
                          
  
CODE: ITHB805 เบตงป่ะหละ... ยะลา เบตง สงขลา หาดใหญ ่5วนั 2คนื  
 

 

สดุยอดทะเลหมอก Skywalk อยัเยอรเ์วง  
พกัเมอืงเบตง 2 คนื 

ทรปิสดุปงั!!วนัหยดุ ราคาเร ิ?มตน้ 4,999 บาท  
เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสูห่าดใหญ ่

และเปลี?ยนยานพาหนะเป็นรถตูเ้ดนิทางจากหาดใหญสู่เ่บตง 

วนัที? รายละเอยีดทอ่งเที?ยว

1 พรอ้มกนัที?จดุนดัพบปัJม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสูห่าดใหญ ่
จงัหวดัสงขลา

2 หาดใหญ ่จ.สงขลา (เปลี?ยนยานพาหนะเป็นรถตู)้ - ปตัตาน ี- วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด – 
สะพานจดุชมววิเขื?อนบางลาง – เบตง – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิN - ตูไ้ปรษณีย ์หอนาฬกิา
เบตง  
พกัเมอืงเบตง                                !อาหารเชา้/เที?ยง /เย็น (เมนไูกเ่บตง,เคา
หยก)

เบตงป่ะหละ... ยะลา เบตง สงขลา หาดใหญ ่5วนั 2คนื



                          
  

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิNเป็นผูจ้ดัที?น ั?งเทา่น ัTน!! 

18.30 น. พรอ้มกนัที+จดุนัดหมาย ปัJม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ที+บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชื.อในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก
อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์ ออกเดนิทางสู ่ หาดใหญ ่ จงัหวดัสงขลา (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 12 ชั3วโมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

เชา้ เดนิทางถงึ หาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา ทําธรุะสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย นําทา่นเปลี?ยนยานพาหนะเป็นรถตู ้
 ! รบัประทานอาหารเชา้ (มื.อทีG 1)  
 นําทา่นแวะ จงัหวดัปตัตาน ี เดนิทางสู ่ วดัราษฎรบ์รูณะ หรอื วดัชา้งให ้ เป็นวดัเกา่แกร่าว 300 ปี 

สรา้งมาเมื3อใดและใครเป็นคนสรา้งกไ็มม่หีลกัฐานที3แน่ชดั เดมิเป็นวดัรา้งและถกูทอดทิJงมาเป็นเวลานาน 
ถอืเป็นวดัตน้ตํารับของหลวงปู่ ทวด ทา่นเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดั ในสว่นของสถปูศกัดิOสทิธิOที3บรรจุ
อัฐหิลวงพ่อทวด ถอืเป็นสถานที3ศักดิOสทิธิOของชาวจังหวัดปัตตานีและใกลเ้คยีง มผีูค้นไปกราบไหว ้
บนบานอยูเ่นอืงนจิใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืวตัถสุ ิ3งของถกูขโมย หรอืศนูยห์ายกพ็ากนัไปบนบาน ณ ที3สถปู
แหง่นีJ ภายในวดัยงัมวีหิารสมเด็จหลวงพอ่ทวด เป็นวหิารที3ประดษิฐานรปูเหมอืนของหลวงพอ่ทอง ซึ3งมี
ขนาดเทอ่งคจ์รงิ รปูแบบการกอ่สรา้งเป็นแบบกอ่อฐิถอืปนูทรงไทยสวยงาม  จากนัJนนําทา่นชม สะพาน
จดุชมววิเขื?อนบางลาง แหลง่สดูโอโซนชั Jนด ี บรรยากาศเยี3ยม เห็นววิแบบ 360 องศา ตวัเขื3อนเป็น
เขื3อนหนิถมแกนดนิเหนียว สรา้งขึJนเพื3อกั Jนแม่นํJาปัตตานีอันเป็นส่วนหนึ3งของโครงการไฟฟ้าพลังนํJา
เอนกประสงคแ์ห่งแรกในภาคใต ้ ตามแผนพัฒนาลุ่มนํJาปัตตานี โดยมกีารสรา้งแลว้เสร็จเมื3อเดอืน
พฤษภาคม 2524 และปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยอา่งเกบ็นํJาเหนอื
เขื3อนยังอํานวยประโยชน์ในดา้นการชลประทานสูพ่ืJนที3เพาะปลกูของจังหวัดยะลาและปัตตาน ี ซึ3งนํJาที3
ปลอ่ยออกมาก็นํามาผลติไฟฟ้านําจา่ยใหป้ระชาชนในภาคใตไ้ดใ้ชใ้นครัวเรอืนและอตุสาหกรรม รวมทั Jง
เป็นแหลง่ประมงนํJาจดืที3สําคญัในภาคใตอ้กีดว้ย ใหท้า่นถา่ยรปูอสิระตามอธัยาศยั 

