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CODE:  YLVZ03 โอเค โอเค ๊เบตง 3D 2N 

YLVZ03 โอเค โอเค๊ เบตง สกายวอร์คอัยเยอร์เวง 3วัน 2คืน 
วัดช้างให ้ชมวิวเขื่อนบางลาง อโุมงค์เบตงมงคลฤทธิ ์ชมทะเลหมอก

สกายวอร์คอัยเวอร์เวง ต้นไมย้ักษ์พันปี อุโมงค์ปยิะมติร สตรทีอาร์ทเบตง เช็คอินป้าย
OK BETONG ตู้ไปรษณีย์ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ตลาดกิมหยง 
เดินทางโดยสายการบินThai Viet Jet Air สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

น ้าหนักกระเป๋าโหลด 20 Kg. carry on 7 KG 
ราคาพิเศษเร่ิมต้นเพียง 5,888 บาท เดินทางเดือนกนัยายน 2565 

 



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก  
พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว ช าระเพิ่ม 

 
ที่นั่ง/กรุ๊ป  

 

3-5 กันยายน 65 5,888 
ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2ปี 
ราคา 2,500บาท) 

1,500 15  
10-12 กันยายน 65 6,888 1,500 15  
16-18 กันยายน 65 7,888 1,500 16  
23-25 กันยายน 65 7,888 1,500 24  

 
Flight: 
VZ320   BKK-HDY 06.40-08.05 
VZ329 HDY-BKK 21.50-23.20 
 
 
 
04.30น.   จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินThai VietJet Air เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ 
06.40น.   บินสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เที่ยวบินที่ VZ320 
08.05น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน

ห า ด ใ ห ญ่  รั บ สั ม ภ า ร ะ
เรียบร้อย น าท่านขึ้นรถตู้
ป รั บ อ า ก า ศ เ ดิ น ท า ง สู่  
ปัตตานี เดินทางสู่ วัดช้างให้ 
น าท่านสักการะหลวงปู่ทวด 
เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้ว
กว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็น วัดต้นต ารับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด และอัฐของ
ท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัด
ปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย ที่เรียกว่าเมื่อมาถึงปัตตานีดินแดนแห่ง
ปลายด้ามขวานแล้วต้องแวะมาให้ได้ 

บ่าย บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) แวะถ่ายรูปจุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง สะพานโต๊ะกูแซ แหล่งสูดโอโซนชั้นดี ชมวิว 
360 องศา เดินทางสู เมืองเบตง อ าเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เช็คอินถ่ายรูป ป้ายOK BETONG ชม อุโมงค์เบ
ตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ยามค่ าคืนภายในอุโมงค์จะมีไฟแฟนซีประดับสีสัน
สวยงามเพื่ออไม่รบกวนเวลาของทุกท่านอิสระอาหารเย็นได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น 
ที่พักแรม : โรงแรมเบตงเมอร์ลิน/เดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง หรือระดับเทียบเท่า 

  กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่1   ทา่อากาศยานสุวรรณภมู-ิทา่อากาศยานหาดใหญ่-ปตัตาน-ีวดัชา้งให-้เขือ่นบางลาง-เบตง-ปา้ยOK BETONG- 
             อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์                                                                                                               อาหาร เที่ยง                



 
 
 
 
เช้า จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเล
หมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้า
มืดได้อย่างสวยงาม(ขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ) *มีบริการรถ
มอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิวเที่ยวละ
20บาท* ท่านสามารถชม Skywalk อัยเยอร์เวง (ไม่รวมค่าเข้าชมค่าบ ารุงสถานที่
ช าระหน้างาน) แลนด์มาร์กใหม่ของเบตงบนระดับความสูง  2,038ฟุตเหนือ
ระดับน้ าทะเล ตัวอาคารประกอบด้วยพื้นที่ชมวิว 3 ชั้น มีระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไป
จากตัวของอาคาร ปลายระเบียงเป็นพื้นกระจกใส สามารถมองเห็นด้านล่างสร้าง
ความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยว 
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ชมสะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ า
ปัตตานี น้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 น้ าตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร 
รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจี แวะร้านเฉาก๊วยเบตง กม.4 (วุ้นด า) ลิ้ม
ลองรสชาติดั้งเดิมอร่อยระดับต านาน 

