
 
 
 
 
 
 
 

รหัสทัวร์ AD14-12 FD 

รหสัทวัร ์AD14-12 
 

 
บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ข้ึนเครื่องท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (BKK) 

FD4300 BKK (สุวรรณภมิู) – HDY (หาดใหญ่) 06.00 – 07.35 

FD4307 HDY (หาดใหญ่) – BKK (สุวรรณภมิู) 17.45 – 19.20 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 
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DAY 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – วงัยะหร่ิง – ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว – เบตง – 
หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณียใ์หญ่ท่ีสุดในโลก – สตรีทอารต์เบตง – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – ถนนคนเดิน (B/L/-) 
 
04.00 คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 สายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั 
และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   
 *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน 
สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  
06.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่
FD4300ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาท ี  
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 
 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 
ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) 
แต่สามารถถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 
07.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เมนูต่ิมซ า 
 น าท่านเดนิทางไปยงั วงัยะหร่ิง หรอื วงัเจา้เมอืงยะหริง่ ตัง้อยูท่ี ่ต าบลยามู อ าเภอยะหริง่ จงัหวดัปัตตานี 
สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2428 ในสมยัรชักาลที ่5 โดยพระยาพพิธิเสนามาตยาธบิดศีรสีุรสงคราม เรอืนไมก้ึง่ปูน 
สรา้งขึน้แบบสไตลย์ุโรป ผสมผสานศลิปกรรมพืน้เมอืง และชวา ตัง้ตระหงา่นอยู่ใจกลางเมอืงยะหริง่ในปัจจุบนั 
 นับเป็นความภาคภูมใิจของชาวยะหริง่ยิง่นัก เพราะสถาปัตยกรรมทรงคลาสสคิหลงันี้ 
ไดท้ าหน้าทีต่อ้นรบันักท่องเทีย่ว ผูม้าเยอืนจากต่างแดนอยู่เป็นกจิวตัร ปัจจุบนันี้วงัยะหริง่ยงัมใีหเ้หน็ถงึความสมบูรณ์ 
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 น าท่านเดนิทางท่องเทีย่วจงัหวดัปัตตานี ท าท่านสกัการะ ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว หรอื ศาลเจา้เล่งจูเกยีง 
เป็นศาลเจา้เก่าแกคู่่บา้นคู่เมอืงของ จ.ปัตตานมีาตัง้แต่โบราณ ตัง้อยู่ทีถ่นนอาเนาะรู อ าเภอเมอืง ปัตตาน ี
เดมิศาลเจา้นี้มชีื่อเรยีกว่า "ศาลเจา้ซกู๋ง" ตามหลกัฐานทีจ่ารกึอยู่ในศาลเจา้ ตัง้ขึน้ในปีปีพุทธศกัราช 2117 
ในรชัสมยัของสมเดจ็พระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรอียุธยา แมศ้าลเจา้นี้จะตัง้มาเก่าแก่นับไดห้ลายศตวรรษ 
แต่ดว้ยบุญญาภนิหิารของเจา้แมห่ลมิกอเหนี่ยว 
ศาลเจา้นี้จงึมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงและเป็นทีศ่รทัธาของสาธุชนเสมอมามไิดข้าด 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
น าท่านเดนิทางสู่ อ.เบตง อ าเภอทีอ่ยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย เมอืงใตส้ดุปลายดา้มขวาน 
เมอืงทีล่อ้มดว้ยขุมเขาและมทีะเลหมอกเกอืบทัง้ปี น าท่านถา่ยรูปบรเิวณหอนาฬิกา สญัลกัษณ์ของเมืองเบตง 
ตัง้เป็นศูนยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีนกลางเมอืง ใกล้ๆ กนันัน้ม ี
ตู้ไปรษณียแ์ห่งอ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศไทยและใหญท่ีสุ่ดในโลก 
โดยสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึความยากล าบากในการตดิต่อสื่อสารระหว่าง สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2467 
ตัง้แต่ก่อนสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ลกัษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
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ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุล าโพงไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพือ่กระจายเสยีงรายงานขา่วสารของทางราชการ 
มอีายุรวม 86 ปี ใหท้่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ 

