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อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วนัเดินทาง 
(ออกเดินทางทุกวนัศกุรก์ลบัวนัอาทิตย)์     
(ออกเดินทางทุกวนัอาทิตยก์ลบัวนัองัคาร)   

ราคาทวัรผ์ู้ใหญ่ / เดก็  
พกัห้อง 2-3 ท่าน 

พกัเด่ียว 

1-3 พฤษภาคม 65 9,900 บาท 2,000 บาท 
6-8 พฤษภาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 
8-10 พฤษภาคม 65   9,900 บาท 2,000 บาท 
13-15 พฤษภาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 
15-17 พฤษภาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 
20-22 พฤษภาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 
22-24 พฤษภาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 
27-29 พฤษภาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 
29-31 พฤษภาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 
3-5 มิถนุายน 65 10,900 บาท 2,000 บาท 
5-7 มิถนุายน 65  9,900 บาท 2,000 บาท 
10-12 มิถนุายน 65 10,900 บาท 2,000 บาท 
12-14 มิถนุายน 65  9,900 บาท 2,000 บาท 
17-19 มิถนุายน 65 10,900 บาท 2,000 บาท 
19-21 มิถนุายน 65  9,900 บาท 2,000 บาท 
24-26 มิถนุายน 65 10,900 บาท 2,000 บาท 
26-28 มิถนุายน 65  9,900 บาท 2,000 บาท 
1-3 กรกฎาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 
3-5 กรกฎาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 
8-10 กรกฎาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 
10-12 กรกฎาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 
15-17 กรกฎาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 
17-19 กรกฎาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 
22-24 กรกฎาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 

24-26 กรกฎาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
 
 

วนัแรก    กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเบตง - สวนหมื่นบปุผา - อโุมงคปิ์
ยะมิตร - ต้นไทรใหญ่พนัปี - บอ่น ้าพรุ้อน                                                                        

08.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ณ อาคารผูโ้ดยสาร 2 ขาออกภายในประเทศ ชัน้ 3 
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัและ
อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระก่อนขึน้เครือ่ง  

10.00 น.      ออกเดนิทางสู ่เบตง จงัหวดัยะลา  โดยสายการบนิ นกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD622 
11.45 น.   ถงึ สนามบินเบตง จงัหวดัยะลา รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ไกดท์อ้งถิน่ (ช านาญเสน้ทางเบตง) 

คอยให้การต้อนรบั  น าท่านออกเดินทางโดยรถตู้วีไอพีปรบัอากาศแบบ 9 ที่นัง่ เดินทางสู่
รา้นอาหาร 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารบอ่ปลานิลสายน ้าไหล (โกหง่ิว) (มือ้ท่ี 1) 
บา่ย น าท่านเที่ยวชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืง

หนาวแห่งเดยีวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมสีภาพอากาศทีเ่หมาะสมดว้ยสภาพภูมปิระเทศทีอ่ยู่
สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้าเพยีงพอ จงึมี
ความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด ท่ามกลางภูเขาในโครงการตาม
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมดีอกไมน้านาพนัธุบ์านสะพรัง่ 
เชญิชมความสวยงามของดอกไมท้ี่ปลูกเรยีงรายเป็นทวิแถวและสมัผสักบัสภาพภูมอิากาศที่มี
อุณหภูมติ ่ากวา่พืน้ทีอ่ื่นของภาคใต ้
จากนัน้น าท่านเทีย่วชม อโุมงคปิ์ยะมิตร ในอดตีเคยเป็นฐานทีม่ ัน่ของโจรจนีคอมมวินิสตม์าลา
ยา โดยอุโมงค์นี้ถูกสรา้งขึ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภยัจากการโจมตีของระเบดิ และการโจมตีทาง
อากาศ ตวัอุโมงคม์คีวามยาวประมาณ 1 กโิลเมตร ภายในอุโมงคม์หีอ้งพกั หอ้งพยาบาล หอ้ง
ประชุม และหอ้งอาหาร สามารถจุคนได ้300-400 คน ใชเ้วลาขดุอุโมงคร์าวสามเดอืนดว้ยก าลงั
พล 30 คน ชมพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงภาพถ่าย และยุทธปัจจยัของโจรจนีคอมมวินิสตใ์นอดตีทีจ่ดั
แสดงอยู่ในพพิธิภณัฑ์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดตีของพวกเขา....เมื่อเสรจ็จากการเที่ยวชม
อุโมงคปิ์ยะมติร ชมต้นไทรใหญ่พนัปี ต้นไทรทีม่อีายุกว่าพนัปี  นับเป็นหนึ่งในต้นไมย้กัษ์ที่มี
อายุเก่าแก่ทีส่ดุทางภาคใตข้องไทย.... 



