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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 15.00น. - ออกเดนิทางสูห่าดใหญ ่

จงัหวดัสงขลา 

2 หาดใหญ ่(เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู)้ - ปัตตาน ี- ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว - วดัชา้งให ้ 

หลวงปู่ ทวด - วดัคูหาภมิขุ - จดุชมววิสะพานเขือ่นบางลาง - เบตง - อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์-  

สตรทีอารต์เบตง - ตูไ้ปรษณยี ์- หอนาฬกิาเบตง  

พกัเมอืงเบตง    อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น (เมนูไกเ่บตง,เคาหยก) 

3  ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอรเ์วง - สะพานแตปซูู - น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 - รา้น

เฉากว๋ยเบตง กม.4 - สวนหมืน่บปุผา - อโุมงคปิ์ยะมติร - บอ่น า้รอ้นเบตง - สนามฟุตบอลเบตง  
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พกัเมอืงเบตง                  อาหาร เชา้/เทีย่ง /เย็น 

4 ถา่ยรูปป้ายใตสุ้ดสยาม - ตวัเมอืงยะลา - หาดใหญ ่- ตลาดกมิหยง -กรุงเทพฯ  

อาหารเชา้ / เทีย่ง/---                                                      

5 กรุงเทพฯ 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้!! 

 
 

วนัแรก         พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ 

 

 

15.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวฒันะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิและเจลแอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสู ่หาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

12 ช่ัวโมง) อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
 

วนัทีส่อง         หาดใหญ ่(เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู)้ - ปัตตาน ี– ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว - วดัชา้งให ้ 

                      หลวงปู่ทวด - วดัคูหาภมิุข - จุดชมววิสะพานเขือ่นบางลาง - เบตง - อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์- 

                      สตรทีอารต์ - ตูไ้ปรษณีย ์- หอนาฬกิา  อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น (เมนูไกเ่บตง,เคาหยก)  
 

 

เชา้ เดนิทางถงึ หาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา แวะใหท่้านท าธุระสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย น าทา่นเปลีย่น

ยานพาหนะเป็นรถตู ้

  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  

 น าท่านแวะ จงัหวดัปัตตาน ีเดนิทางสู่ ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหนีย่ว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง เป็นศาล

ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตั ้งแต่สมัยโบราณ ชาวบา้นต่างใหค้วามเคารพนับถือ เดินทางมา

สักการะบูชาเพื่อขอใหป้ระสบความส าเร็จในดา้นต่างๆ หรอืแมแ้ต่มีเรือ่งเดอืดรอ้นก็ไปบนบานใหเ้จา้แม่

ช่วยเหลือ ซึ่งก็ไดส้มดังหวังกันไปหลายราย เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และศูนย์รวมศรัทธาเสมอมา 

เดนิทางสู ่วัดราษฎรบ์รูณะ หรือ วดัชา้งให ้เป็นวัดเก่าแกร่าว 300 ปี สรา้งมาเมือ่ใดและใครเป็นคนสรา้ง

ก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด เดมิเป็นวัดรา้งและถูกทอดทิง้มาเป็นเวลานาน ถือเป็นวัดตน้ต ารับของหลวงปู่

ทวด ท่านเป็นเจา้อาวาสองค์แรกของวัด ในส่วนของสถูปศักดิส์ทิธิท์ี่บรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด ถือเป็น

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องชาวจังหวัดปัตตานีและใกลเ้คยีง มีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจใครเจ็บไข ้

ไดป่้วยหรือวัตถุสิง่ของถูกขโมย หรือศูนยห์ายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้ ภายในวัดยังมีวหิาร

สมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวหิารที่ประดษิฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อทอง ซึง่มขีนาดเท่องคจ์รงิ รูปแบบ

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

28มกราคม-1กุมภาพนัธ ์64 4,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 36  

25กุมภาพนัธ-์1มนีาคม 64 4,999 1,500 36  

26-30 มนีาคม 64 4,999 1,500 36  

2-6 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

10-14 เมษายน 64 5,999 1,500 36  

11-15 เมษายน 64 5,999 1,500 36  

12-16 เมษายน 64 5,999 1,500 36  
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การก่อสรา้งเป็นแบบก่ออฐิถือปูนทรงไทยสวยงาม  น าท่านเดนิทางสู ่วัดหนา้ถ ้า หรอื วดัคูหาภมิุข น า

ท่านสักการะขอพรพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ภายในวัด ทีปั่้นดว้ยดนิเหนียวโดยใชไ้ม่ไผ่เป็น 

