
 

 

 

 

3 วนั 2 คืน ยะลา เบตง ปัตตานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
บิน 

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย สมายล์ 

เริ�มต้น 12,900 รวมทิปแล้ว อาหาร 5 มื�อ  

เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน 

ราคาทัวร์ 12,900 บาท :   23-25 เม.ย. / 7-9 พ.ค./ 21-23 พ.ค./ 11-13 มิ.ย. /25-27 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญาตประกอบธุรกิจนาํ เ ที�ยว เลขที� ��/���� 



 

 

 

 

หมายเหตุ 

ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ

จํานวนสูงสุด ที�กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี�ยนได้ในกรณ ี

 

1. ตั�วเครื�องบิน มีการปรับราคาขึ�น เปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน หรือเปลี�ยนแปลงสายการบิน 

ทั�งนี�ตั�วที�ออกสําหรับคณะเดินทาง จะเป็นตั�วเดี�ยวทั�งหมด (ราคาเปลี�ยนแปลงขึ�นลง

ตามหน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) **หรือบริษัทจะจัดหาเที�ยวบินและสายการบิน

ทดแทนที�สอดคล้องกบัโปรแกรมการเดินทางให้ใกล้เคยีงที�สุด 

 

2. โรงแรมที�พกั มีการปรับราคาขึ�น หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่

สามารถรองรับคณะได้  

 

โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเงื�อนไข ก่อนที�จะมีการเรียกเก็บ

ชําระมัดจํา 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 วนั 2 คืน ยะลา เบตง ปัตตานี 
หาดใหญ่ – ยะลา – ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา – อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ�  

ตูไ้ปรษณียใ์หญ่ที�สุดในประเทศไทย – สตรีทอาร์ต – Sky Walk ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  

สะพานแตปูซู - นํ�าตกเฉลิมพระเกียรติร.9 -  วดัพุทธาธิวาส – สวนหมื�นบุปผา – อุโมงคปิ์ยะมิตร 

 สนามบินเบตง – ปัตตานี - Sky Walk – ศาลเจา้แม่ลิ�มกอเหนี�ยว – มสัยดิกลางปัตตานี – วดัชา้งให ้ 
วันที�หนึ�ง กรุงเทพ – หาดใหญ่ – ยะลา – เบตง 

05.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศก์ไดท้ี� เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยสมายล ์ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 

สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระนํ�าหนกั 20 กก. สําหรับโหลด และ ถือขึ�นเครื�องไม่เกิน 7 กก.  

(ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงสายการบิน) 

07.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองหาดใหญโ่ดย เที�ยวบิน WE259 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชั�วโมง)  

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ ่นาํท่านรับสัมภาระ  

 นาํท่านเดินทางสู่อาํเภอธารโต จงัหวดัยะลา (ระยะทาง 212 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.45 ช.ม.) แวะ

ถ่ายรูปกบั ศาลหลกัเมืองยะลา ตั�งอยูใ่นกลางวงเวียนหนา้ศาลากลางจงัหวดั เป็นที�สักการบูชา เคารพนบัถือ

ของชาวจังหวดัยะลา โดยประมาณปลายเดือน พฤษภาคม มีงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองซึ� งเป็นงาน

เทศกาลประจาํปีงานหนึ� งของภาคใตน้อกจากนี�ศาลหลกัเมืองยะลายงัเป็นจุดศูนยก์ลางของผงัเมืองรูปใย

แมงมุม ซึ�งมีคาํวา่เมืองยะลา เป็นเมืองที�มีผงัเมืองสวยที�สุดในประเทศ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
  

บ่าย นําท่านล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา ป่าดิบชื�นผืนใหญ่ที�สุดในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีพื�นที�ประมาณ 

800,000 ไร่ มีอาณาเขตครอบคลุมพื�นที� อ.บนันังสตา อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา ยาวไปจนถึง อ.สุคิริน อ.

