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รหสัทวัร ์AD12-06 SL 
 

 
 

เที่ยวบิน เส้นทาง เวลา 
ขาไป SL702 ดอนเมือง - หาดใหญ่ 06.20 – 07.50 

ขากลับ SL719 / SL721 หาดใหญ่ - ดอนเมือง 19.20 – 20.50 / 21.10 – 22.40 
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วันแรก  (1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – วัดช้างให้ - จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน า้เข่ือนบางลาง - ป้าย OK 
BATONG - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์แห่งอ าเภอเบตง - หอนาฬิกาเบตง 

03.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ
บินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

06.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL702  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 
ชม.) 

07.50 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  
 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดช้างให้ วดัเก่าแก่กว่า 300 ปี วดัชา้งให้ ถือว่าเป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้
อาวาสองค์แรกของวดั น าท่านกราบไหวส้ถูปหรือมณฑปบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดั
ปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจ ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุส่ิงของถูกขโมย หรือศูนย์
หายก็พากนัไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งน้ี  วดัชา้งให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของ
จงัหวดัปัตตานี ที่มีนกัท่องเที่ยวเขา้มากราบสักการะหลวงปู่ ทวดอยา่งไม่ขาดสาย 

 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เบตง อ  าเภอปลายดา้มขวาน ตั้งอยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย เต็มไปดว้ยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้ง
ธรรมชาติและวฒันธรรม ก่อนเขา้สู่เขตเมืองเบตง น าท่านแวะ จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน ้าเข่ือนบางลาง หรือ
สะพานโต๊ะกูแช อีกหน่ึงสถานที่พกัผ่อนและชมวิวทิวทศัน์ภูเขาที่โอบลอ้มเขื่อนบางลาง ให้ท่านไดช้มวิว สูดอากาศ
สดช่ืน ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
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จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองเบตง แวะถ่ายรูป ป้าย OK BATONG จุดเช็คอินแรก ที่คอยตอนรับนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนเมืองในหมอก ดอกไมง้าม แห่งน้ี จากนั้นน าชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  ตั้งอยู ่บริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบัถนน
ภกัดีด ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหน้าสวนนก เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่
ขุดทอดโคง้ให้รถว่ิงไปมา ความยาวตลอดอุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และท าเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง น าคณะ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอ าเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก  ตูเ้ดิม
ตั้งอยู่ที่บริเวณส่ีแยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังที่สอง 
จุดประสงค์ที่สร้างไวใ้นคร้ังแรกก็เพ่ือใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตงไดรั้บฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่
ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันน้ี ใกล้กันเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอ าเภอเบตง  ซ่ึงเป็น
ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบัเมืองเบตงมาช้านาน เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนยก์ลางของเมือง บริเวณ
จุดตดัของถนนสุขยางค์กบัถนนรัตนกิจ สร้างดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเลื่องช่ือจากยะลาที่ไดรั้บการยอมรับในเร่ือง
ของความแข็งแรง สวยงาม และคงทน อิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกตามอธัยาศยั 
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เย็น  บริการอาหารเย็น 
 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคาเธ่ย์  เบตง หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง (2)  วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม - ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม – วัดพุทธาธิวาส  - ร้านรังนกและร้านสมุนไพร – สวนหม่ืน
บุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน ้าร้อนเบตง 

เช้า  บริการอาหารเช้า  
 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม มีจุดเด่นคือเจดีย ์7 ชั้นอนัโดดเด่น สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยผูม้ีจิต
ศรัทธาไดร่้วมกนับริจาคเงิน สถานที่ศกัสิทธ์ิและแหล่งศรัทธาของชาวเบตง เป็นที่ประดิษฐานขององคเ์ทพ อาทิ เจา้แม่
กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แม่จิวหวงัเหย ่ย่ีหวงัตา้ต้ี หวาโถ่วเซียนซ่ือ ขงจ๊ือ เป็นตน้ มีนกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวมาเลเซียที่เลื่อมใสศรัทธา เดินทางมาสักการะขอพรดา้นการมีบุตรและโชคลาภ 

  
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไป เช็คอิน ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม เป็นที่
ระลึกตั้งอยูบ่ริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจาก 

ตวัเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอ าเภอเบตง กบั 

รัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสี 

ทองโดดเด่นสลกับนป้ายหินอ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไม ้

ดอกไมป้ระดบัอนังดงาม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า
อยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรม
ประกาศสีทองเป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงาม
มาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และกราบขอพรพระ
พุทธธรรมก ายมงคลประยุ ร เ กศานน ท์ สุพพิธ าน 
พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
นอกจากน้ียงัมีวิหารหลวงปูทวดเหยียบทะเลน ้าจืดให้ 
ท่านไดก้ราบขอพรถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
 
จากนั้นแวะร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซ้ือสินคา้ เป็นของฝากตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สวนหม่ืนบุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวใน
ภาคใต ้ เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศที่อยูสู่งจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร 
มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน ้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวน
ดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มี
ดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของดอกไมท้ี่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนให้
นกัท่องเที่ยวเขา้ไปเที่ยวชม และสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต ่ากว่าพ้ืนที่อื่นของภาคใต ้

 

 
 

น าคณะเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น ส าหรับ
เป็นฐานปฏิบตัิการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงคปิ์ยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 
ใชห้ลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยวที่สนใจเขา้มา
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงคจ์ะพบเห็นร่องรอยของการด าเนินชีวิตที่ยงัคงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนที่
มีเตียงดิน ก่อติดกบัผนงั อุปกรณ์ในการสู้รบ และเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบญัชาการรบ ซ่ึงจุคน
ไดถ้ึง 200 คน 
 

