
 

 

 

 

รหสัทวัร ์AD19-02 WE 

GREEN SEASON ฟ้าหม่น ๆกบัถนนสีเขียว 
โอ.เค. เบตง Premium 3 วนั 2 คืน 

 
05.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 

อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ B 
ส าย ก า รบิ น ไ ท ย ส ไม ล์  เจ้ า ห น้ า ที่  SodA 
Management คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระก่อนการขึ้น
เครื่องพร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ 

07.10 น. เหนิฟ้าสู่สนามบนิหาดใหญ่ โดยสาย การบนิไทยส
ไมล์ เท่ียวบินท่ี WE 259 (มีอาหารว่างแจกช่วง
ขาลง)  

08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ่ หลงัจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้น าท่านขึน้รถตู ้เดนิทางไป
ยงั ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว ศาลเจ้าที่มคีวาม
ศักดิส์ิทธิค์ู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ระหว่าง
ทางบรกิารท่านดว้ย อาหารเช้ากล่อง (1) พรอ้ม
น ้ าดื่ ม เย็น  ๆ  บ ริก ารบน รถ  ระห ว่ า งท าง
มคัคุเทศก์แนะน าเกี่ยวกับการให้ท่านได้ขอพร
เรื่องสุขภาพ การคา้ขาย และหน้าทีก่ารงาน ศาล
เจ้ า แม่ ลิ้ ม ก อ เห นี่ ย ว  เป็ น ศาล เจ้ า เก่ าแก่
คู่บ้านคู่เมอืงของ จ.ปัตตานี ศาลเจ้านี้จงึมคีวาม

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภมิู - สนามบินหาดใหญ่ - ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว -  

               บ้านขนุพิทกัษ์ - เบตง - อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ 



 

 

 

 

เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรทัธาของสาธุชนเสมอมาจากนัน้น าท่านชม บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้าง
ขึน้มาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี บา้นขุนพทิกัษ์รายาเป็นเรอืนแถว 2 ชัน้ 2 คูหา 2 ช่วง
เสา รูปแบบของตึกแถวมกีารประยุกต์ระหว่างสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งมี
ความส าคญัทางประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานของชาวไทยเชือ้สายจนีในพื้นที่จงัหวดัปัตตานีและเป็น
ภาพสะทอ้นความเจรญิรุ่งเรอืงของย่านนี้ อกีทัง้ยงัมกีารบนัทกึกล่าวถงึต าแหน่งของบา้นขุนพทิกัษ์รา
ยาในสมยัรชักาลที ่5 เสดจ็ประพาสปัตตานี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารลอนดอน (2) 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบรเิวณ 

สะพานข้ามเข่ือนบางลาง บรเิวณบา้นคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สรา้งขึน้มาเพื่อล่นระยะทาง

ในการเดนิทาง จากเดมิทีจ่ะตอ้งไปตามไหล่เขา เป็นจุดทีน่ักท่องเทีย่วนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยดืเสน้

ยดืสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก่อนจะเดนิทางต่อ อ าเภอเบตง ตัง้อยู่ใต้สุดฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทย มเีขตแดนติดกบัประเทศ

มาเลเซีย โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาสนัการาครี ีด้วยภูมปิระเทศแบบนี้จงึท าให้เบตงมอีากาศที่ด ี



 

 

 

 

อากาศเยน็ และมหีมอกปกคลุมตลอดทัง้ปี ดงัค าขวญัประจ าอ าเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้

งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ระหวา่งทางแวะ Check In  ป้ายโอเค เบตง 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. น าท่านเขา้ทีพ่กั โรงแรมแกรนดแ์มนดาริน หรือ แกรนดวิ์ว แลนดม์ารค์ เบตง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค ่า น าท่านไปรบัประทานอาหารค ่า ณ ครวัคณุชาย (3) หลงัอาหารค ่าน าท่านชมแสงสีสวยงามของ 

อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ ทีเ่จาะเพื่อลดระยะทางสญัจรในตวัเมอืง เบตง  

 

                 

 

 

 

 

 

หลงัจากนัน้น าท่านชม หอนาฬิกา ตู้ไปรษณียเ์บตง ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั 

 



 

 

 

 

 