บ่าย บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ปลานิลสายน้ าไหล พาท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบ
ซ่อนตัว อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน ให้ท่านถ่ายรูปกับต้นไม้ยักษ์ ต้นไทรพันปี พาทุก
ท่านเดินทางสู่ บ่อน้ าร้อนเบตง เป็นบ่อน้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้แช่เท้าผ่อนคลาย จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม 

เยน็ บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) เมนูไก่เบตง 
ที่พักแรม : โรงแรมเบตงเมอร์ลิน/เดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง หรือระดับเทียบเท่า 
 กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน 

 
 
 
 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) เมนูติ่มซ า 

พาทุกท่านถ่ายรูปสตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คเมืองเบตง และ ตู้ไปรษณีย์แห่งอ าเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก หอนาฬิกา สัญลักษณ์เมืองเบตง ตั้ง
เป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมือง
ยะลา 

บ่าย บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)  
น าท่านเดินทางสู่ปัตตานี  ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่
คู่ เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สักการะบูชาเพื่อขอให้ประสบ
ความส าเร็จในด้านต่างๆ พาทุกท่านซื้อของฝากหาดใหญ่ตลาดกิมหยง 
ตามอัธยาศัย เช่น อัลมอนด์ ผลไม้อบแห้ง ขนมมาเลย/์ญ่ีปุ่น สินค้าน าเข้า 

วนัที ่2   ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอรเ์วง-สะพานแตปซู-ูน า้ตกเฉลมิพระเกยีรติ ร.9-รา้นเฉากว๊ย กม.4-อโุมงคป์ยิะมติร  
              ตน้ไทรพันป-ี บ่อน ้ารอ้นเบตง-ถา่ยรปูปา้ยใตสุ้ดสยาม                                                            อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

วนัที ่3       สตรทีอารต์-ตูไ้ปรษณีย-์หอนาฬิกา-เมอืงยะลา-ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว-ตลาดกมิหยง-ทา่อากาศยานหาดใหญ่- 
                  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ                                                                                                            อาหาร เชา้,เที่ยง 



ถึงเวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ อาหารมื้อเย็นอิสระตาม
อัธยาศัย 

21.50น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินThai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ329 
23.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

*********************************** 
 
รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินมีการ
เปลี่ยนแปลงไฟท์บิน,การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น 
 
หมายเหตุส าคัญ: ผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ณ จุดเช็คอินต้นทางและจังหวัดปลายทาง ดังต่อไปนี้ 
√ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ดังต่อไปนี้ Sinovac 2เข็ม / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 2เข็ม / Moderna 2เข็ม 
/Pfizer2เข็ม /สปุตนิก วี2เข็ม/ J&J1เข็ม /วัคซีนไขว้อื่นๆครบ 2เข็ม 
หรือ√ มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรือแล็บที่
รับรองไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
*อายุต่ ากว่า18ปีตอ้งแสดงผลตรวจเท่านั้น*  
*ผู้เดินทางทุกท่านโปรดลงทะเบียนทางแอพพลิเคชั่นไทยชนะ แอปจังหวัดสงขลา Songkhla Care 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 
• บัตรประจ าตัวประชาชน ** กรุณาส่งส าเนาบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า **  
(ส าหรับเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี ต้องใช้สูติบัตรหรือหนังสือเดินทาง ส าหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป ต้องใช้บัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือ หนังสือเดินทาง ) 
• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
มัดจ าท่านละ 4,000 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจอง
หรือยกเลิกการเดินทาง) 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
-ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
บิน 
รวมค่าน้ าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม 
หากต้องการซื้อน้ าหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม520บาท,20กิโลกรัมเพิ่ม 550 บาท ราคาต่อเที่ยว) โปรด
ติดต่อแจ้งบริษัททัวร์อย่างน้อย10วันก่อนเดินทางไม่นับรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ 

2. ค่ารถ ค่าน้ ามัน และค่าบริการคนขับรถ 
3. ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL 
มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ 
- ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง 

4. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวไทย 
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
7. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัท
ประกันทั่วไป 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
4. ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยก

จากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
5. ค่าทิปไกด์ 300 บาท 
6. ชาวต่างชาติช าระเพิ่ม 800 บาท 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเขา้ใจตรงกันระหว่างทา่นลกูคา้
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ า 16 ท่าน 
• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 



• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน 
ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 
หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันที่ไม่
คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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