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VWBET412 AMAZING ไทยเท่ 

เบตง ปัตตานี หาดใหญ่ 4 วนั 3 คืน 
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วนัจันทร์ ที่ 12 เมษายน 64 (1)  

สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเกบ็น ้าเข่ือนบางลาง– 
เบตง 

07.20 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ
บินนกแอร์(DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD504  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชม.) 
10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 น าท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  สู่ วัดช้างให้ วดัเก่าแก่กวา่ 300 ปี วดัชา้งให ้

ถือว่าเป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดั น าท่านกราบไหวส้ถูปหรือมณฑป
บรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยูเ่นืองนิจ 
ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุส่ิงของถูกขโมย หรือศูนยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ท่ีสถูปแห่งน้ี  วดัชา้งให้จึงกลายเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวขึ้นช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีนักท่องเท่ียวเขา้มากราบสักการะหลวงปู่
ทวดอยา่งไม่ขาดสาย 
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จากนั้น เดินทางสู่ เบตง อ าเภอปลายด้ามขวาน ตั้ งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ทั้ ง
ธรรมชาติและวฒันธรรม ก่อนเขา้สู่เขตเมืองเบตง น าท่านแวะ จุดชมวิวหรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหน่ึงสถานท่ีพกัผ่อน
และชมวิวทิวทศัน์ภูเขาท่ีโอบลอ้มเขื่อนบางลาง ใหท้่านไดช้มวิว สูดอากาศสดช่ืน ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมเบตง เมอร์ลนิ หรือเทียบเท่า  

วนัองัคาร ที่ 13 เมษายน 64 (2)  

 สวนหม่ืนบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน ้าร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ หอ
นาฬิกาเบตง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเขา้ชม สวนหม่ืนบุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวใน

ภาคใต ้ เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 
เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด สวน
ดอกไม้น้ีอยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีมี
ดอกไมน้านาพนัธุ์บานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของดอกไมท่ี้ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชม และสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่พื้นท่ีอ่ืนของภาคใต ้
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น าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น ส าหรับ
เป็นฐานปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงคปิ์ยะมิตร สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2519 
ใชห้ลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มา
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงคจ์ะพบเห็นร่องรอยของการด าเนินชีวิตท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนท่ี
มีเตียงดิน ก่อติดกบัผนัง อุปกรณ์ในการสู้รบ และเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบญัชาการรบ ซ่ึงจุคน
ไดถึ้ง 200 คน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
จากนั้น  เดินทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้ าร้อนผุดขึ้นมา

จากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีน ้าเดือดน้ี 
สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที ซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอย่างไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทั้งบ่อน ้ าร้อนบ่อ
ใหญ่ บ่อแช่น ้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบ าบดั โดยเช่ือกนัว่าน ้ าแร่แห่งน้ี สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดี อาทิ โรคปวดเม่ือย โรคเหน็บชา โรคผิวหนงั เป็นตน้ 
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จากนั้นแวะร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซ้ือสินค้า 
เป็นของฝากตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่า
อยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุ เจดี ย์พระพุทธธรรม
ประกาศสีทองเป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยุกตส์วยงาม
มาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และกราบขอพรพระ
พุ ท ธธรรมก ายม งคลประ ยุ ร เกศ านน ท์ สุพพิ ธ าน 
พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิองค์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
นอกจากน้ียงัมีวิหารหลวงปูทวดเหยียบทะเลน ้ าจืดอีกดว้ย 
ใหท้่านไดก้ราบขอพรถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าคณะชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  ตั้งอยู่ บริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบัถนนภกัดีด ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน 
บริเวณหนา้สวนนก เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ท่ีขุดทอดโคง้ให้รถว่ิงไปมา ความยาวตลอด
อุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และท าเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง น าคณะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่ง
อ าเภอเบตง ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและใหญ่ท่ีสุดในโลก  ตูเ้ดิมตั้งอยู่ท่ีบริเวณส่ีแยกหอนาฬิกาใจกลาง
เมืองเบตง สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จุดประสงคท่ี์สร้างไวใ้นคร้ังแรกก็เพื่อใช้
เป็นท่ีกระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตงไดรั้บฟัง จากวิทยุท่ีฝังอยูส่่วนบนของตู ้และใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจน
ทุกวนัน้ี ใกลก้นัเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอ าเภอเบตง ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบัเมืองเบตงมาช้านาน 
เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ท่ีตั้งอยู่จุดศูนยก์ลางของเมือง บริเวณจุดตดัของถนนสุขยางค์กบัถนนรัตนกิจ สร้างดว้ยหิน
อ่อนขาวนวลอนัเล่ืองช่ือจากยะลาท่ีไดรั้บการยอมรับในเร่ืองของความแขง็แรง สวยงาม และคงทน อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมเบตง เมอร์ลนิ หรือเทียบเท่า  