            
จากนัน้เดนิทางสู่ สตรีทอารต์ STREET ART ถนนศิลปะเมืองเบตง เกดิขึน้จากน ้าพกัน ้าแรงของ 
ทมีนักศกึษาและอาจารย ์มหาวทิยาลยัศลิปากร วาดขึน้มาในงานครบรอบ 111 ปี เมอืงเบตง 
เพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเทีย่วและชาวเบตง เนรมติรงานศลิปะ 
บอกเล่าถงึเรื่องราววถิชึวีติและสญัลกัษณ์ของเบตง  
น าท่านชม 
อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิอุโมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภูเขาเพือ่เชื่อมตอ่ส่วนขยายของเมอืงไปอกีฟากของตวัเมอืง 
อุโมงคแ์ห่งนี้ยงัเป็นอุโมงคท์ีผู่ค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย 
ภายในอุโมงคต์กแต่งประดบัประดาดว้ยไฟหลากสตีวัอุโมงคม์คีวามยาวถงึ273 เมตร กวา้ง 9 เมตร ผวิจราจรคู่ กวา้ง 
7เมตร ทางเทา้เดนิกวา้งขา้งละ 1 เมตร และมคีวามสงูถงึ 7 เมตร เปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2544  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ถนนคนเดินเบตง 
อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงหรอืลิ้มลองอาหารตามอธัยาศยั 
ค ่า อิสระอาหารตามอธัยาศยั เพื่อสะดวกในการท่องเท่ียว 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือเทียบเท่า 
DAY2   SKY WALK ชมทะเลหมอก อยัเยอรเ์วง – ถ่ายรปูสะพานแตปูซู - น ้าตกเฉลิมพระเกียรติร.9 – 
สวนหมื่นบุปผา – อโุมงคปิ์ยะมิตร – วุ้นด า เฉากว๊ยเบตง กม.4 – บ่อน ้าร้อนเบตง –  ป้ายใต้สุดแดนสยาม                                                                                                                                    
(B/L/D) 
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04.00 น าท่านเดนิทางสู่จุดชมววิ SKY WALK ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขาไมโครเวฟ กโิลเมตรที ่32 
มคีวามสงูกว่าระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟุต ใหท้่านเตม็อิม่กบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ 
ตัง้แต่ช่วงเชา้มดืไดอ้ย่างสวยงาม (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  

   
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน  
จากนัน้ใหท้่านถ่ายรูปสวยๆกบั สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไมเ้กา่แก่สรา้งขา้มแม่น ้าปัตตานี มนีายมูเซง็ แตปูซู 
เป็นผูบุ้กเบกิใหท้่านไดถ้า่ยรูป  เดนิทางสู่ น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดมิ คอื น ้าตก “วงัเวง” หรอื "อยัเยอรเ์คม็" 
เป็นน ้าตกทีต่กลงมาจากหน้าผาสงูกว่า 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลุมไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจใีนปีมหามงคลครบรอบ 72 
พรรษาในปี 2542 อบต.อยัเยอรเ์วง จงึไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบกิเสน้ทาง พฒันาเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว 
และไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นน ้าตกเฉลมิพระเกยีรติ ร.9 ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา  

    
 น าท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งเดยีวในภาคใต้ 
เนื่องจากเบตงมสีภาพอากาศทีเ่หมาะสม ดว้ยสภาพภูมปิระเทศทีอ่ยู่สงูจากระดบัทะเลปาน กลางราว 800 เมตร 
มอีากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้าเพยีงพอ จงึมคีวามเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมอืงหนาว 
เป็นโครงการตามพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมดีอกไมน้านาพนัธุบ์านสะพรัง่ 
คอยเชือ้เชญิผูม้าเยอืน ไดแ้ก่ แอสเตอร ์ไฮเดรนเยยี เบญจมาศ กหุลาบ พคี๊อก เยอบรี่า ลลิลี ่แกลดโิอลสั ตุม้หูนางฟ้า 
และอกีหลายสายพนัธุอ์นัมเีสน่ห์ ใหท้่านถ่ายรปูตามอธัยาศยั 
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เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ปลานิลสายน ้าไหล 
 จากนัน้เดนิทางสู ่อโุมงคปิ์ยะมิตร ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อนตวั 
และเป็นแหล่งสะสมเสบยีงในการต่อสูข้องกลุ่มผูข้ดัแยง้ทางการเมอืงในคาบสมุทรมาลายา 
ในเวลาต่อมากลุ่มผูท้ีเ่คยใชอุ้โมงคแ์หง่นี้ในการพกัพงิ ไมห่ลงเหลอือยูอ่กีตอ่ไปแลว้ 
ภายในอุโมงคส์เีหลอืงสม้นวลตาแต่กช็วนใหน้ึกถงึภาพอดตี อุโมงคถ์กูแบ่งออกเป็นหอ้งหรอืชอ่งต่าง ๆ ตามการใชง้าน 
เช่น หอ้งนอน หอ้งเกบ็เสบยีง เป็นตน้ อากาศภายในเยน็สบายไม่อดึอดัภายในอุโมงคม์คีวามยาวกว่า 1 กโิลเมตร 
ระหว่างทางเดนิไปสูอุ่โมงคต์อ้งเดนิผ่านป่าทีม่คีวามอดุมสมบูรณ์มากๆ  

