
 

PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

     จงัหวดัปตัตาน-ีเบตง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

จดุเร ิม่ตน้และสิน้สดุการบรกิาร@สนามบนิหาดใหญ ่
เทีย่วปตัตาน-ีเบตง บรกิารทา่นดว้ยรถตู ้VIP 9 ทีน่ ัง่ 
พกัโรงแรมเบตง 2 คนื ต ัง้อยูใ่จกลางเมอืงเบตง 

อาหารครบทกุมือ้ !! บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 

4 ทา่นขึน้ไปคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง...  
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผู ้
เดนิทาง 

เดนิทาง     
9 ทา่น 

เดนิทาง     
8 ทา่น 

เดนิทาง       
7 ทา่น 

เดนิทาง       
6 ทา่น 

เดนิทาง         
4-5 ทา่น 

พกัเดีย่ว                
จา่ยเพิม่ 

ราคาตอ่
ทา่น 

5,888.- 6,388.- 6,888.- 7,888.- 9,888.- 1,500.- 

 

หมายเหต:ุ    4 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 5-7 วนั  
                   (กรณุาเช็ควนัเดนิทางกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 

 

ชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยดุยาว ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่
 

 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิหาดใหญ่-มสัยดิกลางประจ า
จงัหวดัสงขลา-ศาลท่านลิม้กอเหนีย่ว-
มสัยดิกรอืเซะ-เมอืงเบตง 

   Betong Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 น า้พรุอ้นเบตง-สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบ
ตง (สวนหมืน่บปุผา)-อโุมงคปิ์ยะมติร-ตู ้
ไปรษณียส์ูงใหญท่ีสุ่ดในโลก-อุโมงคเ์บ
ตงมงคลฤทธิ ์

   Betong Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 Sky Walk จดุชมววิทะเลหมอกอยัเยอร์
เวง-สะพานแขวนแตปซูู-วดัชา้งให-้
ตลาดกมิหยง-สนามบนิหาดใหญ ่

    



 

วนัที ่1 : สนามบนิหาดใหญ-่มสัยดิกลางประจ าจงัหวดัสงขลา-ศาลทา่นลิม้
กอเหนีย่ว-มสัยดิกรอืเซะ-เมอืงเบตง 

 
XX.XX น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานXXXX เคานเ์ตอรส์ายการบนิXXXX 

พบเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 
XX.XX น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานXXXX โดยสายการบนิ XXXX เทีย่วบนิ

ที ่XXXX 

09.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานXXXX หลังจากรับสัมภาระและท าธุระส่วนตัว
แลว้ น าทา่นออกเดนิทางดว้ยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ ัง่  

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ มสัยดิกลางประจ าจงัหวดัสงขลา หรือชื่อเต็มคือ 
มสัยดิกลางดยิน์ุลอสิลาม เริม่ก่อตัวขึน้เมื่อปี 2534 เป็นศูนยร์วมจติใจ
ของชาวไทยมสุลมิในจังหวัดสงขลา และเป็นศาสนสถานซึง่เป็นทีรู่จั้กกันดี
ในหมู่ช่างภาพ ดว้ยลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่า มีสระน ้าดา้นหนา้
ทอดตัวยาวกว่า 200 เมตร ท าใหม้ัสยดิแห่งนี้ดูละมา้ยคลา้ยคลงึกับทัชมา
ฮาลทีอ่นิเดยี ภายในตกแต่งดว้ยความประณีต สวยงาม ละเอยีดอ่อนชอ้ย 
ทางเดนิถกูปดูว้ยหนิออ่นทกุตารางนิว้ โลง่โอโ่ถง เหมาะแกก่ารท าจติใจให ้
สงบ และท าพีธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา มัสยิดกลางแห่งนี้โดดเด่นจน
สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนสัมผัสไดถ้ึงความยิง่ใหญ่อลังการของ
สถาปัตยกรรมแบบอสิลาม จนไดรั้บการขนานนามว่า “ทชัมาฮาลเมอืง
ไทย” 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