 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง บ่อน ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่
ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมนี ้ารอ้นผุดขึน้มาจากใตด้นิ ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิ
ของน ้าอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน ้าเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุก
ภายใน 10 นาท ีซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทัง้บ่อน ้ารอ้นบ่อใหญ่ 
บ่อแช่น ้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบ าบัด โดยเชื่อกันว่าน ้าแร่แห่งนี้  สามารถบรรเทารกัษา
โรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีอาท ิโรคปวดเมือ่ย โรคเหน็บชา โรคผวิหนงั เป็นตน้ 

 

 
เยน็           รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารครวัสมยุ  (มือ้ท่ี 2) ร้านน้ีขึน้ช่ือเมนูไก่สบัเบตง  

หลงัอาหารน าท่านเดนิทางเขา้สู ่ ทีพ่กั ณ โรงแรม Grand Mandarin Betong Hotel   หรือ 
Grand View Landmark Hotel หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสอง     ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง Sky Walk - วดัพทุธาธิวาส - ป้ายใต้สดุแดนสยาม - 
ป้าย OK BATONG - สตรีทอารต์เบตง - ตู้ไปรษณียเ์บตงใหญ่ท่ีสดุในโลก - หอ
นาฬิกาเบตง -   ผา่นชมอโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ                                                   

04.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ จดุชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง เป็นจุดชมววิทะเลหมอกยอดฮติของเบตง 
อยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มคีวามสูงจากระดบัน ้าทะเล 2 ,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่
และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมววิแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรคบ์นดนิเปิดใหน้กัท่องเทีย่วเตม็อิม่
กบัทะเลหมอก สมัผสัอากาศอนับรสิทุธิแ์ละทศันียภาพทีส่วยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึน้อยู่
กบัสภาพภมิูอากาศ) จากนัน้เดนิทางสู ่จดุชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ระเบยีง
ทางเดนิทีย่ื่นออกไปจากฐานมคีวามยาวรวม 63 เมตร สว่นปลายเป็นระเบยีงชมววิพืน้กระจกใส
ที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมววิทิวทศัน์ได้รอบทิศทาง และววิพระ
อาทติย์ขึน้ และทวิทศัน์ของทะเลหมอกอยัเยอรเ์วงอนัสวยงามสุดอลงัการ  (ค่าทวัรร์วมค่ารถ
มอเตอรไ์ซคขึ์น้จดุชมวิวและค่าถงุผา้สวมรองเท้าเดินบนสกายวอรก์) 