04.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่   สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง @บ้านธารมะลิ  ห่างจากตวัเมอืง
ประมาณ 30 ก.ม. จดัว่าเป็นจุดชมววิทะเลหมอกสุดฮติของเบตง ที่ส าคญัคอื มทีะเลหมอกให้ชม
ตลอดทัง้ปี สกายวอล์คทะเลหมอกอยัเยอรเ์วงสรา้งขึน้มาเพื่อให้นักท่องเทีย่วสามารถชมววิทวิทศัน์
ได้รอบทศิทางแบบ 360 องศา โดยพื้นระเบยีงทางเดนินัน้เป็นพื้นกระจกใสบรเิวณเซ็นเตอร์ และที่
ส่วนปลายสุดมทีางเดนิยาว 61 เมตร นับว่าเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในอาเซยีน และถอืเป็นจุดชม
ทะเลหมอกในตอนเชา้ทีส่วยทีสุ่ดในเบตงในขณะนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า (4) บรเิวณใกล้ ๆ จุดชมววิเป็นรา้นอาหารทอ้งถิน่ เพื่อส่งเสรมิรายไดชุ้มชน 

เมนูโจ๊กไก่ ไข่ลวก โรตี เหนียวป้ิง ชา กาแฟ ปาท่องโก๋ บรเิวณไม่ไกลกบัจุดชมววิทะเลหมอก จะ

มรี้านค้าท้องถิ่นมาตัง้เป็นร้านอาหารเช้าเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มาชมทะเลหมอกตัง้แต่เช้ามืด 

เป็นสสีนัในการท่องเทีย่วทีต่อ้งลิ้มลองอาหารเชา้แบบชาวเบตง 

วนัท่ีสอง      ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง - สะพานแตปูชู - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน ้าพรุ้อน -   

                    อโุมงคปิ์ยะมิตร - สนามบินเบตง - ถนนคนเดินเบตง 



 

 

 

 

 หลังจากนัน้เดนิทางออกจากจุดชมวิว และน าท่านชม สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนที่ขงึด้วย

ลวดสลงิ ปูด้วยไม้ระแนง ใช้ในการสญัจรขา้มแม่น ้าปัตตานีของชาวบ้านท้องถิ่นทัง้สองฝัง่แม่น ้า มี

ความยาวกว่า 100 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนน าท่านไปยงั สวนหมื่นบุบผา สวนดอกไม้เมอืงหนาวในหุบเขา โครงการในพระราชด ารขิอง

สมเด็จพระเทพฯ เป็นสวนดอกไม้เมอืงหนาวแห่งเดยีวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่

เหมาะสม อากาศเยน็สบายตลอดปี  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

น าท่านไปยงั บ่อน ้าพรุ้อน แช่เทา้เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ (รายการในช่วงเชา้หลงัจากชมทะเล

หมอกที่  SKYWALK@AIYERWENG (Tower scenic Sea of mist)แล้ว รายการอาจสามารถ

สลบักนัไดเ้พื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั บ่อปลานิล สายน ้าไหล (5) (โกหง่ิว) เซต็เมนูอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรืออดีตกลุ่มโจร

คอมมวินิสต์มาลายา (จคม.) สรา้งขึน้เป็นฐานของพรรคคอมมวินิสต์มาลายาเขต 2 เมื่อปี พ.ศ.2519 

ใช้หลบการโจมตีทางอากาศ ปัจจุบนัได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจดัให้มนีิทรรศการแสดงภาพ

และเรื่องราวประวตัศิาสตร์ รวมถงึวถิีการด าเนินชีวติในป่า เมื่อเดนิออกมาภายนอกอุโมงคก์็จะพบ

ทัง้ป่าไม ้และล าธารทีค่่อนขา้งสะอาด และสดชื่น รวมถงึตน้ไทรพนัปีที่มขีนาดล าตน้สงูใหญ่มาก จน

กลายเป็นจุดถ่ายรูปเชค็อนิทีส่ าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนัน้ น าท่านชม สนามบินเบตง ทีต่กแต่งดว้ยไมไ้ผ่ผลติภณัฑท์้องถิน่ สวยเก๋ไก๋ ใหท้่านได้

เกบ็ภาพความประทบัใจ “สนามบนิเบตง” หรอื “ท่าอากาศยานนานาชาตเิบตง” ตัง้อยู่ทีต่ าบลยะรม 

อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา โดยห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 10 

กโิลเมตร เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ล าดบัที ่29 สงักดักรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และ

นับเป็น    ท่าอากาศยานแห่งที ่39 ของประเทศไทย  

 



 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ร้านต้าเหยิน (6) (Ta Yoen Restaurant) ร้านอาหารจนีเลื่องชื่อแห่ง อ.

