
                             

 
 

รหัสโปรแกรม : 21760 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

CODE: YLFD02   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ – 

สตรีทอาร์ต - หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ท่ีสุดในโลก - ไนท์บาซ่าเบตง 

พักเมืองเบตง              อาหารเท่ียง/-- 

2  
เบตง - อัยเยอร์เวง Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู – น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน ้าร้อนเบตง – 

วัดพุทธาธิวาส -ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม 

พักเมืองเบตง                 อาหาร เช้า/เท่ียง (ปลานิลสายน ้าไหล,ผัดผักน ้า)/เย็น(ไก่เบตง,เคาหยก) 

3 
เบตง – ยะลา - ศาลเจ้าแม่ลิ มกอเหน่ียว ปัตตานี – หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยงหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาหารเช้า (ต่ิม

ซ้า) / เท่ียง 
 

 

 

วันเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเดก็ 2-6 ป ี

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคนเดยีว 

เพิม่ 
ที่นัง่ 

หมายเหต ุ

14-16 พฤษภาคม 64 
6,900 

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 16  

28-30 พฤษภาคม 64 
6,900 1,500 16  

11-13 มิถุนายน 64 
6,900 1,500 16  

25-27 มิถุนายน 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  



                             

รายละเอยีดโปรแกรม 

 

 

04.30 น. จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่

คอยให้การต้อนรับ 

 
06.45 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3102 

08.10 น. ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ ่ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก น้าท่านขึ นรถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยว 

 จังหวัดปัตตานี วัดช้างให ้หลวงปู่ทวด แวะถ่ายรูป สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง   

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน (มื อที่ 1) จากนั นเดินทางสู่ เมืองเบตง 

      ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ภูเขาแห่งแรกของไทย สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คเมืองเบตง  

ช่วงเย็น ไนท์บาซ่าเบตง อิสระช้อปปิ้งและอิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

 ที่พักแรม : The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
04.00 น. จุดชมววิทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (ขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ท่านสามารถชม Skywalk อัยเยอร์เวง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ จุดไฮไลท์คือชั น 3 ท่ี

สร้างทางเดินด้วยกระจกใส (ไม่รวมค่าบริการถุงรองเท้าช้าระหน้างาน//ส้าหรับค่าเข้าชม ณ ปัจจุบันยังไม่เสียค่าเข้าชม กรณีทางการมีการเรียกเก็บค่าเข้า

ช้าระเพ่ิมหน้างาน) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ (มื อที ่2)  

 สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น ้าปัตตานี  น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 น ้าตกท่ีตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร  

 ร้านเฉาก๋วยกม.4 (วุ้นด้า) อร่อยระดับต้านาน อิสระให้ท่านเลือกซื อลองชิมตามอัธยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มื อที ่3) เมนขูึ นชือ่ ปลานลิสายน า้ไหล,ผดัผกัน ้า 

 เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตรและเดินทางสู่บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ 

 วัดพุทธาธิวาส วัดสวยใจกลางเมืองเบตง องค์เจดีย์ตั งอยู่บนเนินเขา มีทัศนียภาพสวยงดงาม 

 แวะถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย  

เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) เมนูไก่เบตง,เคาหยก อาหารพื้นเมืองขึ้นช่ือ 

วันที่ 1        ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ปัตตานี – ซิตี้ทัวร์เมืองเบตง                                                                                                                               

วันที่ 2      Skywalk อัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู - น้้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้้าร้อนเบตง - วัดพุทธาธิวาส - ป้ายใต้สุดสยาม 

                       - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน ้ำร้อน - วัดพุทธำธิวำส -ป้ำยใต้สุดสยำม 



                             

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลานา้ทา่นเดินทางเขา้สูท่ีพ่กัแรม 

   ท่ีพักแรม : The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื อท่ี 5) เมนูติ่มซ้า 

 ออกเดินทางสู่ ตัวเมืองยะลา  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (มื อท่ี 6)  

บ่าย        แวะจังหวัดปัตตานี ศาลเจ้าแม่ลิ มกอเหน่ียว สักการะบูชาเพ่ือขอให้ประสบความส้าเร็จ 

 หาดใหญ่ แวะ ตลาดกิมหยง ซื อของฝากและของท่ีระลึก 

 เดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพ่ือเดินทางกลับ 

19.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD3111 

20.35 น.  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

  

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือ

การเกิดโรคระบาด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตาม

โปรแกรม  

 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

ส้าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

อตัราคา่บรกิารนี รวม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 น ้าหนักสัมภาระถือขึ นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม 

 ค่าท่ีพัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเด่ียวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแลว้ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN 

แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ นอยู่กบัแบบท่ีพักของโรงแรมนั นๆ 

- ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุส้าหรับนักท่องเท่ียวไทย 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบรษัิทท้าไว้ ทั งนี ย่อมอยู่ในข้อจ้ากัดท่ีมีการ

ตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณ ีต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื อ

ประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

 ค่ามินิบาร์ในห้องพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

สายการบิน Air Asia ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องกรณีต้องการช้าระเพ่ิมพร้อมค่าทัวร์ 

เพ่ิม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เท่ียว  เพ่ิม 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เท่ียว 

เพ่ิม 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เท่ียว  เพ่ิม 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เท่ียว 

 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 ค่าอาหารส้าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส้าหรับมุสลิม  

 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 

 ชาวต่างชาติ ช้าระเพิ่มท่านละ 800 บาท  

เงื่อนไขการจอง 

มัดจ้าท่านละ 3,000 บาท และช้าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย20 วัน 

(การไม่ช้าระเงินค่ามัดจ้า หรือช้าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

วันที่ 3 เบตง – เมืองยะลา – ปัตตานี – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

วันที่ 3 

เงือ่นไขโปรแกรม 



                             

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช้าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง(ถ้ามี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ้านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง(ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารขั นต่้า 8 ท่าน 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง 

ค้าสั่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม 

 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจาก

อุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯก้ากับ

เท่านั น 

 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามันท่ีไม่คงท่ี การปรับราคาค่า โดยสารของสาย

การบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก้าหนดไว้ 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่

ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 



                             

ช่องทางการติดตอ่ 
- สอบถามผ่าน Line กด ->https://lin.ee/5nDHUO6 
- จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
- หรือโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