 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า             รบัประทานอาหารเช้า ด้วยเมนูต่ิมซ าสูตรกวางไส ณ ร้านไทซีฮ้ี  (มือ้ท่ี 3) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัพทุธาธิวาส หรือ วดัเบตง เป็นวดัพุทธขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่บนเนิน
ในสงูในเขตเทศบาลเมอืงเบตง มเีจดยีท์ีม่คีวามสงู 39.9 เมตรตัง้อยู่บนเนินเขาภายในบรเิวณวดั 
ภายในเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ ถูกสรา้งขึน้ถวายสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ
ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา นอกจากนี้ท่านยงัสามารถสกัการะองคพ์ระพุทธรูปทอง
สมัฤทธิป์างมารวชิยัองคใ์หญ่ทีส่ดุในภาคใตท้ีต่ ัง้ประดษิฐานภายในบรเิวณวดัอกีดว้ย.....  
จากนัน้น าทา่น ถ่ายรปูคู่ป้ายใต้สดุแดนสยาม เป็นทีร่ะลกึตัง้อยูบ่รเิวณชายแดนปลายสดุถนน
ทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่าง
อ าเภอเบตง กบั รฐัเปรคั ประเทศมาเลเซยี มเีอกลกัษณ์ลายเสน้แผนที่ประเทศไทยสทีองโดด
เด่นสลกับนป้ายหนิอ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาตแิละไมด้อกไมป้ระดบัอนังดงาม 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารต้าเหยิน (มื้อท่ี 4) ร้านอาหารจีนช่ือดงั
ของเบตง   

บา่ย  น าท่านเทีย่วชมจุดทีน่่าสนใจของเมอืงเบตง อาท ิถ่ายรปูคู่กบัป้าย OK BETONG  ถ่ายรปูคู่กบั
รูปปั้นไก่เบตง ชมและถ่ายรูปกับ สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong)แลนด์มาร์กใหม่
ของเบตง เป็นผลงานที่ถูกสรา้งขึน้ เพื่อดงึดูดนักท่องเที่ยวใหป้ระทบัใจและได้ถ่ายภาพเป็นที่
ระลึก ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทาง
วฒันธรรมของชาวเบตง รวมไปถงึสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีม่อียูจ่รงิใน อ.เบตง เชน่ ตูไ้ปรษณียท์ีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลก ซึง่ภาพถูกวาดทัง้หมด 11 จุด ทัง้บนผนงั ก าแพง ใตส้ะพาน และตวัอาคารหลายจุด
รอบเมอืงเบตง  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านถ่ายรูป ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ท่ีสุดในโลก ตัง้อยู่ที่บรเิวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลาง
เมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตัง้แต่ก่อนสมัยสงครามโลกครัง้ที่สอง ลักษณะเป็น
คอนกรตีเสรมิเหล็ก มเีสน้วงรอบของตู้ประมาณ 140 เซนติเมตร มคีวามสูง 290 เซนติเมตร 
ด้านบนของตู้ได้บรรจุล าโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆ ไว้รอบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงาน
ขา่วสารของทางราชการ มอีายุรวม 86 ปี จุดประสงคท์ีส่รา้งไวใ้นครัง้แรกกเ็พือ่ใชเ้ป็นทีก่ระจาย
ข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รบัฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้
ไปรษณีย์มาจนทุกวนันี้  ใกล้กนัเป็น หอนาฬิกาเบตง ซึ่งเป็นสิง่ก่อสรา้งเก่าแก่อยู่เคยีงคู่กบั
เมอืงเบตงมาชา้นาน เปรยีบเหมอืนสญัลกัษณ์ทีต่ ัง้อยู่จุดศูนยก์ลางของเมอืง สรา้งดว้ยหนิอ่อน
ขาวนวลอนัเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รบัการยอมรบัในเรื่องของความแขง็แรง สวยงามและคงทน 
จากนัน้ ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ ตัง้อยู่บรเิวณถนนอมรฤทธิ ์ตดักบัถนนภกัดีด ารง 
ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บรเิวณหน้าสวนนก เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของ
เมอืงไทย ที่ขุดทอดโคง้ใหร้ถวิง่ไปมา ความยาวตลอดอุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และท าเป็น
ทางเดนิตลอดสองขา้งทาง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็      รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย  (มื้อท่ี 5) อีกหน่ึงร้านอาหารดงั

แห่งเบตง 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่  ที่พกั ณ ณ โรงแรม Grand Mandarin Betong Hotel   
หรือ Grand View Landmark Hotel หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม    ร้านของฝากของท่ีระลึกเบตง - ร้านวุ้นด า กม.4 - สนามบินเบตง - กรงุเทพฯ 
(สนามบินดอนเมือง)                                           

