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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสูห่าดใหญ ่

จงัหวดัสงขลา 

2 หาดใหญ ่จ.สงขลา (เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู)้ - ปตัตาน ี- วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด – สะพาน

จุดชมววิเขือ่นบางลาง – เบตง – อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์- ตูไ้ปรษณีย ์หอนาฬกิาเบตง  

พกัเมอืงเบตง    อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น (เมนไูกเ่บตง,เคาหยก) 

3  เบตง - อยัเยอรเ์วง Skywalk – ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – สะพานแตปซูู – น า้ตกเฉลมิพระ

เกยีรต ิร.9 - รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4 – สวนหมืน่บปุผา – อุโมงคปิ์ยะมติร - บอ่น า้รอ้นเบตง  

พกัเมอืงเบตง                  อาหาร เชา้/เทีย่ง /เย็น 

4 ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม – ตวัเมอืงยะลา – หาดใหญ ่– ตลาดกมิหยง - กรงุเทพฯ                                                                  

อาหารเชา้ / เทีย่ง/---- 

5 กรงุเทพฯ 

 



                             

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้!! 

 
วนัแรก         พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ 

 

18.30 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสู ่หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 12 ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 

 

วนัทีส่อง         หาดใหญ ่จ.สงขลา (เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู)้ - ปตัตาน ี- วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด -  

                      สะพานจดุชมววิเขือ่นบางลาง – เบตง – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์- ตูไ้ปรษณีย ์หอนาฬกิาเบตง 

 อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น (เมนไูกเ่บตง,เคาหยก)  
 

เชา้ เดนิทางถงึ หาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา ทําธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย น าทา่นเปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู ้

  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  

 นําท่านแวะ จงัหวดัปตัตาน ี เดนิทางสู ่วดัราษฎรบ์ูรณะ หรือ วดัชา้งให ้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี 

สรา้งมาเมือ่ใดและใครเป็นคนสรา้งก็ไม่มหีลกัฐานทีแ่น่ชดั เดมิเป็นวัดรา้งและถกูทอดทิง้มาเป็นเวลานาน 

ถอืเป็นวัดตน้ตํารับของหลวงปู่ ทวด ทา่นเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวัด ในสว่นของสถูปศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุ

อัฐหิลวงพ่อทวด ถอืเป็นสถานทีศ่ักด ิส์ทิธิข์องชาวจังหวัดปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหวบ้น

บานอยู่เนืองนจิใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืวัตถสุ ิง่ของถกูขโมย หรอืศนูยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ทีส่ถปูแห่ง

นี้ ภายในวัดยังมวีหิารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวหิารทีป่ระดษิฐานรูปเหมอืนของหลวงพ่อทอง ซึง่มขีนาด

เทอ่งคจ์รงิ รูปแบบการกอ่สรา้งเป็นแบบกอ่อฐิถอืปูนทรงไทยสวยงาม  จากนัน้นําทา่นชม สะพานจุดชม

ววิเขือ่นบางลาง แหลง่สดูโอโซนชัน้ด ีบรรยากาศเยีย่ม เห็นววิแบบ 360 องศา ตวัเขือ่นเป็นเขือ่นหนิถม

แกนดนิเหนียว สรา้งขึน้เพื่อกัน้แม่น้ําปัตตานีอันเป็นสว่นหนึง่ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ําเอนกประสงค์

แห่งแรกในภาคใต ้ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ําปัตตานี โดยมีการสรา้งแลว้เสร็จเมื่อเดอืนพฤษภาคม 2524 

และปัจจุบันอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยอ่างเก็บน้ําเหนือเขือ่นยังอํานวย

ประโยชน์ในดา้นการชลประทานสูพ่ื้นทีเ่พาะปลูกของจังหวัดยะลาและปัตตานี ซ ึง่น้ําทีป่ล่อยออกมาก็

นํามาผลติไฟฟ้านําจ่ายใหป้ระชาชนในภาคใตไ้ดใ้ชใ้นครัวเรอืนและอุตสาหกรรม รวมทัง้เป็นแหลง่ประมง

น้ําจดืทีส่าํคญัในภาคใตอ้กีดว้ย ใหท้า่นถา่ยรูปอสิระตามอัธยาศยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

22-26 ตลุาคม 63 4,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 36 

18-22 พฤศจกิายน 63 4,999 1,500 36 

30 ธนัวาคม-3มกราคม 64 5,999 1,500 36 



                             

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เบตง อําเภอทีอ่ยู่ใตส้ดุของประเทศไทย เมอืงใตส้ดุปลายดา้มขวาน เต็มไปดว้ยแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย นําทา่นชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรก

ของประเทศไทย กอ่สรา้งอุโมงคแ์ห่งนี้ข ึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาในการขนสง่ระหว่างชมุชนเมอืงในปัจจุบันกบั