3 เบตง - อยัเยอรเ์วง Skywalk – ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – สะพานแตปซูู – นํ Tาตก
เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 - รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4 – สวนหมื3นบปุผา – อโุมงคปิ์ยะมติร - บอ่นํ Tา
รอ้นเบตง  
พกัเมอืงเบตง                                      !อาหาร เชา้/เที?ยง /เย็น

4 ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม – ตวัเมอืงยะลา – หาดใหญ ่– ตลาดกมิหยง - กรงุเทพฯ                                                                  
                                            !อาหารเชา้ / เที?ยง/----

5 กรงุเทพฯ

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง

พกัเดี?ยว/เดนิทางคน
เดยีว เพิ?ม ที?น ั?ง

22-26 ตลุาคม 63 4,999

ไมม่รีาคาเด็ก

1,500 36

18-22 พฤศจกิายน 63 4,999 1,500 36

30 ธนัวาคม-3มกราคม 64 5,999 1,500 36

วนัแรก         พรอ้มกนัที?จดุนดัพบปัJม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ 

วนัที?สอง         หาดใหญ ่จ.สงขลา (เปลี?ยนยานพาหนะเป็นรถตู)้ - ปตัตาน ี- วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด -  
                      สะพานจดุชมววิเขื?อนบางลาง – เบตง – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิN - ตูไ้ปรษณีย ์หอนาฬกิา
เบตง                                            ! อาหารเชา้/เที?ยง /เย็น (เมนไูกเ่บตง,เคาหยก) 



                          
  

 

เที?ยง ! รบัประทานอาหารกลางวนั (มืTอที? 2) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เบตง อําเภอที3อยูใ่ตส้ดุของประเทศไทย เมอืงใตส้ดุปลายดา้มขวาน เต็มไปดว้ยแหลง่

ทอ่งเที3ยวที3น่าสนใจมากมาย นําทา่นชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิN เป็นอโุมงคร์ถยนตล์อดภเูขาแหง่แรก
ของประเทศไทย กอ่สรา้งอโุมงคแ์หง่นีJข ึJน เพื3อแกไ้ขปัญหาในการขนสง่ระหวา่งชมุชนเมอืงในปัจจบุนักบั

ชุมชนเมืองใหม่ นําท่านถ่ายรูปบริเวณ ตูไ้ปรษณียแ์ห่งอาํเภอเบตงที?มขีนาดใหญ่ที?สุดใน
ประเทศไทยและใหญท่ี?สุดในโลก โดยสรา้งขึJนเพื3อรําลกึถงึความยากลําบากในการตดิต่อสื3อสาร
ระหว่าง สรา้งขึJนเมื3อปี พ.ศ. 2467 ตั Jงแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครัJงที3สอง ลักษณะเป็น
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุลําโพงไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพื3อกระจายเสยีง
รายงานขา่วสารของทางราชการ มอีายรุวม 86 ปี และใกล ้ๆ กนันัJนยงัม ีหอนาฬกิา สญัลกัษณข์องเมอืง
เบตง ตั Jงเป็นศนูยก์ลางของสี3แยกวงเวยีนกลางเมอืง ใหท้า่นถา่ยภาพเป็นที3ระลกึตามอธัยาศยั  

 

 



                          
  
เย็น ! รบัประทานอาหารเย็น (มืTอที? 3) เมนูไกเ่บตง และเคาหยก อาหารพืJนเมอืงขึJนชื3อ 

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีGพกัแรม 
ที?พกั: The Holidays Hill หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชื3อโรงแรมที3ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