เช้า             รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 6) 
น าท่านเดนิทางไปยงั ร้านของฝากของท่ีระลึกเบตง ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากจากท้องถิน่ 
เช่น ผลติภณัฑก์ลุ่มแม่บา้น สนิคา้ OTOP, รงันก, ยาจนี, หมีเ่หลอืงเบตง, ซอีิว้เบตง, สม้โชกุน, 
เสื้อยดืสกรนี OK BETONG เป็นต้น จากนัน้น าท่านสู่ ร้านวุ้นด า กม.4 ต้นต ารบัอร่อยระดบั
ต านาน เฉาก๊วยใช้วธิที าแบบดัง้เดมิ ต้มเคีย่วหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟืน  ซึ่งจะท าใหม้กีลิน่หอม
และมากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ใหท้า่นไดอ้สิระซือ้เป็นของฝาก 



 
 
 
 
 
 
 
 

10.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินเบตง จงัหวดัยะลา  
12.15 น.  น าทา่นเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ นกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD623 
14.00 น. เดนิทางกลบัถงึ กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********ขอบคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ********  

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบ
ล่วงหน้าทางบริษทัจะถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ 
ตัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืกทีน่ัง่ล่วงหน้าได ้(ทา่นจะไดร้บัทีน่ัง่แบบสุม่เทา่นัน้) 

• น ้าหนักสมัภาระ ท่านละไม่เกนิ 10 กโิลกรมั  จ านวน 1 ใบ สมัภาระตดิตวัขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน 
น ้าหนกัตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

• คา่รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่ พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• คา่ทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง  
DOUBLE BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรอื หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซึง่
โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นห้อง  TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED 
หรอื เสรมิฟูกทีน่อน ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัรปูแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 6 มือ้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่รถมอเตอรไ์ซคข์ึน้จุดชมววิและคา่ถุงผา้สวมรองเทา้เดนิบนสกายวอรก์ 
• คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางทีเ่บตง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ **การประกนัไม่คุม้ครอง กรณีที่เสยีชวีติ หรอื เจบ็ป่วย
ทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การติดเชื้อ, ไวรสั, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกบัการติดยา, 
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่
ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื่องมาจาก
อาชญากรรม , จลาจล , นัดหยุดงาน , การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

• คา่บรกิารดงักล่าวเป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นชาวไทยเทา่นัน้!!!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ เชน่ ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ฯลฯ 
× คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 300 บาท / ท่าน / ทรปิ 
× ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม VAT 7 %  

 
เงื่อนไขการท าการจอง และช าระเงิน 
1. ในการจอง ช าระเต็มจ านวน (ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่งส าเนาประประชาชน 
และส าเนาเอกสารการฉีดวคัซีนโควิด 19 ให้กบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย  
2. ในกรณีเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ผูเ้ดินทาง ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการเปล่ียน ช่ือ – นามสกลุ ใหม่ 300 
บาท/ท่าน 
 
 
การยกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร์ (โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ อาทิ ค่ามดัจ าบตัรโดยสาร
เครือ่งบนิ, ค่าโรงแรมทีพ่กั) 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิค่าทวัร์ 50% (จากราคาทวัร์ที่ซื้อ โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 
อาท ิมดัจ าคา่บรกิาร ตัว๋เครือ่งบนิ, โรงแรม, รถโคช้, รา้นอาหาร) 
3. แจง้ยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 
4. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
5. กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืค่ามดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ 
เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมด เนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะทวัรค์รบ 8 ทา่นออกเดนิทาง  
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
- รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั 
- รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่าง
ราบรืน่ และเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 



 
 
 
 
 
 
 
 

- บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆ ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย , 
การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 
- ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล  
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิ้น แต่ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
- ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคา
ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักล่าว 
- ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางมือ้  
- ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิ
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
    ** ก่อนท าการจองทวัรท์ุกครัง้ กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจาก
ทางบริษทัฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั ** 
 
 

 

 