แวง้ อ.จะแนะ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และแนวเขตแดนที�ติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย นาํท่านชมเกาะทวด 

เกาะนํ� าจืดขนาดเล็กที�ตั�งอยู่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา บนเกาะนั�นเป็นที�ประดิษฐานหลวงปู่ ทวด โดยมี

ความเชื�อว่าหากไดม้าสักการะบนบานศาลกล่าวใด ๆ จะเป็นไปตามประสงคโ์ดยเฉพาะเรื�องของเงินทอง 

โชคลาภ จากนั�นนาํท่านขึ�นฝั�ง เดินทางสู่ อาํเภอเบตง (ระยะทาง �� กม. ใช้เวลาประมาณ � ชม.) นาํท่าน

ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ�  เป็นอุโมงคร์ถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี�

ขึ�น เพื�อแกไ้ขปัญหาในการขนส่ง ระหวา่งชุมชนเมืองในปัจจุบนักบัชุมชนเมืองใหม่ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 นาํท่านเดินชมรอบเมืองเบตง ชมตูไ้ปรษณียใ์หญ่ที�สุดในประเทศไทย บริเวณสี�แยกหอนาฬิกาใจกลาง

เมืองเบตง สร้างขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 2467 ตั�งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกครั� งที�สอง จากนั�นเดินทางสู่ สตรีทอาร์ต 

Street Art ถนนศิลปะเมืองเบตง เกิดขึ� นจากนํ� าพักนํ� าแรงของ ทีมนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วาดขึ�นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื�อสร้างความประทบัใจให้กับนักท่องเที�ยวและ

ชาวเบตง จากนั�นอิสระให้ท่านเดินชม ถนนคนเดินเบตง  

 
 

 

 

 

 

 
 

ค ํ�า อิสระรับประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง หรือเทียบเท่า (คืนที� 1) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 

วันที�สอง เบตง  
 

04.00 น. นาํท่านเดินทางสู่จุดชมววิ Sky Walk ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ในเขตพื�นที�ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที� �� 

มีความสูงกว่าระดบันํ� าทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ�มกบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั�งแต่ช่วงเช้ามืด

ไดอ้ยา่งสวยงาม (ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ 
 

 จากนั�นนาํท่านถ่ายรูปกบั สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไมเ้ก่าแก่สร้างขา้มแม่นํ� าปัตตานี มีนายมูเซ็ง   

แตปูซู เป็นผูบุ้กเบิก นาํเดินทางสู่ นํ� าตกเฉลิมพระเกียรติร.� ชื�อเดิม คือ นํ� าตก “วงัเวง” หรือ "อยัเยอร์เคม็" 

เป็นนํ� าตกที�ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไมเ้ขียวขจีในปีมหา

มงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อยัเยอร์เวง จึงไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบิกเส้นทาง พฒันาเป็นแหล่ง

ท่องเที�ยวและไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็นนํ� าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.� ตั�งแต่นั�นเป็นตน้มา ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่าน

เดินทางสู่วดัพุทธาธิวาส วดัสวยตั�งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองคเ์จดียต์ั�งอยู่บนเนินเขา มีทศันียภาพที�สวย

งดงาม มองเห็นภูเขาที�รายลอ้มเมืองเบตงอยู่เบื�องหนา้ มีสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที�พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการบูชา 

� สิ�งคือ พระมหาธาตุเจดีย ์พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยรุเกศานนทสุ์พพิธาน และ

วิหารหลวงปู่ ทวดเหยยีบนํ�าทะเลจืด ลกัษณะเจดียก่์อสร้างแบบศรีวิชยัประยกุต ์สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร 

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ�นเพื�อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถใน

วโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่ สวนหมื�นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อก

เมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้เนื�องจากเบตงมีสภาพอากาศที�เหมาะสม 

ดว้ยสภาพภูมิประเทศที�อยูสู่งจากระดบัทะเลปานกลางราว ��� เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบนํ� า

เพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้นานาพันธ์ุบานสะพรั�ง คอยเชื�อเชิญผู ้มาเยือน ได้แก่            

แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลลี� แกลดิโอลสั ตุม้หูนางฟ้า และอีกหลายสาย

พนัธุ์อนัมีเสน่ห์ ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตวั และเป็นแหล่งสะสม

เสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผูข้ดัแยง้ทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท้ี�เคยใชอุ้โมงค์

แห่งนี� ในการพกัพงิไม่หลงเหลืออยูอี่กต่อไปแลว้ หากแต่หอ้งหบัและร่องรอยที�พวกเขาทิ�งไวย้งัคงถูกจารึก

เอาไวใ้ห้คนรุ่นหลงั ไดใ้ชป้ระโยชน์จากการรําลึกถึงอดีตแห่งการต่อสู้อนัเจ็บปวด ภายในอุโมงคสี์เหลือง

ส้มนวลตาแต่ก็ชวนให้นึกถึงภาพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น 

ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นต้น อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัดภายในอุโมงค์มีความยาวกว่า � 

กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสู่อุโมงคต์อ้งเดินผ่านป่าที�มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ จากนั�นนาํท่านเดินทาง

สู่บ่อนํ� าร้อนเบตง เป็นบ่อนํ� าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที�ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมายโดยอุณหภูมิ

ของนํ�านั�นอยูที่�ประมาณ �� องศาเซลเซียส และบริเวณที�นํ�าเดือดนี�สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน �นาที

เท่านั�น มีการสร้างสระนํ� าขนาดใหญ่สําหรับกกันํ� าจากนํ� าพุร้อนเพื�อให้ประชาชนและนักท่องเที�ยวไดใ้ช้

อาบหรือแช่เทา้เล่น  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 
 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง หรือเทียบเท่า (คืนที� 2) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 

 

วันที�สาม  ปัตตานี - หาดใหญ่ – กรุงเทพ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินสู่จงัหวดัปัตตานี  (ระยะทาง 166 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) จากนั�นนําท่านชม Sky Walk 

แห่งแรกของจงัหวดัปัตตานี ที�ตั�งอยู่ในสวนสมเด็จเจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ตาํบลรูสะมิแล อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี เป็นสกายวอร์คเหนือป่าชายเลนและชายฝั�งริมอ่าวไทย ทั�งยงั

เป็นจุดชมพระอาทิตยต์กดินที�สวยงามแห่งหนึ� งในปัตตานี จากนั�น นําท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ�มกอ

เหนี�ยว ศูนยร์วมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื�อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวดั และใน

ต่างประเทศ ศาลเจา้แห่งนี� มีชื�อเรียกว่า “ศาลเจา้เล่งจูเกียงหรือชื�อที�ชาวบา้นเรียก “ศาลเจา้แม่ลิ�มกอเหนี�ยว” 

ติดกบัศาลเจา้แม่ ยงัมียา่นเมืองเก่าปัตตานี ซึ� งงดงามดว้ยอาคารบา้นเรือนเก่าแก่หลายแบบ หลากสไตล ์ให้

ไดเ้ดินทอดน่อง ผ่อนคลายอารมณ์ชมเมืองเก่าที�สวยงามแปลกตาอีกดว้ย เดิมบริเวณนี� เรียกว่า ตลาดจีน 

หรือ กือดาจีนอ ตลอดสองฝั�งถนนจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศของยา่นเมืองเก่าปัตตานี ที�มีอาคารบา้นเรือน

แบบโบราณให้ชมกนั เช่น บา้น ��� ปี ถือเป็นบา้นที�เก่าแก่ที�สุดในย่านนี� มีอายุราว ��� ปี บา้นเลขที� �� 

บา้นธรรมศาลา  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ มัสยิดกลางจังหวดัปัตตานี ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที�สวยงามมีความโดดเด่น 

