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เดนิทางโดยสายการบนิAIR ASIA (FD) น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on 7 KG 

 
 

 
06.00น. จดุนัดหมายทา่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิAir Asia 

08.10น.หรือ08.30น.บนิสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบนิAir Asia 

เทีย่วบนิที ่FD3116 หรอื FD3106 
09.40น.หรอื10.05น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานหาดใหญ่ รับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

ไกดร์อตอ้นรับทา่นดา้นนอก นําทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศทอ่งเทีย่ว 
จังหวดัปัตตาน ีเดนิทางสู่วดัชา้งให ้สกัการะหลวงปู่ ทวด 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) ถ่ายรูป จุดชมววิสะพานเขือ่นบาง

ลาง สะพานโต๊ะกูแซ แหล่งสูดโอโซนชัน้ดี ชมววิแบบ 360 องศา 
เบตง อําเภอทีอ่ยูใ่ตส้ดุของประเทศไทยอโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์อโุมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ยามคํา่

คนืภายในอโุมงคจ์ะมไีฟแฟนซปีระดบัสสีนัสวยงาม 

เย็น บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที ่2)   ทีพั่กแรม : โรงแรมเบตงเมอรล์นิ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

 
 
04.00น. จุดชมววิทะเลหมอกอัยเยอร์

เวง ใหท้่านเต็มอิ่มกับการชม

ทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั ้งแต่
ช่วงเชา้มืดไดอ้ย่างสวยงาม

(ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ)*มี
บรกิารรถมอเตอร์ไซดข์ึน้จุดชม
วิ ว เ ที่ ย ว ล ะ 20บ า ท *  ท่ า น
สามารถชมSkywalkอัยเยอร์

เวง (ไม่รวมค่าเขา้ชมค่าบํารุง
สถานทีช่ําระหนา้งาน) แลนด์มาร์กใหม่ของเบตงบนระดับความสูง 2,038จากระดับน้ําทะเล บริการ

อาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 
ชมสะพานแตปซู ูสะพานแขวนไมเ้กา่แกส่รา้งขา้มแม่น้ําปัตตานี น้ําตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 น้ําตกที่

ตกลงมาจากหนา้ผาสงูกวา่ 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลมุไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจ ีแวะรา้นเฉากว๋ยเบตง 

กม.4 (วุน้ดํา) ลิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิอร่อยระดบัตํานาน  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ปลานลิสายน้ําไหล อโุมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการ

หลบซ่อนตัว อุโมงคถ์ูกแบ่งออกเป็นหอ้งหรือชอ่งต่าง ๆ ตามการใชง้าน ใหท้่านถ่ายรูปกับตน้ไมย้ักษ์ 
ตน้ไทรพันปี บ่อน้ํารอ้นเบตง เป็นบ่อน้ํารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ อสิระใหท้่านไดแ้ชเ่ทา้ผ่อนคลาย 

ถา่ยรูปกบัป้ายใตส้ดุสยาม  

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5) ไกเ่บตง ทีพั่กแรม : โรงแรมเบตงเมอรล์นิ  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที ่6) ติม่ซํา ถ่ายรูปสตรทีอารต์ Street Art แลนดม์ารค์

เมอืงเบตง ตูไ้ปรษณียแ์หง่อําเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศไทยและ
ใหญท่ีส่ดุในโลก หอนาฬกิา สญัลักษณ์ของเมอืงเบตง ตัง้เป็นศนูยก์ลางของ

สีแ่ยกวงเวยีนกลางเมอืง เดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงยะลา  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) เดนิทางสูปั่ตตานี จากนัน้เดนิทางสู่ศาลเจา้

แม่ลิม้กอเหนี่ยว เป็นศาลศักดิส์ทิธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตัง้แต่สมัยโบราณ 

สกัการบชูาเพือ่ขอใหป้ระสบความสําเร็จในดา้น  
ถงึเวลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานหาดใหญ่เพือ่เตรยีมตัวเช็คอนิ

เดนิทางกลบั 
19.05น.หรอื19.40น.ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3111 

20.35น.หรอื21.10น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 

 

*************************************** 

วนัที ่1    ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานหาดใหญ-่ปตัตาน-ีวดัชา้งให-้เขือ่นบางลาง-เบตง-อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์