04.00 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืJนที3ของเขาไมโครเวฟ กโิลเมตรที3 32 มี
ความสงูกวา่ระดบันํJาทะเล 2,038 ฟตุ ใหท้า่นเต็มอิ3มกบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั Jงแตช่ว่งเชา้มดื
ไดอ้ยา่งสวยงาม (ขึJนอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) *มบีรกิารวนิมอเตอรไ์ซดข์ึJนจดุชมววิ เที3ยวละ 20 บาท*  

  และทา่นสามารถชม Skywalk อยัเยอะรเ์วง แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องเบตงได ้ บนระดบัความสงู 
2,038 จากระดบันํJาทะเล ใชง้บประมาณการกอ่สรา้งกวา่ 90 ลา้นบาท มทีั Jงหมด 5 ชั Jน แตท่ี3เป็นจดุ
ไฮไลทค์อืชั Jน 3 ที3สรา้งทางเดนิดว้ยกระจกใส มคีวามยาว 63 เมตร ใหท้กุทา่นไดต้ื3นตา ตื3นใจ พรอ้ม
พบกบัววิสดุธรรมชาตสิวยและ ความหวาดเสยีวเวลาเดนิเหยยีบอยูบ่นกระจก (รวมคา่เขา้ชมแลว้) 

 

 

วนัที?สาม        เบตง - อยัเยอรเ์วง Skywalk – ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – สะพานแตปซูู –  
                     นํ Tาตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 - รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4 – สวนหมื?นบปุผา - อโุมงคปิ์ยะมติร –  
                     บอ่นํ Tารอ้นเบตง                    ! อาหารเชา้/เที?ยง /เย็น 



                          
  

  ! รบัประทานอาหารเชา้ (มืTอที? 4) 
  นําทา่นถา่ยรปูสวยๆกบั สะพานแตปซูู เป็นสะพานแขวนไมเ้กา่แกส่รา้งขา้มแมนํ่Jาปัตตาน ี มนีายมเูซง็ 

แตปซู ูเป็นผูบ้กุเบกิ ใหท้า่นถา่ยรปู เดนิทางสู ่นํ Tาตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ชื3อเดมิ คอื นํJาตก “วงัเวง” 
หรอื "อยัเยอรเ์ค็ม" เป็นนํJาตกที3ตกลงมาจากหนา้ผาสงูกวา่ 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลมุไปดว้ยพรรณ
ไมเ้ขยีวขจใีนปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อยัเยอรเ์วง จงึไดเ้ขา้มาพัฒนาบกุเบกิ
เสน้ทาง พัฒนาเป็นแหลง่ทอ่งเที3ยว และไดเ้ปลี3ยนชื3อเป็นนํJาตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  

 

  นําทา่นแวะ รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4 (วุน้ดาํ) อรอ่ยระดบัตาํนาน ความพเิศษของเฉากว๊ยที3นี3คอื
กรรมวธิกีารผลติที3ยังคงความดั Jงเดมิที3ไดรั้บการสบืทอดมาตั Jงแตโ่บราณ สงัเกตไดจ้ากเขมา่ควันที3จับ
ตวัอยูร่อบบา้น เพราะกรรมวธิกีารทํานัJนเริ3มจากการใชเ้ตาโบราณกบัไมฟื้นเป็นเชืJอเพลงิ  และการตม้
หญา้เฉากว๊ยกต็อ้งใชเ้วลาในการตม้นาน 3 ชั3วโมง หลงัจากนัJนกรองเอาเฉพาะนํJา แลว้จงึนํานํJาเฉากว๊ย
ที3ผา่นการกรองแลว้ผสมกบัแป้งนํามาเคี3ยวตอ่อกีครั Jง เพื3อใหเ้หนยีวจนเขา้เนืJอ แลว้จงึตกัใสภ่าชนะ ตั Jง
พักใหเ้ย็นจนเนืJอเฉากว๊ยจับตวั เป็นอนัเสร็จสมบรูณ ์ อสิระใหท้า่นเลอืกซืJอลองชมิตามอธัยาศยั 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ สวนหมื?นบปุผา หรอืเรยีกวา่ สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืง
หนาวแหง่เดยีวในภาคใต ้ เนื3องจากเบตงมสีภาพอากาศที3เหมาะสม ดว้ยสภาพภมูปิระเทศที3อยูส่งูจาก
ระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบนํJาเพยีงพอ จงึมคีวามเหมาะสมกบั
การปลกูไมด้อกเมอืงหนาว เป็นโครงการตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ี มดีอกไมน้านาพันธุบ์านสะพรั3ง คอยเชืJอเชญิผูม้าเยอืน ไดแ้ก ่ แอสเตอร ์ ไฮเดรนเยยี เบญจมาศ 
กหุลาบ พคีอ๊ก เยอบรีา่ ลลิลี3 แกลดโิอลสั ตุม้หนูางฟ้า และอกีหลายสายพันธุอ์นัมเีสน่ห ์ใหท้า่นถา่ยรปู
ตามอธัยาศยั 