13.00 น.  น าท่านเดนิทางไปยัง ศาลทา่นแมล่ ิม้กอเหนีย่ว หรือศาลเจา้เล่งจูเกยีง 
เป็นศาลเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในไทย กอ่ตัง้ขึน้โดยชาวจนีในเมอืงปัตตานีเมือ่ปี 
พ.ศ. 2117 ยุคจักรพรรดวิ่านลีแ่ห่งราชวงศห์มงิ ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระ
มหาธรรมราชา แหง่กรงุศรอียธุยา เดมิมชีือ่วา่ศาลเจา้ซกูง๋ เพราะมโีจ๊วซกูง๋
หรอืพระหมอเป็นเทพหลักของศาล เป็นศนูยร์วมจติใจของชาวไทยเชือ้สาย
จนีในจังหวัดปัตตานแีละใกลเ้คยีงภายในประดษิฐานเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง มสัยดิกรือเซะ หรือ มสัยดิสุลต่านมู

ซฟัฟารช์าห ์เป็นมัสยดิเกา่แกอ่ายกุวา่ 200 ปีในจังหวัดปัตตานี สนันษิฐาน
ไดว้า่เป็นศาสนสถานทีส่รา้งขึน้ในพทุธศตวรรษที ่22 รว่มสมัยกรงุศรอียธุยา 
มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่วา่ มัสยดิปิตกูรอืบัน ชือ่นี้เรยีกตามรูปทรงของประตู
มัสยดิ ซึง่มีลักษณะเป็นวงโคง้แหลมแบบโกธคิของชาวยุโรป และแบบ
สถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง รูปลักษณะเป็นอาคารก่ออฐิถอืปูน 
สาทรงกลมเลยีนรูปลักษณะแบบเสาโกธคิของยุโรป ชอ่งประตู หนา้ต่างมี
ทัง้แบบโคง้แหลม และโคง้มนแบบโกธคิ โดมและหลังคายังก่อสรา้งไม่
เสร็จ อฐิทีใ่ชก้อ่มรีูปลักษณะเป็นอฐิสมัยอยุธยา ตรงฐานมัสยดิมอีฐิรูปแบบ
คลา้ยอฐิสมัยทวารวดปีะปนอยู่บา้ง จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง อ าเภอ 
เบตง จังหวัดยะลา (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3-3.30 ช ัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพั่ก Betong Hotel จงัหวดัยะลา หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 



 

วนัที ่2  : น า้พรุอ้นเบตง-สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง (สวนหมืน่บปุผา)- 
                          อโุมงคปิ์ยะมติร-ตูไ้ปรษณียส์งูใหญท่ีส่ดุในโลก- อโุมงคเ์บตงมงคล     
                          ฤทธิ ์
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

08.00 น. น าท่านเดนิทางไปยัง น า้พุรอ้นเบตง เป็นน ้าพุรอ้นขนาดใหญ่ทีเ่กดิขึน้เอง
ตามธรรมชาต ิ ประกอบดว้ยแร่ธาตตุา่ง ๆ มากมาย มอีาณาบรเิวณประมาณ 
3 ไร่โดยอณุหภมูเิฉลีย่ของน ้าอยูท่ี่
ประมาณ  80 องศาเซลเซียส
บรเิวณทีน่ ้าเดอืดสามารถตม้ไข่สกุ
ไดภ้ายใน 7 นาท ีประชาชนชาวเบ
ตง และนักท่องเทีย่วนิยมเดนิทาง
มาอาบน ้าแร่เพราะเชือ่กันว่าท าให ้
สุขภาพดีมีคุณสมบัตใินการรักษา
โรคผิวหนังต่าง ๆ และช่วยให ้
ผวิพรรณเปลง่ปลัง  สดใส 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 น. น าท่านเดนิทางถงึ สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง (สวนหมืน่บุปผา) เป็น