จากนั้น  เดินทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้าร้อนผุดขึ้นมา
จากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดที่มีน ้าเดือดน้ี 
สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที ซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอย่างไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทั้งบ่อน ้าร้อนบ่อ
ใหญ่ บ่อแช่น ้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบ าบดั โดยเช่ือกนัว่าน ้าแร่แห่งน้ี สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนงั เป็นตน้ 
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เย็น  บริการอาหารเย็น 
 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคาเธ่ย์  เบตง หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม (3) ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู - ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - 
สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

 

04.00 น. เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยูใ่นพ้ืนที่ของเขาไมโครเวฟ มี
ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมวิวแห่งน้ีจะกลายเป็น
สวรรค์บนดินเปิดให้นกัท่องเที่ยวเต็มอิ่มกบัทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ และทศันียภาพที่สวยงามของยอด
เขาไมโครเวฟ (ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อีกหนึ่งไฮไลท์ส าหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ สกายวอล์ค 
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ย่ืนออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพ้ืน
กระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปไดถ้ึงพ้ืนเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้น 
และทิวทศัน์ของทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิวและค่า
ถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ค) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า SET BOX 
 
 

 แวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพ้ืนไม ้มีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ขา้มแม่น ้าปัตตานี 
สร้างมาตั้งแต่สมยัอดีตก านันต าบลอยัเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู ช่วยระดมพลงัและเงินสมทบจากชาวบา้นร่วมกับ
ราชการ ที่ไม่เพียงพอ เพราะตอ้งส่ังสายสลิง ส าหรับยึดโยงตวัสะพานจากญี่ปุ่ น ซ่ึงสมยันั้นเป็นเร่ืองใหญ่มาก สามารถ
ช่วยเหลือความยากล าบากของชาวบา้นที่อยูอ่ีกฝ่ังของแม่น ้า ซ่ึงในขณะนั้นตอ้งใชแ้พไมไ้ผ่ขา้มไป-มา ท าให้ชาวบา้น
โดยเฉพาะเด็กๆต้องเสียชีวิตทุกปี เวลาขนยา้ยผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย ก็ล าบากแสนสาหัส การก่อสร้าง
สะพานแตปูซู ขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกนั จึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะ
ธรรมชาติและความรักสามคัคีของคนในชุมชน  

จากนั้น น าท่านสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมยั
โบราณ ชาวบา้นให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความส าเร็จขอโชค ขอลาภ การคา้ขาย 
หรือแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ไดรั้บความเดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว ก็จะหาย
เจ็บหายป่วยพน้จากความเดือดร้อน 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 
 

อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดกิมหยง แหล่งสินคา้มใีห้เลือกซ้ือเลือกหาแทบ ทุกอยา่ง ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ขนมขบเคี้ยว 
เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเคร่ืองใช้ในครัวเรือน สินคา้ทัว่ไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 
ชั้น ชั้นล่างจะขายสินคา้ทัว่ไป ส่วนชั้นบนจะเนน้ไปทางเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่วนดา้นตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด 

 

 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
 

19.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL719 
20.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
----- หรือ ---- 
21.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL721 
22.40 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถสลับสับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ในรายการทัวร์ตามความเหมาะสม โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยน

ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 
 
 

โปรแกรมรายการทัวร์อาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 
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อัตราค่าบริการ 
 

เที่ยวบิน เส้นทาง เวลา 
ขาไป SL702 ดอนเมือง - หาดใหญ่ 06.20 – 07.50 

ขากลับ SL719 / SL721 หาดใหญ่ - ดอนเมือง 19.20 – 20.50 / 21.10 – 22.40 
 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน พักเดี่ยว หมายเหต ุ

4-6 กุมภาพันธ์ 2565 7,111 +2,000 ขากลับ SL721 

11-13 กุมภาพันธ์ 2565 7,111 +2,000 ขากลับ SL721 

12-14 กุมภาพันธ์ 2565 7,111 +2,000 ขากลับ SL719 

18-20 กุมภาพันธ์ 2565 7,111 +2,000 ขากลับ SL721 

19-21 กุมภาพันธ์ 2565 7,111 +2,000 ขากลับ SL719 

25-27 กุมภาพันธ์ 2565 7,111 +2,000 ขากลับ SL721 

26-28 กุมภาพันธ์ 2565 7,111 +2,000 ขากลับ SL719 

4-6 มีนาคม 2565 7,111 +2,000 ขากลับ SL721 

11-13 มีนาคม 2565 7,111 +2,000 ขากลับ SL721 

18-20 มีนาคม 2565 7,111 +2,000 ขากลับ SL721 

25-27 มีนาคม 2565 7,111 +2,000 ขากลับ SL719 
 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีเป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

(ค่าทิปไกด์ ช าระกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่สนามบนิในวันเดนิทาง * 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามที่ระบุ พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 10 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถ น าเที่ยวตามรายการที่ระบุ   **กรุ๊ปออกเดินทาง ข้ันต ่า 9 ท่าน**   
 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ให้ทราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท 
 ค่าซ้ือที่นัง่บนเคร่ืองบิน 
 ค่าซ้ือที่นัง่บนรถน าเที่ยว 
 

 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทัวร์ผูเ้ดินทางต้อง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามที่บริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่เพ่ือให้ลูกคา้ท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 
35 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
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เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์ 
1. กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
2. กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถา้มี) อาทิ

เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่น ๆ  
4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดินทาง ท าการคืนเงินให้ภายใน 7 วนั 

** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน กรณีทางบริษัทออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายช่ือผู้เดินทาง ทุกกรณี** 

**เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ** 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที่บริษทัก าหนด ราคาและรายการ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

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

10. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจให้ถี่ถว้น เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 