วนัพุธ ที่ 14 เมษายน 64 (3)  

 เบตง– ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง- อัยเยอร์เวง Skywalk – สะพานแตปูซู – ปัตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  
หาดใหญ่ – ตลาดกมิหยง -งานเลีย้งรดน ้าขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม 

04.00 น. น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยูใ่นพื้นท่ีของเขา
ไมโครเวฟ มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมวิวแห่ง
น้ีจะกลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเตม็อ่ิมกบัทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ และทศันียภาพท่ี
สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อกีหน่ึงไฮไลท์ส าหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ 
สกายวอล์ค ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ระเบียงทางเดินท่ียืน่ออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็น
ระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพื้นเบ้ืองล่าง สามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และวิว
พระอาทิตยข์ึ้น และทิวทศัน์ของทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ (ค่าทัวร์รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึน้จุด
ชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้า) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า SET BOX 

 
 
 
แวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม ้มีความ 
กวา้ง 1.8 เมตร ยาวกวา่ 100 เมตร ขา้มแม่น ้าปัตตานี สร้างมาตั้งแต่ 
สมยัอดีตก านนัต าบลอยัเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู ช่วยระดมพลงั 
และเงินสมทบจากชาวบา้นร่วมกบัราชการ ท่ีไม่เพียงพอ เพราะ 
ตอ้งสั่งสายสลิง ส าหรับยดึโยงตวัสะพานจากญ่ีปุ่ น ซ่ึงสมยันั้น 
เป็นเร่ืองใหญ่มาก สามารถช่วยเหลือความยากล าบากของ 
ชาวบา้นท่ีอยูอี่กฝ่ังของแม่น ้า ซ่ึงในขณะนั้นตอ้งใชแ้พไม ้
ไผข่า้มไป-มา ท าให ้ชาวบา้นโดยเฉพาะเด็กๆตอ้งเสีย 
ชีวิตทุกปี เวลาขนยา้ยผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย 
 ก็ล  าบากแสนสาหสั การก่อสร้างสะพานแตปูซู  
ขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกนั จึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและ
ความรักสามคัคีของคนในชุมชน 
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 น าท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  น าสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอ
เหนี่ยว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมยัโบราณ ชาวบา้นให้ความเคารพนับถือ 
เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความส าเร็จขอโชค ขอลาภ การค้าขาย หรือแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ได้รับความ
เดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว ก็จะหายเจ็บหายป่วยพน้จากความเดือดร้อน 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเดินทางกลบั ตัวเมืองหาดใหญ่ (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.)   
 อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดกิมหยง แหล่งสินคา้มีใหเ้ลือกซ้ือเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ขนมขบเคี้ยว 

เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน สินคา้ทัว่ไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 
ชั้น ชั้นล่างจะขายสินคา้ทัว่ไป ส่วนชั้นบนจะเนน้ไปทางเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่วนดา้นตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด   
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลีย้งของโรงแรม 
 ดินเนอร์สุดพเิศษ !! จัดงานเลีย้ง รดน ้าขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เน่ืองในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมนิวซีซ่ัน หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า  

วนัพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 64 (4)  