              

                   

วนัที ่2    ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอรเ์วง-สะพานแตปูซู-น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9-รา้นเฉากว๋ย กม.4-อุโมงคปิ์ยะมติร  

              ตน้ไทรพนัปี - บอ่น า้รอ้นเบตง-ถา่ยรูปป้ายใตส้ดุสยาม 

 

วนัที ่3    สตรทีอารต์-ตูไ้ปรษณีย-์หอนาฬกิา-เมอืงยะลา-ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว-ทา่อากาศยานหาดใหญ-่ทา่อากาศยานดอนเมอืง 



                             

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิมกีาร

เปลีย่นแปลงไฟทบ์นิ,การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถบรษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรเองตามลําดับการจองและชําระเงนิเทา่นัน้ 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง/กรุ๊ป 

19-21 กมุภาพันธ ์65  7,888  

ไมม่รีาคาเด็ก 

(ทารก 0-2 ปี ราคา 1,500 บาท) 

1,500 16 

4-6 มนีาคม 65 7,888 1,500 16 

25-27 มนีาคม 65 7,888 1,500 16 

1-3 เมษายน 65 7,888 1,500 16 

8-10 เมษายน 65 8,888 1,500 16 

14-16 เมษายน 65 9,888 1,500 16 

 

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางจะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ณ จดุเช็คอนิตน้ทางและจงัหวดัปลายทาง ดงัตอ่ไปนี ้

√ ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้Sinovac 2เข็ม / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 2เข็ม / Moderna 2เข็ม 
/Pfizer2เข็ม /สปตุนกิ ว2ีเข็ม/ J&J1เข็ม /วคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม 

หรอื√ มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรอืแล็บที่
รับรองไมเ่กนิ72ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

*อายตุํา่กวา่18ปีตอ้งแสดงผลตรวจเทา่นัน้*  

*ผูเ้ดนิทางทกุทา่นโปรดลงทะเบยีนทางแอพพลเิคชัน่ไทยชนะ แอปจังหวดัสงขลา Songkhla Care จังหวดัสตลู หมอชนะ 

มาตรการการเดนิทางเขา้จังหวดัอาจมกีารอพัเดตเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจังหวดันัน้ๆ 

อพัเดทธนัวาคม 64 ประกาศจากทางภาคทอ้งถิน่ของเมอืงเบตง เรือ่งมาตรการการท่องเทีย่วสกายวอลค์อัยเยอรเ์วง
นักท่องเทีย่วตอ้งฉีดวัคซนี 2 เข็ม และมใีบรับรองจากบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจ ATK ภายใน 72 ชม.เท่านัน้
(ตามนโยบายผูว้่าฯ) ตามโปรแกรมเทีย่วสกายวอรค์ในวันที2่ของรายการ ผูเ้ดนิทางทุกท่านจําเป็นตอ้งจะตอ้งตรวจATK
ภายใน 1-2 วันกอ่นเดนิทาง  

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

• บตัรประจําตัวประชาชน ** กรุณาสง่สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา **  
(สาํหรับเด็กอายนุอ้ยกวา่ 7 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตรหรอืหนังสอืเดนิทาง สาํหรับเด็กอาย ุ7 ปีขึน้ไป ตอ้งใชบ้ตัรประจําตัวประชาชน 

หรอื หนังสอืเดนิทาง ) 
• เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

 คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 

- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 
 

 
 

 

 
 

 

เง ือ่นไขการจอง 



                             
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมุสลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร์ กรณีตอ้งการทานแยกจากเซต

โตะ๊ทวัรจ์ะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน้ําหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 

กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น้ําหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท,20กโิลกรัมเพิม่ 550 บาท ราคาตอ่เทีย่ว) โปรด

ตดิตอ่แจง้บรษัิททวัรอ์ยา่งนอ้ย10วนักอ่นเดนิทางไมนั่บรวมวนัหยดุ เสาร์-อาทติย ์
 คา่ทปิไกด ์300 บาท 

 ชาวตา่งชาตชิาํระเพิม่ 800 บาท 

 

 เง ือ่นไขการจอง 
 มัดจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

(การไม่ชําระเงนิคา่มัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ตํา่ 8 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 

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