 



                          
  

เที?ยง ! รบัประทานอาหารกลางวนั (มืTอที? 5) พรอ้มเมนูปลานํJาไหล/ผัดผักนํJา อาหารขึJนชื3อ 
 จากนัJนนําทา่นเดนิทางสู ่ อโุมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถกูใชเ้ป็น

ฐานในการหลบซอ่นตวั และเป็นแหลง่สะสมเสบยีงในการตอ่สูข้อง
กลุม่ผูข้ดัแยง้ทางการเมอืงในคาบสมทุรมาลายา ในเวลาตอ่มากลุม่
ผูท้ี3เคยใชอ้โุมงคแ์หง่นีJในการพักพงิ ไมห่ลงเหลอือยูอ่กีตอ่ไปแลว้ 
หากแตห่อ้งหับและร่องรอยที3พวกเขาทิJงไวย้ังคงถูกจารกึเอาไวใ้ห ้
คนรุน่หลงั ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการรําลกึถงึอดตีแหง่การตอ่สูอ้นัเจ็บ
ปวด ภายในอโุมงคส์เีหลอืงสม้นวลตาแตก่็ชวนใหน้กึถงึภาพอดตี 
อโุมงคถ์กูแบง่ออกเป็นหอ้งหรอืชอ่งตา่ง ๆ ตามการใชง้าน เชน่ 
หอ้งนอน หอ้งเกบ็เสบยีง เป็นตน้ อากาศภายในเย็นสบายไมอ่ดึอดั
ภายในอโุมงคม์คีวามยาวกวา่ 1 กโิลเมตร ระหวา่งทางเดนิไปสู่
อโุมงคต์อ้งเดนิผา่นป่าที3มคีวามอดุมสมบรูณม์ากๆ  

 

  
 นําท่านเดนิทางสู ่ บอ่นํ Tารอ้นเบตง เป็นบ่อนํJารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ที3ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ 

มากมาย โดยอณุหภมูขิองนํJานัJนอยูท่ี3ประมาณ 80 องศาเซลเซยีส และบรเิวณที3นํJาเดอืดนีJสามารถตม้ไข่
ไก่ไดจ้นสุกภายใน 7 นาทีเท่านัJน มีการสรา้งสระนํJาขนาดใหญ่สําหรับกักนํJาจากนํJาพุรอ้นเพื3อให ้
ประชาชนและนักทอ่งเที3ยวไดใ้ชอ้าบหรอืแชเ่ทา้เลน่  



                          
  
 

เย็น ! รบัประทานอาหารเย็น (มืTอที? 6)  
หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีGพกัแรม 
ที?พกั: The Holidays Hill หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชื3อโรงแรมที3ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้ !  รบัประทานอาหารเชา้ (มืTอที? 7) 
 อสิระใหท้กุทา่นดื3มดํ3ากบับรรยากาศยามเชา้ของเมอืงเบตงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสใควรนําทา่นเชค็

เอาทอ์อกจากที3พัก กอ่นเดนิทางออกจากเบตง นําทา่นแวะถา่ยรูปกบัป้ายใตสุ้ดสยาม ป้ายกั Jน
เขตแดนระหวา่งประเทศไทย และประเทศมาเลเซยี มเีอกลกัษณล์ายเสน้แผนที3ประเทศไทยสทีองโดด
เดน่สลกับนป้ายหนิออ่น รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาตแิละไมด้อกไมป้ระดบัอนังดงาม เป็นสถานที3ถา่ยรปู
ยอดนยิมของนักทอ่งเที3ยว จากนัJนเดนิทางเขา้สู ่ ตวัเมอืงยะลา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชั3วโมง)  ถงึ อ.เมอืงยะลา คําวา่ “ยะลา” มทีี3มาจากภาษาพืJนเมอืงเดมิวา่ “ยะลอ” แปลวา่ “แห” ถอื
เป็นจังหวัดที3มปีระวัตคิวามเป็นมาเกา่แกจั่งหวัดหนึ3งของประเทศ ไดร้บัการยกยอ่งวา่มกีารจดัวาง
ผงัเมอืงแบบใยแมงมมุที?สวยที?สดุแหง่หนึ?งของประเทศไทย 