เบตง ตัง้อยู่บรเิวณใกล้หอนาฬิกาเบตง ซึ่งถือเป็นร้านที่ต้องมาชมิต้องมาลอง ใครมาเบตงแล้วไม่

แวะเขา้ไปชมิอาหารทีร่า้นนี้ ถอืว่ามาไม่ถงึเบตง สไตล์อาหารของทีน่ี่เป็นรา้นอาหารจนี หลงัจากนัน้  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัทีอ่สิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถนนคนเดนิไนทบ์าซ่าเบตง  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซ ายอดฮติ 

ณ ร้านเซ้งต่ิมซ า (7) ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่

ดั ้ง เดิม  อยู่ ตรงข้ามกับร้านต้าเหยิน 

บรเิวณวงเวียนนาฬิกา ร้านเก่าแก่ที่เปิด

มากว่า 20 ปี ในแต่ละวนัจะมีเมนูติ่มซ า

ในแบบต่าง ๆ ให้ลูกค้าเลือกมากถึง 50-

60 เมนู และนอกจากจะมอีาหารประเภท

ติม่ซ าไวบ้รกิารลูกคา้แลว้ ทางรา้นยงัมอีาหาร  อื่น ๆ ให้เลอืกดว้ย เช่น ไก่สบัเบตง บะกุ๊ดเต๋ ขาหมู

สามรส ช่วงเชา้คนจะค่อนขา้งแน่น แต่กถ็อืเป็นสสีนัในการท่องเทีย่ว นักท่องเทีย่วอาจจ าเป็นต้องรอ

โตะ๊วา่งในกรณีวนัทีม่นีักท่องเทีย่วหนาแน่น  

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม ต่ิมซ า - สตรีทอารต์ - พิพิธภณัฑ์เบตง - สนามกีฬากลางหบุเขา - วดัช้างให้ -ตลาดกิมหยง - 

สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินสุวรรณภมิู 



 

 

 

 

จากนัน้ชม สตรีทอาร์ต ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนท้องถิ่นเบตง เมืองในหมอก สตรีท

อาร์ตเบตง (Street Art Betong) เป็นผลงานการวาดภาพบนผนังก าแพง ใต้สะพาน และตวัอาคาร

ต่าง ๆ รอบตวัเมอืงเบตง ภาพส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราววถิชีวีติ วฒันธรรม และของขึน้ชื่อของ

ชาวเบตง เช่น ตู้ไปรษณีย ์ไก่  เบตง แมวขา้งฟุตบาท โดยผลงานทัง้หมดนี้เป็นผลงานของอาจารย์

และนักศกึษามหาวทิยาลยัศลิปากร น าทมีโดยอาจารย์อ ามฤทธิ ์ชูสุวรรณ คณะบดคีณะจติรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มุ่งเน้นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับชาวเบตงและนักท่องเที่ยว 

ปัจจุบนัมศีลิปินทอ้งถิน่ยงัผลติผลงานออกมาเพิม่เตมิกระจดักระจายออกไปในหลายมุมของตวัเมอืง 

ใหท้่านไดถ้่ายภาพเพื่อเกบ็เป็นความประทบัใจ  

จากนัน้ผ่านชมและแวะให้ท่านถ่ายรูป สนามกีฬากลางหุบเขา ที่เป็นศูนย์กลางคนท้องถิ่นที่มา

รวมตวัออกก าลงักาย ประมาณ 10-15 นาท ี(ถ่ายรูปจากดา้นนอก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางเขา้ตวัเมอืง ชม พิพิธภณัฑ์เบตง เรยีนรูค้วามเป็นมาของเมอืงในหมอกแห่งนี้ เบตง

เป็นภาษามลายู แปลว่าไม้ไผ่ เดมิเรยีกว่าอ าเภอระยม ตัง้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2441 เป็นดนิแดนภายใต้

การปกครองดูแลของชนชาติไทยในยุคขยายอิทธพิลและครอบครอง คณะผู้บริหารของเทศบาล

อ าเภอเบตงได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของเมืองเบตง จงึได้จดัตัง้พพิิธภณัฑ์เมอืงเบตงขึ้นใน พ.ศ. 



