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วนัที ่1 กรุงเทพฯ • หาดใหญ ่• ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว • มสัยดิกลางจงัหวดัปตัตาน ี• อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์• 

สตรทีอารท์เบตง • ถนนคนเดนิเบตง  (-/ กลางวนั /เย็น) 
05.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการเวยีตเจ็ทแอร ์ ประต ู3 Viet 

Jet Air โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา โดยเทีย่วบนิ VZ 320 
08.25 น. ถงึสนามบนินานาชาตหิาดใหญ่ รับสมัภาระ และออกเดนิทางสู ่จ.ปัตตาน ี 

เสรมิสริมิงคลกนัในทีแ่รก ณ ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว เจา้ของต านานสดุ
คลาสสกิของปัตตาน ีโดยมเีรือ่งเลา่วา่ลิม้กอเหนีย่วเดนิทางมาตามพีช่ายกลบัไป

ดแูลแม่ทีบ่า้นเกดิ แตพ่ีช่ายไม่กลบัไป ลิม้กอเหนีย่วจงึผูกคอตายใตต้น้มะมว่ง

หมิะพานต ์โดยภายในศาลมคีวามเชือ่กนัวา่เราสามารถยมืเงนิเจา้แมล่ิม้กอ
เหนีย่วเป็นขวญัถงุได ้เมือ่คา้ขายไดก้ าไรงอกเงยใหน้ าเงนิมาคนืเป็น 2 เทา่ ของ

ทีไ่ดย้มืเจา้แม่ลิม้กอเหนีย่วไป 
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แวะถา่ยรูปกับ มสัยดิกลางจงัหวดัปตัตาน ีทีถ่อืวา่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุ
ของจังหวัด สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2497 ไดม้กีารวงศลิาฤกษ์เมือ่วนัที ่6 กรกฏาคม 

2500 โดยพลต ารวจเอกเผ่า ศรยีานนท ์รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยใน
ขณะนัน้ กอ่นมพีธิเีปิดอยา่งเป็นทางการในวนัที ่25 พฤษภาคม 2506 โดยจอม

พลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์ตวัอาคารไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากทชัมาฮาล 

กลางวนั      บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
จากนัน้พาทา่นเดนิทางสูเ่บตง ซึง่ถอืวา่เป็นเมอืงทีอ่ยูใ่ตส้ดุของประเทศไทย 

ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นทศันีภาพทีม่คึวามสวยงาม แปลกตาจากภมูภิาค
อืน่ๆ ของประเทศ ผา่น อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์ทีเ่ป็นอโุมงคร์ถยนตท์ีล่อด

ผา่นภเูขาแหง่แรกของประเทศไทย มคีวามยาวตลอดอโุมงค ์ประมาณ 273 
เมตร ไดเ้ปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่1มกราคม 2544 

 พาทา่นเดนิชมเมอืงเบตงซึง่มจีุดเดน่อยู่ทีง่าน ศลิปะแบบสตรทีอารท์ ที่

กระจายอยูต่ามจดุตา่งๆของเมอืง ซึง่มลีักษณะสวยงามคลา้ยกบัเมอืงปีนังของ
มาเลเซยี และถนนฮาจเิลยของประเทศสงิคโปร ์ใหท้า่นไดเ้ก็บรูปเป็นทีร่ะลกึ

อยา่งเต็มที ่กอ่นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้พืน้ถิน่ของเบตงที ่ถนนคน
เดนิเบตง ทีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืกอยา่งมากมายตลอดถนนรวมถงึมขีองทา่นเลน่เล็กๆ นอ้ยๆ ทีท่า่นตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะลิม้ลอง 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
เย็น      บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารเมนูไกเ่บตง เคาหยก หมีเ่บตง 

ทีพ่กั โรงแรมโมเดริน์ไทย / โรงแรม เดอะฮอลเิดยฮ์ลิล ์/ โรงแรม บตัเตอรฟ์ลาย ปริน๊เซส หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที2่ จดุชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง พรอ้มขึน้ Skywalk • สะพานแตปูซู • อุโมงคปิ์ยะมติร • สวนไมด้อกเมอืง