     
จากนัน้น าทา่นสู่ ร้านวุ้นด า กม. 4 หรือ ร้านเฉากว๊ย ร้านต้นต าหรบัอร่อยระดบัต านาน 
เฉาก๊วยทีผ่่านกระบวนวธิที าแบบดัง้เดมิ ตม้เคีย่วหญ้าเฉาก๊วยมากกวา่ 3 ชัว่โมง ดว้ยเตาฟืน 
ซึง่จะท าใหม้กีลิน่หอมของหญา้เฉาก๊วย ทีม่ากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ช่วยแกร้อ้นในกระหายน ้า ขบัเสมหะ แกค้ลื่นไส ้
ช่วยลดระดบัน ้าตาลในเลอืด 
และหากน าตน้เฉาก๊วยมาตม้ใหเ้ดอืดแลว้น าน ้าเฉาก๊วยมาดืม่เป็นประจ าจะช่วยลดอาการโรคความดนัโลหติสงู 
และโรคเบาหวานไดอ้กีดว้ยใหท้า่นไดอ้สิระซื้อเป็นของฝาก  
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ทีป่ระกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย 
โดยอุณหภมูขิองน ้านัน้อยูท่ีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส และบรเิวณทีน่ ้าเดอืดนี้สามารถตม้ไขไ่ก่ไดจ้นสกุภายใน 7 
นาทเีท่านัน้ 
มกีารสรา้งสระน ้าขนาดใหญ่ส าหรบักกัน ้าจากน ้าพุรอ้นเพื่อใหป้ระชาชนและนักท่องเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรอืแช่เทา้เลน่ 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกัน้เขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซยี 
มเีอกลกัษณ์ลายเสน้แผนทีป่ระเทศไทยสทีองโดดเด่นสลกับนป้ายหนิออ่น 
รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาตแิละไมด้อกไมป้ระดบัอนังดงาม 
เป็นสถานทีถ่่ายรูปยอดนิยมของนักทอ่งเทีย่วสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่หาดใหญ่ 
เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ไก่เบตง และผดัผกัน ้า 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือโรงแรมเทียบเท่า 
DAY 3 วดัพทุธาธิวาส – หาดใหญ่ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)               (B/L/-) 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน  
จากนัน้เดนิทางสู่ วดัพทุธาธิวาส วดัสวยตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเบตง โดยองคเ์จดยีต์ัง้อยู่บนเนนิเขา 
มทีศันียภาพทีส่วยงดงาม มองเหน็ภูเขาทีร่ายลอ้มเมอืงเบตงอยู่เบื้องหน้า 
มสีิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีพ่ทุธศาสนิกชนนิยมมาสกัการะบูชา 3 สิง่คอื พระมหาธาตุเจดยี ์พระพทุธธรรมประกาศ 
พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนทส์ุพพธิาน และวหิารหลวงปู่ ทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื 
ลกัษณะเจดยีก์อ่สรา้งแบบศรวีชิยัประยุกต์ สทีองอร่าม สงู 39.9 เมตร 
บรรจุพระบรมสารรีกิธาตสุรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองถวายแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชนินีาถในวโรกาสพระชนมายุค
รบ 60 พรรษา 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
น าท่านเดนิทางสู่ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จากนัน้น าท่านแวะ ตลาดกิมหยง 
เป็นตลาดขายของฝากและของทีร่ะลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตัง้อยู่บนอาคารสองชัน้ 
รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้ลา่งเป็นตลาดขายของแหง้ 
อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
17.45  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD4307 
ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 
19.20   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

10 – 12 เมษายน 2564 9,999 2,000 

11 – 13 เมษายน 2564 9,999 2,000 

12 – 14 เมษายน 2564 9,999 2,000 

13 – 15 เมษายน 2564 9,999 2,000 

 
**ไม่มรีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมคา่ทปิ** 
**ราคาเดก็อายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) 
กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 
ข้อส าคญั  
ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 300 บาท  
ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 
วนัก่อนการเดินทาง  
 
 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) 
รวมถงึค่าภาษสีนามบนิและคา่ภาษนี ้ามนัทกุแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 
ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  
กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  
ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
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มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสงูสุดท่านละ 30,000 บาท 
คุม้ครองทัง้คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง 
ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื 
กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั 
ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 
อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐา
น  
ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 300 บาท  
 
เง่ือนไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ 
กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. 
มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด 
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า 
กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  
ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่บรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
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กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได้ 
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
 
หมายเหตุ  
โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมอืง 
สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 
ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ 
ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน 
บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 
กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 
กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่อ่นทุกครัง้ 
และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดูกาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั 
กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน 
ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง 
โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 
วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่า่นเริม่จองทวัร์ กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน 
ทางสายการบนิอาจจะเรยีกค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  
กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง 
ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ทา่น 
จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ 
กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  
รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง 
รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื 
กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโรงแรม 
กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  
กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
หากทา่นไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 
หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ 
ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ 
หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี 
ขึน้อยูก่บัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไมม่ ี
ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 
เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ 
สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  
ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
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**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