รูปทรงภายนอกของมสัยิดมีตน้แบบมาจากทชัมาฮาล เป็นสถานที�เมื�อมาถึงปัตตานี ตอ้งมาชมศิลปะและ

ความสวยงามของตัวอาคาร มัสยิดแห่งนี� ยงัได้ชื�อว่าเป็นมัสยิดที�สวยงามที�สุดในประเทศไทยอีกด้วย 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่วดัราษฎร์บูรณะ หรือ วดัชา้งให้ เป็นวดัเก่าแก่ราว ��� ปี สร้างมาเมื�อใดและใคร

เป็นคนสร้างก็ไม่มีหลกัฐานที�แน่ชดั เดิมเป็นวดัร้างและถูกทอดทิ�งมาเป็นเวลานาน ถือเป็นวดัตน้ตาํรับของ

หลวงปู่ ทวด ท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดั ในส่วนของสถูปศกัดิ� สิทธิ� ที�บรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด ถือเป็น

สถานที�ศกัดิ� สิทธิ� ของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยูเ่นืองนิตย ์ใครเจ็บไข้

ได้ป่วยหรือวตัถุสิ� งของถูกขโมยหรือสูญหายก็พากันไปบนบาน ณ ที�สถูปแห่งนี�  ภายในวดัยงัมีวิหาร

สมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวิหารที�ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อทอง ซึ�งมีขนาดเท่าองค์จริง รูปแบบ

การก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่เมืองหาดใหญ ่

จงัหวดัสงขลา  (ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.00 น. นาํท่านสู่สนามบินหาดใหญ ่เพื�อเช็คอิน 

 อิสระใหท้่านรับประทานอาหารคํ�าในสนามบินหาดใหญ ่

21.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล ์เที�ยวบิน WE268 (ใชเ้วลาบิน 1.30 ชั�วโมง)    

22.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิ�ภาพ (BON VOYAGE) 

 



 

 

 

3 วนั 2 คืน ยะลา เบตง ปัตตานี 
ราคาทวัร์ 12,900 บาท :   23-25 เม.ย. / 7-9 พ.ค./ 21-23 พ.ค./ 11-13 มิ.ย. /25-27 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

 

อตัราค่าบริการ   ราคาทวัร์/ท่าน (บาท) 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง  12,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 2,000 

ไม่เอาตั�วเครื�องบินหกัคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที�สายการบินประกาศปรับ 

และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 17 ก.พ.2564) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบินไทยสมายล ์(กระเป๋าเดินทาง นํ� าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

หรือสายการบินภายในประเทศสายการบินอื�น กรณีตั�ว ณ วนัเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได ้โดยบริษทัจะแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื�อความคล่องตวั 8  ท่าน / คนั 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ� ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 นํ�าดื�มบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด์ 

 



 

 

 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื�องดื�มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 
 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื�องบิน,  

วีซ่าและค่าดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะ

คาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 
 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื�อขอ

คาํยืนยนัว่าทัวร์นั�นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยนัจาก

พนกังาน แลว้ทวัร์นั�นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศ

ได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและห้อง 



 

 

 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึ� นอยู่กับข้อกาํหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ� งมักมีความ

แตกต่างกนั ซึ�งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบ

เลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ� าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�

เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�อง

ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ�าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชั�นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ� าหนักเพิ�มเป็นสิทธิ�

ของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วน

ไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่

มาตรฐานได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะไม่รับผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั�น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

3 วนั 2 คืน ยะลา เบตง ปัตตานี 
ราคาทัวร์ 12,900 บาท :    23-25 เม.ย. /  7-9 พ.ค./  21-23 พ.ค./  

 11-13 มิ.ย. / 25-27 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง.....................................................................................เอเย่นต์........................................................... 

โทรศัพท์....................................แฟกซ์.......................................................อเีมล......................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.............................................. 
 

 

 