 

 

 

 

2548 เพื่อให้ท้องถิ่นไดต้ระหนักถงึการอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมและสิง่แวดล้อมของคนในพื้นที่

มากขึ้น พิพิธภัณฑ์เบตงมี 3 ชัน้ โดยส่วนของการจดัแสดงม ี2 ชัน้ ซึ่งชัน้ล่างเป็นพื้นที่จดัแสดง

นิทรรศการโบราณวตัถุ ศลิปวตัถุขา้วของเครื่องใช้ในสมยัเก่า เช่น ถ้วยชาม เครื่องเคลอืบ ตู้ เตียง 

ตะเกียงเก่า โดยน ามาจดัแสดงไวใ้น ตู้ไม้กระจกใส ตัง้อยู่หน้าบนัไดทางขึ้น ส่วนชัน้ที่ 2 มกีารจดั

แสดงรูปเก่า ๆ หนังสือพิมพ์ ประวตัิความเป็นมา โดยแขวนไว้บนฝาผนังของห้อง และมีการติด

บอร์ดแสดงแหล่งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอ าเภอเบตง นอกจากนี้  ชัน้ที่ 3 ยงัเป็น

หอคอยชมววิทีส่ามารถมองเหน็เมอืงเบตงทัง้เมอืง  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทุกท่านเดนิทางต่อไปยงั วดัพทุธาธิวาสพระอารามหลวง วดัพุทธาธวิาสเดมิชื่อวดัเบ

ตง ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเบตง ภายในวดัพุทธาธิวาส มีบรรยากาศร่มรื่น ทศันียภาพงดงามไปด้วย

สถาปัตยกรรมที่มคีวามโดดเด่น ชมพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นพระธาตุเจดีย์

แบบศรวีชิยัประยุกต์ สงู 39.90 เมตร 

 

 



 

 

 

 

น าท่านเดนิทางไปชิมของหวาน เฉาก๊วย

ยอดฮิตเมืองเบตง ที่ท าขายมากว่า 40 ปี 

มีความนุ่ม หอม อร่อย ที่ท าจากวตัถุดิบ

ธรรมชาติล้วน ๆ ส าหรบัคนใต้เฉาก๊วยเรา

จะเรยีกกันจนติดปากว่า “วุ้นด า” หลังจาก

นัน้น าท่านเดนิทางสู่อ าเภอเมืองยะลา ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงเพื่อทาน

อาหารกลางวนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ร้านลุงด า (8)  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปขอพร หลวงปู่ ทวดวดัช้างให้ เกจอิาจารยร์ุ่นแรกของเมอืงไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องราวประวตัิของ "หลวงพ่อทวด วดัชา้งให้" นัน้เป็นเรื่องราวตามต านาน กล่าวเล่าสบืต่อกนัมา

เรื่องหลวงพ่อทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื เป็นบุคคลทีม่ตีวัตนจรงิ ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งได้รวบรวมจาก

หนังสอือา้งอิงหลายเล่มทัง้ที่เป็นต านานหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ หนังสอื "ประวตัหิลวงพ่อทวด 

วดัช้างไห"้ และเอกสารต่าง ๆ พระเครื่องของหลวงพ่อทวด ถึงแม้ว่าท่านไม่ไดส้ร้างเองแต่ในความ



 

 

 

 

ศกัดิส์ทิธิน์ัน้ คงไม่มใีครจะปฏเิสธได้ความนิยมในวตัถุมงคลหรอืพระเครื่อง หลวงปู่ ทวดวดัช้างให้

นัน้ถอืว่าเป็นอมตะควบคู่ไปกบัต านานเล่าขานสบืต่อกนัไป จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้หาดใหญ่ ช้

อปป้ิง ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลา   น าท่านเดนิทางไปยงัสนามบินหาดใหญ่ 

18.00 น.  ถงึสนามบนิหาดใหญ่ 

20.25 น. เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี WE 268  

22.20 น.  ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

***** ขอบคุณทีใ่ชบ้รกิาร ***** 

ตารางวนัเดินทาง 

 

ตารางวนัเดินทางหรือเลือกเดินทางได้ทุกวนัไม่เว้นวนัหยุดติดต่อกนั 

พกัเด่ียวเพ่ิม 1,600.-บาท (เดก็ 2 – 10 ขวบไม่เสริมเตียง คิด 70% ของผู้ใหญ่) 

วนัเดินทาง ราคา 8-9 ท่าน ราคา 6-7 ท่าน ราคา 4–5 ท่าน จอยทวัร ์

1-3 พฤษภาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

7 – 9 พฤษภาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

13 – 15 พฤษภาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

16 – 18 พฤษภาคม 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

20 – 22 พฤษภาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

27 – 29 พฤษภาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

3 – 5 มิถนุายน 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

6 – 8 มิถนุายน 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

10 - 12 มิถนุายน 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

14 – 16 มิถนุายน 65 9,990.-บาท 10,990.-บาท 11,900.-บาท 11,900.-บาท 

24–26 มิถนุายน 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 



 