 โครง สรา้งขึน้ในสมัยศรวีชัิยทีรุ่่งเรอืงราว พ.ศ. 1300 หรอืสมัยเดยีวกับพระบรมธาตเุมอืงนคร  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

บา่ย น าท่านชม สะพานจุดชมววิเขือ่นบางลาง แหล่งสูดโอโซนชัน้ด ีบรรยากาศเยี่ยม เห็นววิแบบ 360 

องศา ตัวเขือ่นเป็นเขือ่นหนิถมแกนดนิเหนียว สรา้งขึน้เพือ่กัน้แม่น ้าปัตตานีอันเป็นสว่นหนึ่งของโครงการ

ไฟฟ้าพลังน ้าเอนกประสงคแ์หง่แรกในภาคใต ้ตามแผนพัฒนาลุม่น ้าปัตตานี โดยมกีารสรา้งแลว้เสร็จเมื่อ

เดอืนพฤษภาคม 2524 และปัจจุบันอยู่ในความดูแลของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอ่างเก็บน ้าเหนือเขื่อนยัง

อ านวยประโยชน์ในดา้นการชลประทานสูพ่ื้นที่เพาะปลูกของ

จังหวัดยะลาและปัตตานี ซึง่น ้าที่ปล่อยออกมาก็น ามาผลติ

ไฟฟ้าน าจ่ายใหป้ระชาชนในภาคใตไ้ดใ้ชใ้นครัวเรือนและ

อตุสาหกรรม รวมทัง้เป็นแหลง่ประมงน ้าจดืทีส่ าคัญในภาคใต ้

อกีดว้ย ใหท่้านถ่ายรูปอสิระตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู ่

เบตง อ าเภอที่อยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย เมืองใตสุ้ดปลาย

ดา้มขวาน เต็มไปดว้ยแหลง่ท่องเที่ยวทีน่่าสนใจมากมาย น า

ท่านชม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอด

ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสรา้งอุโมงคแ์ห่งนี้ข ึน้ เพื่อแกไ้ขปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชน

เมอืงในปัจจุบันกับชมุชนเมอืงใหม่ น าท่านไปถ่ายรูป สตรทีอารต์ Street Art แลนดม์ารค์เมอืงเบตง 

เกดิขึน้จากน ้าพักน ้าแรงของ ทีมนักศกึษาและอาจารย ์มหาวทิยาลัยศลิปากร วาดขึน้มาในงานครบรอบ 

111 ปี เมอืงเบตง เพื่อสรา้งความประทับใจใหก้ับนักท่องเที่ยวและชาวเบตง เนรมติรงานศลิปะ บอกเล่า

ถงึเรือ่งราววถิชึวีติ และสัญลักษณ์ของเมืองเบตง รอบเมืองเบตง 11 จุด ทัง้บนผนัง ก าแพง ใตส้ะพาน 

และตัวอาคารหลายจุดรอบเมอืงเบตงสามารถดงึดดูใจนักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างด ี 
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 น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ ตูไ้ปรษณียแ์หง่อ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดในประเทศไทยและใหญท่ีสุ่ด

ในโลก โดยสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึความยากล าบากในการตดิตอ่สือ่สารระหว่าง สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2467 

ตัง้แตก่่อนสมัยสงครามโลกครัง้ที่สอง ลักษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุล าโพงไว ้

ขา้งในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพื่อกระจายเสยีงรายงานข่าวสารของทางราชการ มอีายุรวม 86 ปี และ

ใกล ้ๆ กันนัน้ยังม ีหอนาฬกิา สัญลักษณ์ของเมอืงเบตง ตัง้เป็นศนูยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีนกลางเมอืง ให ้

ท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) เมนูไกเ่บตง และเคาหยก อาหารพืน้เมอืงขึน้ชือ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: The Holidays Hill หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัทีส่าม        ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอรเ์วง - สะพานแตปูซู - น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 - 

                     รา้นเฉากว๋ย กม.4 - สวนหมืน่บุปผา - อุโมงคปิ์ยะมติร - บอ่น า้รอ้นเบตง - สนามฟุตบอล 

 อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น  
 

04.00 น.  น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขาไมโครเวฟ กโิลเมตรที ่32 มี

ความสงูกว่าระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟตุ ใหท่้านเต็มอิม่กับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตัง้แตช่ว่งเชา้มดื

ไดอ้ย่างสวยงาม (ขึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศ) *มบีรกิารวนิมอเตอรไ์ซดข์ึน้จุดชมววิ เทีย่วละ 20 บาท*  

