WONDERFUL THAILAND

เบตง อัยเยอร์ เวง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่ มต้น

6,900.บาท/ท่าน

วันที่
1

2
3

เดินทางช่ วง เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564
โปรแกรม

อาหาร
เช้ า กลาววัน

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา – ปั ตตานี – วัดช้างให้
หลวงปู่ ทวด – สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – 
สตรี ทอาร์ต – หอนาฬิกา – ตูไ้ ปรษณี ยใ์ หญ่ที่สุดในโลก – ไนท์บาซ่าเบตง
เบตง – อัยเยอร์ เวง Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง – สะพานแตปูซู – น้ าตก
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 – ร้านเฉาก๋ วยเบตง กม.4 – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ าร้อนเบตง ✓
– วัดพุทธาธิวาส – ถ่ายรู ปป้ายใต้สุดสยาม
เบตง – ยะลา – ศาลเจ้า แม่ ลิ้ ม กอเหนี่ ย ว ปั ต ตานี – หาดใหญ่ – ตลาดกิ ม หยง
✓
หาดใหญ่ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

ค่า

โรงแรมหรื อเทียบเท่ า

✓



ที่พกั เมืองเบตง

✓

✓

ที่พกั เมืองเบตง

✓



-

วันแรก
04.30 น.
06.45 น.
08.10 น.

กลางวัน
บ่ าย

ท่ าอากาศยานดอนเมือง – ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา – ปัตตานี – วัดช้ างให้ หลวงปู่ ทวด – สะพานจุดชมวิวเขื่อน
บางลาง – เบตง – อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ – สตรีทอาร์ ต – หอนาฬิ กา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ ที่สุดในโลก – ไนท์ บาซ่ าเบตง
จุดนัดหมาย ท่ าอากาศยานดอนเมื อง อาคาร 2 ชั้ น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน AIR ASIA
ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
เดินทางสู่ ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3102
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ดา้ นนอก จากนั้นนาท่านขึ้นรถตูป้ รับอากาศท่องเที่ยวตาม
โปรแกรม
 ออกเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี
 กราบไหว้ขอพรที่ วัดช้ างให้ หลวงปู่ ทวด เป็ นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี ทวด ถือเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของชาวจังหวัด
ปัตตานีและใกล้เคียง มีผคู ้ นไปกราบไหว้บนบานอยูเ่ นืองนิ จใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรื อวัตถุสิ่งของถูกขโมย หรื อศูนย์หายก็
พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้ ภายในวัดยังมีวิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็ นวิหารที่ประดิษฐานรู ปเหมือนของหลวง
พ่อทอง ซึ่งมีขนาดเท่องค์จริ ง รู ปแบบการก่อสร้างเป็ นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม
 แวะถ่ายรู ป สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง เขื่อนบางลางเป็ นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ าปั ตตานี อันเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ าเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
 นาท่านเดินทางสู่ เบตง อาเภอที่อยูใ่ ต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจมากมาย
 ชม อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ เป็ นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่ งแรกของประเทศไทย ก่อสร้างอุโมงค์แห่ งนี้ ข้ ึน เพื่อ
แก้ไขปัญหาในการขนส่ งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบนั กับชุมชนเมืองใหม่
 จากนั้นเดินทางสู่ สตรี ทอาร์ ต Street Art แลนด์มาร์ กเมืองเบตง เกิดขึ้นจากน้ าพักน้ าแรงของ ทีมนักศึกษาและ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยว
และชาวเบตง

วันที่สอง
04.00 น.

 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ไนท์ บาซ่ าเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองหรื อลิ้มลองอาหารตาม
อัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั แรม
ที่พกั แรม : The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรื อระดับเทียบเท่ ากัน
(ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5 วันก่ อนวันเดินทาง)
เบตง – อัยเยอร์ เวง Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง – สะพานแตปูซู – น้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – ร้ านเฉาก๋วยเบตง
กม.4 – อุโมงค์ ปิยะมิตร – บ่ อน้าร้ อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส – ถ่ ายรูปป้ายใต้ สุดสยาม
จุดชมวิว ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง มีความสู งกว่าระดับน้ าทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา
ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) ท่านสามารถชม Skywalk อัยเยอร์ เวง แลนด์มาร์กแห่ ง
ใหม่ของเบตงได้ จุดไฮไลท์คือชั้น 3 ที่สร้างทางเดินด้วยกระจกใส (ไม่รวมค่าบริ การถุงรองเท้าชาระหน้างาน//สาหรับ
ค่าเข้าชม ณ ปัจจุบนั ยังไม่เสี ยค่าเข้าชม กรณี ทางการมีการเรี ยกเก็บค่าเข้าชาระเพิม่ หน้างาน)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ร้ านอาหาร
 ชม สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ าปัตตานี
 ชม น้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 น้ าตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสู งกว่า 30 เมตร รอบบริ เวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้
เขียวขจี
 แวะ ร้ านเฉาก๋วยกม.4 (วุ้นดา) อร่ อยระดับตานาน อิสระให้ท่านเลือกซื้อลองชิมตามอัธยาศัย