ชมุชนเมืองใหม่ นําท่านถ่ายรูปบรเิวณ ตูไ้ปรษณียแ์ห่งอ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศ

ไทยและใหญท่ีส่ดุในโลก โดยสรา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึความยากลําบากในการตดิต่อสือ่สารระหว่าง สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2467 ตัง้แตก่อ่นสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง ลกัษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก ดา้นบนของ

ตูไ้ดบ้รรจุลําโพงไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพื่อกระจายเสยีงรายงานข่าวสารของทางราชการ มี

อายุรวม 86 ปี และใกล ้ๆ กนันัน้ยังม ีหอนาฬกิา สญัลกัษณ์ของเมอืงเบตง ตัง้เป็นศนูยก์ลางของสีแ่ยกวง

เวยีนกลางเมอืง ใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) เมนไูกเ่บตง และเคาหยก อาหารพืน้เมอืงขึน้ชือ่ 

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: The Holidays Hill หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม        เบตง - อยัเยอรเ์วง Skywalk – ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – สะพานแตปซูู –  

                     น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 - รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4 – สวนหมืน่บุปผา - อโุมงคปิ์ยะมติร –  

                     บอ่น า้รอ้นเบตง                     อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น  
 

04.00 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขาไมโครเวฟ กโิลเมตรที ่32 มี

ความสงูกว่าระดบัน้ําทะเล 2,038 ฟตุ ใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตัง้แตช่ว่งเชา้มดื

ไดอ้ย่างสวยงาม (ขึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศ) *มบีรกิารวนิมอเตอรไ์ซดข์ ึน้จุดชมววิ เทีย่วละ 20 บาท*  



                             

 

  และท่านสามารถชม Skywalk อยัเยอะรเ์วง แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของเบตงได ้บนระดับความสูง 

2,038 จากระดับน้ําทะเล ใชง้บประมาณการก่อสรา้งกว่า 90 ลา้นบาท มีทัง้หมด 5 ชัน้ แต่ทีเ่ป็นจุด

ไฮไลทค์อืชัน้ 3 ทีส่รา้งทางเดนิดว้ยกระจกใส มีความยาว 63 เมตร ใหทุ้กท่านไดต้ืน่ตา ตืน่ใจ พรอ้ม

พบกบัววิสดุธรรมชาตสิวยและ ความหวาดเสยีวเวลาเดนิเหยยีบอยู่บนกระจก (รวมคา่เขา้ชมแลว้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

  นําทา่นถา่ยรูปสวยๆกบั สะพานแตปซูู เป็นสะพานแขวนไมเ้ก่าแก่สรา้งขา้มแม่น้ําปัตตานี มีนายมูเซ็ง 

แตปูซ ูเป็นผูบุ้กเบกิ ใหท้า่นถา่ยรูป เดนิทางสู ่น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ชือ่เดมิ คอื น้ําตก “วังเวง” 

หรอื "อัยเยอรเ์ค็ม" เป็นน้ําตกทีต่กลงมาจากหนา้ผาสงูกว่า 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลุมไปดว้ยพรรณ

ไมเ้ขยีวขจใีนปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อัยเยอรเ์วง จงึไดเ้ขา้มาพัฒนาบุกเบกิ

เสน้ทาง พัฒนาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นน้ําตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  นําท่านแวะ รา้นเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุน้ด า) อร่อยระดบัต านาน ความพเิศษของเฉาก๊วยทีน่ี่คือ

กรรมวธิกีารผลติทีย่ังคงความดัง้เดมิทีไ่ดร้ับการสบืทอดมาตัง้แต่โบราณ สงัเกตไดจ้ากเขม่าควันทีจ่ับ

ตวัอยู่รอบบา้น เพราะกรรมวธิีการทํานัน้เร ิม่จากการใชเ้ตาโบราณกับไมฟื้นเป็นเชือ้เพลงิ  และการตม้

หญา้เฉากว๊ยก็ตอ้งใชเ้วลาในการตม้นาน 3 ชัว่โมง หลงัจากนัน้กรองเอาเฉพาะน้ํา แลว้จงึนําน้ําเฉาก๊วย

ทีผ่่านการกรองแลว้ผสมกบัแป้งนํามาเคีย่วตอ่อกีครัง้ เพือ่ใหเ้หนียวจนเขา้เนื้อ แลว้จงึตักใสภ่าชนะ ตัง้

พักใหเ้ย็นจนเนื้อเฉากว๊ยจับตวั เป็นอันเสร็จสมบูรณ์  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ลองชมิตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดนิทางสู ่สวนหมืน่บุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มือง

หนาวแห่งเดยีวในภาคใต ้เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศทีเ่หมาะสม ดว้ยสภาพภูมปิระเทศทีอ่ยู่สงูจาก

ระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ําเพียงพอ จงึมีความเหมาะสมกับ

