้เมอืงเดมิว่า “ยะลอ” แปลว่า “แห” ถอืเป็นจังหวัดทีม่ปีระวัตคิวาม
เป็นมาเกา่แกจ่ังหวดัหนึง่ของประเทศ นําทา่นชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิเ์ป็นอุโมงคร์ถยนตล์อด

ภูเขาแหง่แรกของประเทศไทย 
เย็น รับประทานอาหารเย็น(มือ้ที2่) เดนิทางเขา้ทีพ่ัก: The Holidays Hill betong หรอืระดับเทยีบเทา่กนั 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที3่) นําทา่นเดนิทางสูจุ่ดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขา
ไมโครเวฟ กโิลเมตรที ่32(ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ)มบีรกิารวนิรถมอเตอรไ์ซดข์ึน้จุดชมววิเทีย่วละ20
บาทและทา่นสามารถชมSkywalkอยัเยอรเ์วงแลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของเบตงไดเ้ดนิทางสูน่ า้ตเฉลมิพระเกยีรต ิ ร.9 ชือ่เดมิ 

คอื น้ําตก “วังเวง” หรอื "อัยเยอรเ์ค็ม" เป็นน้ําตกทีต่กลงมาจากหนา้ผาสงูกว่า 30 เมตร รอบบรเิวณปก
คลุมไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจใีนปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี2542รับประทานอาหารกลางวัน
(มือ้ที4่)นําทา่นถา่ยรูปสวยๆกบัสะพานแตปูซูเป็นสะพานแขวนไมเ้กา่แกส่รา้งขา้มแม่น้ําปัตตานี มนีาย

มูเซ็ง แตปซู ู เป็นผูบ้กุเบกิ ใหท้า่นถา่ยรูปนําทา่นแวะ รา้นเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุน้ด า)นําทา่น
เดนิทางสู ่ สวนหมืน่บุปผา หรอืเรยีกว่า สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวแหง่
เดยีวในภาคใตด้นิทางสูอ่โุมงคปิ์ยะมติรในอดตีเคยถกูใชเ้ป็นฐานในการหลบซอ่นตัวและเป็นแหล่ง
สะสมเสบยีงในการต่อสูข้องกลุ่มผูข้ัดแยง้ทางการเมอืงและชมตน้ไมพ้นัปีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูบ่อ่

น า้รอ้นเบตงเป็นบอ่น้ํารอ้นธรรมชาตขินาดใหญท่ีป่ระกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น(มือ้ที4่) เดนิทางเขา้ทีพ่ัก: The Holidays Hill betong หรอืระดับเทยีบเทา่กนั 

 

 

 

วันท่ีสอง เบตง - อัยเยอร์เวง Skywalk – ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – –  

น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - สะพานแตปูซู –ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.

4-สวนดอกไม้หมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร ชมต้นไม้ยักษ์พันปี – บ่อ

น ้าร้อนเบตง-ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม 

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วัดช้างให้ 

หลวงปู่ทวด – เมืองยะลา – สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง - เบตง – อุโมงคเ์บตงมงคล



 

 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที5่) นําทา่นถา่ยรูปบรเิวณ หอนาฬกิา สญัลักษณ์ของเมอืงเบตง ตัง้เป็นศนูยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีน
กลางเมอืงใกล ้ๆ กนันัน้มตีูไ้ปรษณียแ์หง่อําเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศไทยตัง้แต่กอ่นสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง
ลักษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็กจากนัน้เดนิทางสูส่ตรทีอารต์StreetArtแลนดม์ารก์เมอืงเบตงรับประทานอาหารกลางวัน(มือ้ที่

6)จากนัน้เดนิทางสูว่ดัพทุธาธวิาสวัดสวยตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเบตงโดยองคเ์จดยีต์ัง้อยู่บนเนนิเขามทีศันียภาพทีส่วยงดงาม
มองเห็นภูเขาทีร่ายลอ้มเมอืงเบตงอยู่เบือ้งหนา้มสีิง่ศักดิส์ทิธิท์ีพุ่ทธศาสนกิชนนยิมมาสกัการะบชูาและนําทา่นเดนิทางสูท่า่
อากาศหาดใหญแ่ละเดนิทางสูท่า่นอากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิNok air เทีย่วบนิDD507HDY-DMK17.55-19.15  

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
สําเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

 
อตัราบรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

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

 กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูก่บัโรงแรมนัน้ๆ 

 ชือ่โรงแรมทีพ่ัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสํุาหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่

ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวม
ประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 ค่าอาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมุสลมิ  
 ค่าทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 
เง ือ่นไขการจอง 

มัดจําทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชําระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลือก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ชําระเงนิค่ามัดจํา หรือชําระไม่

ครบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชําระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

เงื่อนไขการจอง 

วันท่ีสาม หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ท่ีสุดในโลก –สตรีทอาร์ตเบตง- วัดพุทธาธิวาส-ท่าอากาศ

ยานหาดใหญ่-กทม.  อาหาร เช้า ต่ิมซ้่า /เที่ยง 

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" 

**อาจมกีารตรวจหาเชือ้ทีป่ลายทาง (ขอ้มลูอพัเดท 14-09-64) 

 



 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจําเป็นอืน่ๆ 

 
หมายเหต ุ

 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า 8 ทา่น  

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมือง 

จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 
 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามันทีไ่ม่คงที ่การปรับราคาค่า

โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว ้

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรียกรอ้ง
ค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 สําหรับสถานที ่เปิด-ปิด เป็นไปตามมาตรการจังหวัด  