หนาวเบตง • บอ่น า้รอ้นเบตง • ถา่ยรูปป้ายใตสุ้ดสยาม • วดัพทุธาธวิาส • ตูไ้ปรษณียส์งูใหญท่ีสุ่ดในโลก • หอ

นาฬกิาเบตง     (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
05.00 ออกเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง หนึง่ในสดุยอดววิทะเลหมอกทีส่วยทีส่ดุในประเทศไทย ทีค่วามสงูราว 

2,038ฟตุ เหนือระดับน ้าทะเล สุดพเิศษ!! พาทา่นขึน้สูง Skywalk อยัเยอรเ์วง จุดชมววิทีด่ที ีสุ่ดของเขาแหง่นี ้ที่
ทา่นจะไดส้มัผสัความตระการตาแบบ 360 องศา รวมถงึยงัเป็นสกายวอรค์ทีย่าวทีสุ่ดในอาเซยีนอกีดว้ย 

 
แวะถา่ยรูปที ่สะพานแตปูซู สะพานแขวนพืน้ไมท้ีพ่าดผ่านแม่น ้าปัตตานี ทีม่คีวามยาวกวา่ 100 เมตร ดว้ยววิรอบขา้งนัน้มี

ธรรมชาตทิีง่ดงามโอบลอ้มไว ้จงึถอืเป็นอกีหนึง่จดุทีต่อ้งแวะเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึใหไ้ด ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 
 เดนิทางสู ่อุโมงคปิ์ยะมติร สรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ. 2519 เป็นอโุมงคด์นิทีอ่ดตีขบวนการโจรคอมมวินสิตม์ลายาสรา้งขึน้ เพื่อ

ใชห้ลบการโจมตทีางอากาศและสะสมเสบยีง ปัจจุบันภายในอโุมงคนั์น้ถูกปรับเปลีย่นใหเ้ป็นความพพิธิภัณฑ ์นอกจากนัน้
ยังมตีน้ไทรอายกุวา่พันปีอยูซ่ ึง่ทา่นไม่ควรพลาดชม 

จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยัง สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง หรอืสวนหมืน่บฝุผา หลายทา่นอาจคดิถงึภาคเหนือกอ่นเมือ่พูดถงึ

ดอกไม ้แตท่ีเ่บตงแห่งนี้ก็มคีวามสวยงามของพรรณไมซ้อ่นอยู่ในขนุเขาแห่งนี้เชน่กัน โดยแรกเริม่นัน้เป็นโครงการที ่กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงแนะน าแนวทางการปลกูพรรณไมเ้มอืงหนาวขึน้ ในปัจจุบันมดีอกไม ้

นานานชนดิ ไมว่า่จะเป็น แกลดโิอลสั รักเร่ ซอ่นกลิน่ ฮอลลฮ็ีอก ลลิลี ่เบญจมาศ เป้นตน้ 
กลางวนั     บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

พาท่านแวะ น า้พุรอ้นเบตง มเีนื้อทีป่ระมาณ 3 ไร่ ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ โดยอุณหภูมขิองน ้าเฉลีย่อยู่ที ่80 องศา
เซลเซยีส ทา่นสามารถซือ้ไขล่งไปตม้ในน ้าแร่ทีน่ี่ได ้หรอืว่าทา่นใดอยากจะลองแชเ่ทา้ผ่อนคลายอรยิบททางสถานทีก็่มี

บรกิารใหท้า่นดว้ยเชน่กนั 
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จากนัน้แวะถ่ายรูปกับที ่ป้ายใตสุ้ดสยาม ตัง้อยู่บรเิวณชายแดนปลายสดุถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมอืง

ประมาณ 7 กโิลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหวา่งอ าเภอเบตง กบัรัฐเปรัคประเทศมาเลเซยี 

พาท่านสักการะพระมหาธาตุเจดยีพ์ระพุทธธรรมประกาศ และพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนทส์พุพธิาน ณ วดั