โครงการไมด้อกเมอืงหนาวตามพระราชด ารขิองสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา
สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่เป็นการสรา้งอาชพี สง่เสรมิรายไดใ้หก้บัชาวบา้นอกี
ทางหนึ่ง มีพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี มีแปลง
ทดลองปลกูไมด้อกหลายประเภท เชน่ ดอกฮอลีฮ่อ้ค ดอกแอสเตอร ์เป็นตน้ 
ความ งดงามของดอกไมน้านาพันธุท์ีถู่กบรรจงปลกูเป็นทวิแถว บานสะพร่ัง
อยูท่ั่วเนนิเขาทีล่อ้มไปดว้ยหบุเขาสงู 

 
 

 

 

 



 

11.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยัง อโุมงคปิ์ยะมติร เป็นอโุมงคด์นิทีส่รา้งขึน้ส าหรับเป็น

ฐานปฏบิัตกิารตอ่สูท้างการเมอืง แตต่อ่มาไดก้ลับมารว่มพัฒนาชาตไิทย ใช ้

หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันไดเ้ปิดเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเขา้มาเรียนรูป้ระวัตศิาสตร์ บริเวณ

ทางเขา้มรีูปปั้นเจา้แม่กวนอมิขนาดใหญ่ใหไ้ดไ้หวส้ักการะขอพร เดนิมาอกี

นิดจะเห็นซุม้ประตูพรอ้มป้ายชื่อ เต็มไปดว้ยกลิน่อายของวัฒนธรรมจีน 

ปั จ จุ บั น ไ ด ้มี ก า ร จั ด

นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ล ะ 

พิพิธ ภ ัณฑ์ป ร ะ ว ัต ิ

ศสาตร  ์สุดทางจะพบ

กับ ต้นไทรพนัปี  ซึ่ง

เป็นอกีหนึ่งไฮไลทข์อง

การเที่ยวอุโมงค์ปิยะ

มติร  

 

 

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. น าท่านเดนิทางไปยัง ตูไ้ปรษณียส์ูงใหญท่ีสุ่ดในโลก เป็นคอนกรตีเสรมิ
เหล็กมเีสน้รอบวงของตัวตูป้ระมาณ 140 ซม. ตูม้คีวามสงูถงึ 290 ซม. นับ
จากฐานขึน้ไป รวมความสูงทัง้หมดประมาณ 320 ซม. อายุร่วม 80 ปี 
นับเป็นอกีหนึ่งสัญลักษณ์ ประจ าเมอืงเบตงทีม่าแลว้ก็ตอ้งเก็บภาพเป็นที่
ระลกึ  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
14.00 น. น าท่านเดนิทางไปยัง อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์ตัง้อยู่บรเิวณถนนอมรฤทธิ์

ตัดกับถนนภักดดี ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสูถ่นน บรเิวณหนา้สวนนก เป็น
อโุมงคร์ถยนตล์อดภเูขาแหง่แรกของเมอืงไทย ทีข่ดุทอดโคง้ใหร้ถวิง่ไปมา 
กอ่สรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็ก ความยาวตลอดอโุมงค ์ประมาณ 268 เมตร 
กวา้ง 9 เมตร สงู 7 เมตรและท าเป็นทางเดนิตลอดสองขา้งทาง ในชว่งเวลา
เย็นจะเปิดไฟประดับอุโมงคส์วยมาก ซึง่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปหนา้
อโุมงคน์ีเ้พือ่เป็นทีร่ะลกึ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ทีพั่ก Betong Hotel จงัหวดัยะลา หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่3 : Sky Walk จดุชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง-สะพานแขวนแตปซูู-วดั 
ชา้งให-้ตลาดกมิหยง-สนามบนิหาดใหญ ่