  ห า ด ส มิ ห ล า  – เข า ตั ง ก ว น  – ย่ า น เ มื อ ง เ ก่ า ส ง ข ล า  – ส ะ พ า น ติ ณ สู ล า น น ท์  - เก า ะ ย อ  
  นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ– สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เช็คอินหาดสมิหลา สูดกล่ินอายทะเล ชมวิวทิวทศัน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสี

ขาวละเอียดนวลตาขนานไปกบัทิวสนท่ีปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลกัษณ์ของหาดสมิหลา รูปป้ันนาง
เงือกสีทอง จุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน 
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จากนั้น น าท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตงักวนสามารถมองเห็นทิวทศัน์
ของเมืองสงขลาไดโ้ดยรอบ บนยอดเขาตงักวนเป็นท่ีประดิษฐานเจดียพ์ระธาตุคู่บา้นคู่เมืองจงัหวดัสงขลา ซ่ึงสร้างใน
สมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมยัทวาราวดี เดินขึ้นบนัไดพญานาค 145 ขั้น หรือหากท่านไม่สะดวกเดินขึ้น
บนัไดสามารถโดยสารลิฟต์ขึ้นไปยงัดา้นบนได ้(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ ท่านละ  30 บาท) อิสระให้ท่านสักการะบูชาส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตามอธัยาศยั 
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น าท่านเดินทางเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จุดแลนด์มาร์คและจุด
ถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่ายได้ถ่ายรูปเก็บภาพความ
ประทบัใจไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานชิโน
โปรตุกีส ก าแพงสตรีทอาร์ต หับ โห้ ห้ิน โรงสีขา้วเก่าแก่สีแดง บา้น
นครใน เมืองสงขลา พิพิธภณัฑ์เล็ก ๆ แหล่งรวมของเก่าแก่ ตกแต่ง
อยา่งสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิม้รสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึน้ช่ือสุดอร่อย 
จากนั้น น าท่านเดินทางขา้มสะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 ช่วงแรก 

940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมยั ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ์ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนานมทางรถยนต์ โดยเช่ือมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝ่ังบ้านน ้ ากระจาย อ.เมือง
สงขลาและบา้นเขาเขียวสู่ เกาะยอ น าท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ  หรือวดัพระนอนวดัแหลม ตั้งอยู่ท่ี
บา้นสวนทุเรียน ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  ริมทะเลสาบสงขลา  เป็นวดัท่ีเก่าแก่และส าคญัวดัหน่ึง 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป
ปางปรินิพพานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  พระบาทมีลวดลายภาพศิลปะ   ทั้งน้ีเน่ืองด้วยท่ีตั้งวดัอยู่ใกลถ้นนเชิง
สะพานติณสูลานนทฝ่ั์งเกาะยอ จึงท าใหเ้ป็นส่ิงท่ีสะดุดตาของผูท่ี้ขบัรถผา่นไปมา 
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
 

17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD511 
18.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 
หมายเหต ุ: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก์

,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและ

ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ. 
 

เน่ืองจากเป็นเท่ียวบินแบบเช่าเหมาล า ทั้งนีเ้ท่ียวบิน เวลา และโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
ขึน้อยู่กบัการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  

หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง CONFIRM ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน  
หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง 
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อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน พกัเดี่ยว 

12 – 15 เมษายน 2564 11,111 + 3,000 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ  300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   ช าระได้ท่ีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ  พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ      
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทัวร์เพิม่  1,000 บาท 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
 ค่าซ้ือท่ีนัง่บนรถน าเท่ียว 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามท่ีบริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 
30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
  

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทัวร์ 
1. กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วันขึน้ไป ยดึเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
2. กรณียกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยดึเงินเตม็จ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) อาทิ

เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืน ๆ  
4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดินทาง ท าการคืนเงินใหภ้ายใน 7 วนั 

** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า กรณีผู้จองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเปลี่ยนผู้
เดินทางแทนได้ ดังนี ้
1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมส าเนาหน้าบัตร

ประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันท าการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลี่ยนผู้เดินทาง
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการ
เปลีย่นผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลกิการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลีย่นผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ** 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน ราคาและรายการอาจมี

การเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
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3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก  ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจให้ถ่ีถว้น เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 