 

 

 

1 – 3 กรกฎาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

8 – 10 กรกฎาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

11 – 13 กรกฎาคม 65 9,990.-บาท 10,990.-บาท 11,900.-บาท 11,900.-บาท 

15 – 17 กรกฎาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

18 – 20 กรกฎาคม 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

22 – 24 กรกฎาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

29 – 31 กรกฎาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

5 – 7 สิงหาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

12 – 14 สิงหาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

15 – 17 สิงหาคม 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

19 – 21 สิงหาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

26 – 28 สิงหาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

29 – 31 สิงหาคม 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

2 – 4 กนัยายน 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

5 – 7 กนัยายน 65 9,990.-บาท 10,990.-บาท 11,900.-บาท 11,900.-บาท 

9 – 11 กนัยายน 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

16 – 18 กนัยายน 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

19 – 21 กนัยายน 65 9,990.-บาท 10,990.-บาท 11,900.-บาท 11,900.-บาท 

23 – 25 กนัยายน 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

1 – 3 ตุลาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

4 – 6 ตุลาคม 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

7 – 9 ตุลาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

15 – 17 ตุลาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

18 –20 ตุลาคม 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

22 – 24 ตุลาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 



 

 

 

 

29 – 31 ตุลาคม 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

4 – 6 พฤศจิกายน 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

7 – 9 พฤศจิกายน 65 10,990.-บาท 11,900.-บาท 12,900.-บาท 12,900.-บาท 

12– 14 พฤศจิกายน 65 11,900.-บาท 12,900.-บาท 13,900.-บาท 13,900.-บาท 

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ช าระเป็นเงินสดกบัมคัคเุทศกห์น้างาน 

1. ส่วนต่างแถวท่ีหมายถึงท่ีนัง่บนรถตู้ แถวท่ี 1 เพ่ิม  500 บาท/แถวท่ี 2 เพ่ิม 300 บาท(เฉพาะจอยทวัร)์ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

     ค่าตัว๋เครื่องบิน สายการไทยสไมล ์พร้อมน ้าหนัก 20 ก.ก. 

     ค่า รถตูป้รบัอากาศ วไีอพ ีบรกิารตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทีพ่กัที่ระบุในรายการหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าอาหารเลศิรส จ านวน 8 มือ้  

 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้ านาญบรกิาร  

 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 

      ทปิไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 300 บาทต่อทรปิ  

ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจอง - มดัจ า 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 

- จอยทวัรก์รณีท่ีมีการจองต า่กว่า 6 คน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนี้โดย    จะ

คนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 



 

 

 

 

หมายเหตุ   โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั  

 ประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั  

                                    

เง่ือนไขการจอง และการยกเลิก 

1. กรุณาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางท่องเทีย่ว เงื่อนไข การใหบ้รกิาร และหมายเหตุ ก่อนท าการจอง
ทวัร ์

2. การส ารองทีน่ัง่ ตอ้งแจง้ ชือ่และเบอรโ์ทรตดิตอ่  
3. เมื่อก าหนดวนัเดนิทางแลว้ ตอ้งวางมดัจ า 5,000 ภายใน 3 วนัหลงัจากยนืยนัวนัเดนิทางและสว่นทีเ่หลอืช าระ

หมดก่อนเดนิทาง 15 วนั 
 4. เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ และเป็นการออกตัว๋เดีย่วในกรณียกเลกิการเดนิทางหลงัจากวางมดัจ า       

   จะถูกรบิเงนิมดัจ างวดแรก   

5. ในกรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวนัเดนิทาง 10 วนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิ  ทัง้หมด 

 6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรแ์ละจะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั 
เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัเิหตุ,ภยัธรรมชาต,ิการนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรอืสิง่ของสญูหาย
ตามสถานทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคุมของบรษิทั 

7. เมื่อท่านถอนตวักอ่นการท่องเทีย่วจะสิน้สุด ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่ายคนืไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้   

  8. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เป็นตน้ 

 9. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตทุีเ่กดิ

จากความ    ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

 10.เมื่อตกลงช าระเงนิเพื่อการเดนิทางกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นได้ ยอมรบัในเงื่อนไข และ

ขอ้ตกลง       ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 