เที?ยง ! รบัประทานอาหารกลางวนั (มืTอที? 8) 
 เดนิทางสู ่ หาดใหญ ่ จงัหวดัสงขลา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั3วโมง) นําทา่นสู ่ ตลาดกมิหยง 

เป็นตลาดขายของฝากและของที3ระลกึขนาดใหญใ่นอําเภอหาดใหญ ่ จังหวดัสงขลา ตั Jงอยูบ่นอาคารสอง
ชั Jน รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชั Jนบนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชั Jนลา่งเป็นตลาดขายของแหง้ อสิระใหท้า่น 

 ชอ้ปปิJงสนิคา้ตามอธัยาศยั  นําทา่นเปลี?ยนขึTนรถบสัปรบัอากาศ เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 12 ชั3วโมง) 

เชา้ ถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ (ถงึจุดหมายประมาณรุ่งเชา้เวลาประมาณ 
05.00-07.00 น.) 

วนัที?ส ี?         ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม – แวะชมตวัเมอืงยะลา – หาดใหญ ่– ตลาดกมิหยง - กรงุเทพฯ          
                                                                                  ! อาหารเชา้, 
เที?ยง,---

วนัที?หา้           กรงุเทพฯ 
                  



                          
  

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิNเป็นผูจ้ดัที?น ั?งเทา่น ัTน โดยจดัสรรที?น ั?ง
ตามลาํดบัการจองพรอ้มชําระเงนิ 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี?ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื?องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการ
จราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี?ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื?อใหท้า่นทอ่งเที?ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชืTอโควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชืJอภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โตะ๊อาหาร มกีารจัดที3นั3งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
• ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพื3อป้องกนัและยบัยั Jงการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

เงื่อนไขการจอง 

เอกสารที?ประกอบการเดนิทาง 
สําเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีTรวม 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศ คา่รถตูป้รับอากาศ 
• คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่นํJามนั 
• คา่ที3พัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมที3ระบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามที3ระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามที3ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการที3ระบสํุาหรับนักทอ่งเที3ยวไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิ3ม 7% 
• เจา้หนา้ที3บรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื3อนไขของบรษัิทฯประกนัภยัที3
บรษัิททําไว ้ (ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั JงนีJยอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดที3มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที3เกี3ยวขอ้ง 

อตัรานีTไมร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารที3นอกเหนอืจากรายการที3ระบ ุ

• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

• คา่อาหารสําหรับทา่นที3ทานเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
• ชาวตา่งชาตชํิาระเพิ?ม ทา่นละ 500 บาท 

เง ื?อนไขการจอง 
มดัจาํทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นที3เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั(การไมช่าํระเงนิ
คา่มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   



                          
  

เง ื?อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั Jงแต ่30 วนัขึJนไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที3เกดิขึJนจรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดที3ลกูคา้ชาํระมา และเกบ็คา่ใชจ้า่ยที3เกดิขึJนจรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิOยดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที3เกดิขึJนจรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยที3เกดิขึJนจรงิ เชน่ คา่มดัจําตัbวเครื3องบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอื3นๆ 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครั Jงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิOที3จะเปลี3ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีJ เมื3อเกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ี3เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที3ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสั3งของเจา้หนา้ที3รัฐ และอื3นๆ ที3อยูน่อกเหนอื 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิ3มเตมิที3เกดิขึJนทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิOในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั JงสิJนแทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัJน 

• ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลี3ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั JงนีJข ึJนอยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํJามนัที3
ไมค่งที3 การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิ3มเตมิจากราคาที3กําหนดไว ้

• เมื3อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ3ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิO ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั JงสิJน 