  และท่านสามารถชม Skywalk อยัเยอรเ์วง (ไม่รวมค่าเขา้ชม ค่าบ ารุงสถานที ่ช าระหนา้งาน) 

แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของเบตงได  ้บนระดับความสูง 2,038 จากระดับน ้าทะเล ใชง้บประมาณการ

กอ่สรา้งกว่า 90 ลา้นบาท มทัีง้หมด 5 ชัน้ แตท่ีเ่ป็นจุดไฮไลทค์อืชัน้ 3 ทีส่รา้งทางเดนิดว้ยกระจกใส มี

ความยาว 63 เมตร ใหทุ้กท่านไดต้ืน่ตา ตืน่ใจ พรอ้มพบกับววิสุดธรรมชาตสิวยและ ความหวาดเสยีว

เวลาเดนิเหยยีบอยู่บนกระจก  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

  น าท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไมเ้ก่าแกส่รา้งขา้มแม่น ้าปัตตานี มนีายมูเซ็ง 

แตปซู ูเป็นผูบ้กุเบกิ ใหท่้านถ่ายรูป เดนิทางสู่ น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ชือ่เดมิ คอื น ้าตก “วังเวง” 

หรือ "อัยเยอรเ์ค็ม" เป็นน ้าตกที่ตกลงมาจากหนา้ผาสงูกว่า 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลุมไปดว้ยพรรณ

ไมเ้ขยีวขจีในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อัยเยอร์เวง จงึไดเ้ขา้มาพัฒนาบุกเบกิ

เสน้ทาง พัฒนาเป็นแหลง่ท่องเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นน ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  

 



 
 
 
 
                             

รหัสทัวร ์AD03-15  

 
 

  น าท่านแวะ รา้นเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุน้ด า) อร่อยระดบัต านาน ความพิเศษของเฉาก๊วยที่นี่คือ

กรรมวธิกีารผลติที่ยังคงความดัง้เดมิที่ไดร้ับการสบืทอดมาตัง้แต่โบราณ สังเกตไดจ้ากเขม่าควันที่จับ

ตัวอยู่รอบบา้น เพราะกรรมวธิีการท านัน้เริม่จากการใชเ้ตาโบราณกับไมฟื้นเป็นเชือ้เพลงิ  และการตม้

หญา้เฉาก๊วยก็ตอ้งใชเ้วลาในการตม้นาน 3 ช่ัวโมง หลังจากนัน้กรองเอาเฉพาะน ้า แลว้จงึน าน ้าเฉาก๊วย

ทีผ่่านการกรองแลว้ผสมกับแป้งน ามาเคีย่วตอ่อกีครัง้ เพือ่ใหเ้หนียวจนเขา้เนื้อ แลว้จงึตักใสภ่าชนะ ตัง้

พักใหเ้ย็นจนเนื้อเฉาก๊วยจับตัว เป็นอันเสร็จสมบรูณ์  อสิระใหท่้านเลอืกซือ้ลองชมิตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนหมืน่บุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มือง

หนาวแห่งเดียวในภาคใต ้เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ดว้ยสภาพภูมปิระเทศที่อยู่สูงจาก

ระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน ้าเพียงพอ จงึมีความเหมาะสมกับ

การปลูกไมด้อกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มีดอกไมน้านาพันธุบ์านสะพรั่ง คอยเชื้อเชญิผูม้าเยือน ไดแ้ก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ 

กหุลาบ พีค๊อก เยอบรี่า ลลิลี ่แกลดโิอลัส ตุม้หนูางฟ้า และอกีหลายสายพันธุอ์ันมเีสน่ห ์ใหท่้านถ่ายรูป

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5)  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อุโมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซอ่นตัว และเป็นแหล่ง

สะสมเสบยีงในการต่อสูข้องกลุ่มผูข้ัดแยง้ทางการเมอืงในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท้ีเ่คย

ใชอุ้โมงคแ์ห่งนี้ในการพักพงิ ไม่หลงเหลอือยู่อกีตอ่ไปแลว้ หากแต่หอ้งหับและร่องรอยทีพ่วกเขาทิง้ไว ้

ยังคงถูกจารกึเอาไวใ้หค้นรุ่นหลัง ไดใ้ชป้ระโยชน์จากการร าลกึถงึอดตีแหง่การต่อสูอ้ันเจ็บปวด ภายใน

อโุมงคส์เีหลอืงสม้นวลตาแตก่็ชวนใหน้กึถงึภาพอดตี อโุมงคถู์กแบง่ออกเป็นหอ้งหรอืชอ่งตา่ง ๆ ตามการ
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ใชง้าน เชน่ หอ้งนอน หอ้งเก็บเสบยีง เป็นตน้ อากาศภายในเย็นสบายไม่อดึอัดภายในอโุมงคม์คีวามยาว