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร เมนูขนึ้ ชื่ อ ปลานิลสายน้าไหล,ผัดผักน้า
 เดินทางสู่ อุโมงค์ ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็ นฐานในการหลบซ่ อนตัว และเป็ นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู ้
ของกลุ่มผูข้ ดั แย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา
 เดินทางสู่ บ่ อน้าร้ อนเบตง เป็ นบ่อน้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยแร่ ธาตุต่าง ๆ มากมาย
 ชม วัดพุทธาธิวาส วัดสวยใจกลางเมืองเบตง องค์เจดียต์ ้ งั อยูบ่ นเนินเขา มีทศั นียภาพสวยงดงาม
แวะถ่ ายรูปกับ ป้ายใต้ สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร เมนูไก่เบตง, เคาหยก อาหารพื้นเมืองขึน้ ชื่ อ
ที่หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั แรม

วันที่สาม
เช้ า
กลางวัน
บ่ าย

19.05 น.
20.35 น.

ที่พกั แรม : The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรื อระดับเทียบเท่ ากัน
(ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5 วันก่ อนวันเดินทาง)
เบตง – ยะลา – ศาลเจ้ าแม่ ลิม้ กอเหนี่ยว ปัตตานี – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยงหาดใหญ่ – ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ –
ท่ าอากาศยานดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ร้ านอาหาร เมนูติ่มซา
 ออกเดินทางสู่ ตัวเมืองยะลา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
 แวะ จังหวัดปัตตานี (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
 สักการะบูชา ศาลเจ้ าแม่ ลิม้ กอเหนี่ยว เพื่อขอให้ประสบความสาเร็ จ ศาลศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่คู่เมืองปั ตตานี มาตั้งแต่สมัย
โบราณ
 เดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 แวะ ตลาดกิมหยง ซื้อของฝากและของที่ระลึก
 เดินทางสู่ ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3111
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***********************

ข้ อควรทราบ :
❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่ างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่ านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ แล้วทางบริษัท
ถือว่ าท่ าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆของบริษัท
❖ รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่ วงเทศกาล
หรื อวันหยุดต่ างๆ เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของท่ านเป็ นหลัก
เพื่อให้ ท่านท่ องเที่ยวได้ ครบถ้ วนตามโปรแกรม
❖ หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เป็ นผู้จัดที่นั่งเท่ านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามลาดับการจองพร้ อมชาระเงิน

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็ก 2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่านละ

14-16 พฤษภาคม 64

6,900

1,500

28-30 พฤษภาคม 64

6,900

1,500

11-13 มิถุนายน 64

6,900

1,500

25-27 มิถุนายน 64

7,900

ไม่ มีราคาเด็ก

1,500

9-11 กรกฎาคม 64

7,900

(0-2 ปี 1,300 บาท)

1,500

24-26 กรกฎาคม 64

8,900

1,500

25-27 กรกฎาคม 64

8,900

1,500

26-28 กรกฎาคม 64

8,900

1,500

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ขา้ งต้น ที่นงั่ เป็ นไปตามการจัดสรรของสายการ
 น้ าหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่ อง Carry on 7 กิโลกรัม
 ค่าที่พกั 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า
- กรณี ห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรื อไม่มี ทางบริ ษทั ขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณี ระบุพกั ห้อง DBL มาแล้วห้องเต็ม
หรื อไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณี หอ้ งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็ น เตียงเสริ ม หรื อฟูกที่นอนเสริ มขึ้นอยูก่ บั แบบที่พกั ของโรงแรมนั้นๆ
- ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
 เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริ ษทั ฯประกันภัยที่บริ ษทั ทาไว้ ทั้งนี้
ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุ ขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุ ขภาพเพิ่มได้จากบริ ษทั ประกันทัว่ ไป
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
 ไม่รวมน้ าหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องกรณี ตอ้ งการชาระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์
o เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เที่ยว
o เพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เที่ยว
o เพิ่ม 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เที่ยว
o เพิ่ม 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เที่ยว
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่ วนตัว และประกันสุ ขภาพ
 ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรื ออาหารสาหรับมุสลิม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 ชาวต่างชาติ ชาระเพิ่มท่านละ 800 บาท
เงื่อนไขการจอง
1. มัดจาท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อ
ชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจองหรื อยกเลิกการเดินทาง)
2. สาเนาบัตรประชาชน ** กรุ ณาส่ งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา หรื อส่ งพร้อมยอดคงเหลือ **
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง(ถ้ามี)
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ยดึ เงินเต็มจานวน
*กรณี มีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
❖ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารขั้นต่า 8 ท่าน
❖ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

❖ บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การเมือง จลาจล ประท้วง คาสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือ
❖ การควบคุมของทางบริ ษทั หรื อค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
❖ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสั ญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั ฯกากับเท่านั้น
❖ ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันที่ไม่คงที่ การ
ปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้
❖ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริ การใดบริ การหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
เรี ยกร้องค่าบริ การคืนได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