การปลูกไมด้อกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมารี มีดอกไมน้านาพันธุบ์านสะพรั่ง คอยเชือ้เชญิผูม้าเยือน ไดแ้ก่ แอสเตอร ์ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ 

กหุลาบ พคีอ๊ก เยอบรี่า ลลิลี ่แกลดโิอลสั ตุม้หูนางฟ้า และอีกหลายสายพันธุอ์ันมีเสน่ห ์ใหท้่านถ่ายรูป

ตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) พรอ้มเมนปูลาน า้ไหล/ผดัผกัน า้ อาหารขึน้ชือ่ 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่อโุมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่ง

สะสมเสบยีงในการตอ่สูข้องกลุม่ผูข้ดัแยง้ทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท้ีเ่คย

ใชอุ้โมงคแ์ห่งนี้ในการพักพงิ ไม่หลงเหลอือยู่อกีตอ่ไปแลว้ หากแต่หอ้งหับและร่องรอยทีพ่วกเขาทิง้ไว ้



                             

ยังคงถกูจารกึเอาไวใ้หค้นรุ่นหลัง ไดใ้ชป้ระโยชน์จากการรําลกึถงึ

อดตีแห่งการตอ่สูอ้ันเจ็บปวด ภายในอุโมงคส์เีหลอืงสม้นวลตาแตก่็

ชวนใหน้กึถงึภาพอดตี อุโมงคถ์ูกแบ่งออกเป็นหอ้งหรือชอ่งต่าง ๆ 

ตามการใชง้าน เช่น หอ้งนอน หอ้งเก็บเสบียง เป็นตน้ อากาศ

ภายในเย็นสบายไม่อดึอัดภายในอุโมงคม์คีวามยาวกวา่ 1 กโิลเมตร 

ระหว่างทางเดนิไปสู่อุโมงคต์อ้งเดนิผ่านป่าทีม่ีความอุดมสมบูรณ์

มากๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 นําท่านเดนิทางสู่ บ่อน า้รอ้นเบตง เป็นบ่อน้ํารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ที่ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ 

มากมาย โดยอุณหภมูขิองน้ํานัน้อยู่ทีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส และบรเิวณทีน้ํ่าเดอืดนี้สามารถตม้ไข่

ไก่ไดจ้นสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการสรา้งสระน้ําขนาดใหญ่สําหรับกักน้ําจากน้ําพุรอ้นเพื่อให ้

ประชาชนและนักทอ่งเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรอืแชเ่ทา้เลน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6)  

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: The Holidays Hill หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 

วนัทีส่ ี ่        ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม – แวะชมตวัเมอืงยะลา – หาดใหญ ่– ตลาดกมิหยง - กรงุเทพฯ          

                      อาหารเชา้, เทีย่ง,--- 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) 



                             

 อสิระใหทุ้กท่านดื่มดํ่ากับบรรยากาศยามเชา้ของเมืองเบตงตามอัธยาศัย ไดเ้วลาพอสใควรนําท่าน

เชค็เอาทอ์อกจากทีพ่ัก กอ่นเดนิทางออกจากเบตง น าทา่นแวะถา่ยรูปกบัป้ายใตสุ้ดสยาม ป้ายกัน้

เขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซยี มเีอกลกัษณ์ลายเสน้แผนทีป่ระเทศไทยสทีองโดด

เดน่สลกับนป้ายหนิอ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาตแิละไมด้อกไมป้ระดับอันงดงาม เป็นสถานทีถ่่ายรูป

ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว จากนั้นเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงยะลา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง)  ถงึ อ.เมอืงยะลา คําว่า “ยะลา” มีทีม่าจากภาษาพื้นเมืองเดมิว่า “ยะลอ” แปลว่า “แห” ถอื

เป็นจังหวัดทีม่ีประวัตคิวามเป็นมาเก่าแก่จังหวัดหนึง่ของประเทศ ไดร้บัการยกย่องวา่มกีารจดัวาง

ผงัเมอืงแบบใยแมงมมุทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศไทย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 

 เดนิทางสู ่หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําท่านสู ่ตลาดกมิหยง 

เป็นตลาดขายของฝากและของทีร่ะลกึขนาดใหญ่ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตัง้อยู่บนอาคารสอง

ชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้ลา่งเป็นตลาดขายของแหง้ อสิระใหท้า่น 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย  น าทา่นเปลีย่นขึน้รถบสัปรบัอากาศ เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

วนัทีห่า้           กรงุเทพฯ 

                   

 

เชา้ ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ (ถงึจุดหมายประมาณรุ่งเชา้เวลาประมาณ 05.00-

07.00 น.) 

 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

สาํเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ คา่รถตูป้รบัอากาศ 

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น้ํามัน 

 คา่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุสาํหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



                             

 คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิททําไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารสาํหรับมุสลมิ 

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ ทา่นละ 500 บาท 

 

เง ือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไม่ชาํระเงนิ

คา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว  ้

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 