05.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ Sky Walk จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ตัง้อยู่
บรเิวณยอดเขาฆูนุงซลีปัีต sky walkแห่งนี้ถอืเป็นแลนดม์ารค์ของ อ.เบตง 
มคีวามโดดเดน่ในเรือ่งของการชมพระอาทติยข์ึน้รับแสงแรกยามเชา้ตรู่ของ
วัน (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) ควบคูไ่ปกบัการชมทะเลหมอกอยัเยอร์
เวงจับตัวกันเป็นชัน้หนาเต็มผืนฟ้าล่องลอยอยู่ตรงหนา้คลา้ยผืนน ้าอัน
งดงาม ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นทะเลหมอกทีส่วยทีส่ดุในภาคใต ้นอกจากนี้ก็ยังมวีวิ
ทวิทัศนข์องผนืป่าฮาลา-บาลา ทะเลสาบเขือ่นบางลาง รวมถงึสามารถมอง
ไปไกลไดถ้งึประเทศมาเลเซยีเลยทเีดยีว พรอ้มพบกับววิสดุธรรมชาตสิวย
และหวาดเสยีวเวลาเดนิอยูบ่นกระจก  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.30 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สะพานแขวนแตปูซู เป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ที่

หา้มพลาด อยู่ตดิกับถนนทางหลวง 

410 ทีม่สีภาพแข็งแรง ชาวบา้นก็ยัง

ใช ข้ า้มไปมา  ด า้นล่ า งมีแม่น ้ า  

สามารถแวะไปถ่ายรูปเพื่อเป็นที่

ระลกึ  

11.00 น. น าท่านเดนิทางถงึ วดัชา้งให ้หรือ 
วดัชา้งใหร้าษฎรบ์ูรณาราม เป็น
วัดเกา่แกส่รา้งมาแลว้กวา่ 300 ปี วัด
ชา้งให ้ถือว่าเป็นวัดตน้ต ารับของ
หลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้
อาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของ
ท่ า น ก็ ถู ก บ ร ร จุ ไ ว ้ที่ วั ด แ ห่ ง นี้  
ดา้นหนา้วัดเป็นที่ตัง้ของสถูปหรือ
มณฑปบรรจุอัฐหิลวงพ่อทวด ซึง่อยู่
ใกลก้ับ เขตพัทธสีมาที่ชาวบา้น
เรยีกวา่ “เขือ่นหลวงพ่อทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื” หรอื “เขื่อนทา่นเหยยีบน ้า
ทะเลจดื” ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืวัตถสุ ิง่ของถูกขโมย หรอืศนูยห์ายก็พากัน
ไปบนบาน ณ ทีส่ถปูแหง่นี้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
 
14.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดกมิหยง ตลาดขายสนิคา้ชือ่ดังของเมอืงหาดใหญ่

ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ ของฝาก อาท ิผา้ปัก ขา้วของเครือ่งใช ้นมตา่ง 



 

ๆ ผลไมส้ด ผลไมอ้บแหง้ ทีจ่ะน ามาจ าหน่ายเปลีย่นไปตามฤดกูาล รวมไป

ถงึสนิคา้แฟชั่นต่าง ๆ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า นาฬกิา น ้าหอม รองเทา้ และ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีน่ าเขา้มาจากประเทศเพือ่นบา้น น ามาจ าหน่ายในราคาที่

ไม่แพงและยังต่อรองราคาไดก้ันอกีดว้ย จงึท าใหต้ลาดแห่งนี้เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงหาดใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

XX.XX น. เดนิทางออกจากสนามบนิหาดใหญ่ กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิ 

XXX เทีย่วบนิที ่XXXX 

XX.XX น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกี
คร ัง้ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิท  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

 
 
 

 
✓ คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว VIP และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
✓ คา่ทีพ่กั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง  ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

✓ คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่ง  
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์2 วัน หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่
ท่านช าระเงนิค่าทัวรเ์รียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิท ถอืว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุ
กรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป

อตัราคา่บรกิารรวม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

ยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 
7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี และเมือ่ทา่นออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ า
คนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ 4 ทา่นตอ่ 1 รถตู ้และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบ

ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง  ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด   ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลง
นามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใด  ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ย
ใด  ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 