กว่า 1 กโิลเมตร ระหว่างทางเดนิไปสู่อุโมงค์ตอ้งเดนิผ่านป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ และใหท่้าน

ถ่ายรูปกับตน้ไมย้ักษ์ ตน้ไทรพันปี ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องการเทีย่วอโุมงคปิ์ยะมติร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ บ่อน า้รอ้นเบตง เป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ที่ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ 

มากมาย โดยอณุหภมูขิองน ้านัน้อยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซยีส และบรเิวณที่น ้าเดอืดนี้สามารถตม้ไข่

ไก่ไดจ้นสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการสรา้งสระน ้าขนาดใหญ่ส าหรับกักน ้ าจากน ้าพุรอ้นเพื่อให ้

ประชาชนและนักท่องเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรอืแชเ่ทา้เลน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม สนามฟุตบอลเบตง หรือ สนามกีฬากลางหุบเขา 

เป็นสนามที่มีลักษณะคลา้ยสนามเมอร์ดกิาของกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย มีเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ท่ามกลางหุบเขา 

ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาต ิใหบ้รรยากาศร่มรื่นสดชืน่เป็นธรรมชาติ

สดุ ๆ และเป็นสนามกฬีาทีต่ัง้อยู่ในระดับความสงูทีส่ดุในประเทศ

ไทย อีก ทั้งยั งมีความพรอ้มที่ จะรองรับการแข่งขันกีฬา

ระดับประเทศไดอ้กี   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6)  

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: The Holidays Hill หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 

วนัทีส่ ี ่             ถา่ยรูปป้ายใตสุ้ดสยาม - ตวัเมอืงยะลา - หาดใหญ ่- ตลาดกมิหยง - กรุงเทพฯ   

                      อาหารเชา้, เทีย่ง,--- 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) 

 อสิระใหทุ้กท่านดื่มด ่ากับบรรยากาศยามเชา้

ของเมอืงเบตงตามอัธยาศัย ไดเ้วลาพอสมควร

น าท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พัก  ก่อนเดิน

ทางออกจากเบตง น าท่านแวะถ่ายรูปกบั

ป้ายใตสุ้ดสยาม ป้ายก ัน้เขตแดนระหว่าง

ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย  มี

เอกลักษณ์ลายเสน้แผนที่ประเทศไทยสีทอง

โดดเด่นสลักบนป้ายหนิอ่อน รายลอ้มไปดว้ย

ธรรมชาตแิละไมด้อกไมป้ระดับอันงดงาม เป็น

สถานที่ ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว 

จากนัน้เดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงยะลา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง)  ถงึ อ.เมอืงยะลา ค าว่า 

“ยะลา” มีที่มาจากภาษาพื้นเมืองเดมิว่า “ยะลอ” แปลว่า “แห” ถือเป็นจังหวัดที่มีประวัตคิวามเป็นมา

เก่าแก่จังหวัดหนึ่งของประเทศ ไดร้บัการยกย่องว่ามกีารจดัวางผงัเมอืงแบบใยแมงมุมทีส่วย

ทีสุ่ดแหง่หนึง่ของประเทศไทย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 

 เดนิทางสู่ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) น าท่านสู่ ตลาดกมิหยง 

เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตัง้อยู่บนอาคาร

สองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้ลา่งเป็นตลาดขายของแหง้ อสิระใหท่้าน 

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย  น าท่านเปลีย่นขึน้รถบสัปรบัอากาศ เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ (ใชเ้วลา   

เดนิทางประมาณ 12 ช่ัวโมง) 
 

 

วนัทีห่า้           กรุงเทพฯ                 

 
 

 

เชา้ ถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ (ถงึจุดหมายประมาณรุ่งเชา้ เวลาโดยประมาณ 

05.00-07.00 น.) 

 

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

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ จดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ  

เลขทีน่ ัง่แจง้พรอ้มใบนดัหมายประมาณ 3-5 วนักอ่นเดนิทาง 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
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เง ือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ คา่รถตูป้รบัอากาศ 

• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเท่า กรณีมงีานจังหวัดหรอื

เทศกาลทีพ่ักอาจปรับพกัเมอืงอืน่หรอือ าเภอใกลเ้คยีง 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณรีะบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรบันักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บริษัทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ ทา่นละ 800 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิ

คา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่าน 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 



 
 
 
 
                             

รหัสทัวร ์AD03-15  

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว  ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 