พุทธาธวิาส วัดเก่าแก่ทีก่อ่ตัง้มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2460 ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี ชนดิสามัญ ตัวองคเ์จดยีข์องวัด
โดดเดน่ดว้ยศลิปะแบบศรวีชิยัประยุกต ์ถอืเป็นสถานทีท่ีเ่ป็นศนูยร์วมใจของชาวพุทธในเบตงมาอย่างชา้นาน 

กอ่นพาทา่นเก็บตกชมเมอืงเบตง เต็มอิม่กับดนิแดนสดุปลายดา้มขวานของประเทศไทย ไม่วา่จะเป็นตูไ้ปรษณียส์ูงใหญ่

ทีสุ่ดในโลก ซึง่ตัง้อยู่มุมถนนสขุยางค ์มีความสูงเกอืบ 3 เมตร ไม่รวมฐาน ซึง่ยังสามารถใชง้านไดจ้ริงจนถงึปัจจุบัน 
นอกจากนัน้ยังม ีหอนาฬกิาเบตง ตัง้อยู่ศนูยก์ลางของเมอืง สรา้งดว้ยหนิออ่นขาวของจังหลวัดยะลา ซึง่มคีวามแข็งแรง

และสวยงาม 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

เย็น      บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ทีพ่กั โรงแรมโมเดริน์ไทย / โรงแรม เดอะฮอลเิดยฮ์ลิล ์/ โรงแรม บตัเตอรฟ์ลาย ปริน๊เซส หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เขือ่นบางลาง • วดัชา้งให ้• มสัยดิกลางประจ าจงัหวดัสงขลา • ตลาดกมิหยง • สนามบนินานาชาตหิาดใหญ ่• 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ    (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้ บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอื รา้นอาหาร 

มุง่หนา้กลบัเขาหาดใหญ ่ระหวา่งทางแวะถา่ยรูปบรเิวณ เขือ่นบางลาง ทีอ่ าเภอบันนังสตา เป็นเขือ่นหนิถมแกนดนิเหนียว 
เป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลติเผือ่ใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที ่9 และสมเด็จ

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
ประกอบพธิเีปิดเขือ่น เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2524 

จากนัน้เขา้สูปั่ตตานี สกัการะหลวงปู่ ทวดเหยยีบน ้าทะเลจดืที ่วดัชา้งให ้พระอาจารยด์ังในสมัยกรุงศรอียุธยา ซึง่หลวงปู่

ทวด หรือสมเด็จเจา้พระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย ์เป็นเจา้อาวาสคนแรก โดยท่านเป็นทีรู่จ้ักกันดใีนดา้นการแสดง
อทิธปิาฏหิารยิ ์เปลีย่นน ้าทะเลเป็นน ้าจดื ท าใหเ้ป็นทีน่ยิมบชูาใหห้มู่นักเดนิทาง 

        
กลางวนั     บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนูไกท่อดหาดใหญ ่และอาหารใต ้

เดนิทางถงึจังหวัดสงขลา แวะถ่ายรูปบริเวณ มสัยดิกลางประจ าจงัหวดัสงขลา ทีใ่ความสวยงามราวกับไม่ไดอ้ยู่ใน

ประเทศไทย ไดรั้บการขนานนามวา่ ทัชมาฮาลเมอืงไทย มชีือ่อย่างเป็นทางการวา่ มัสยดิกลางดยินุ์ลอสิลาม โครงสรา้ง
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อาคารเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก อาคารเป็นสขีาว มโีดมทอง และเสา 4 เสารอบตัวอาคาร ดา้นหนา้มสีระน ้าขนาดใหญ่ยาว
กวา่ 200 เมตร ท าใหเ้กดิทศันยีภาพทีง่ดงามเป็นอยา่งมาก 

จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก และสนิคา้นานาชนดิที ่ตลาดกมิหยง สถานทีท่ีถู่กขนานนามว่า "มาหาดใหญ่ ไม่ถงึ
ตลาดกมิหยง ก็เหมอืนไม่ไดม้าหาดใหญ่" มสีนิคา้ต่างๆ เยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะสนิคา้น าเขา้จากประเทศมาเลเซยี 

อนิโดนเีซยี สนิคา้บางตวัทีข่ายตามจังหวดัตา่งๆ ก็ซือ้มาจากตลอดแหง่นี ้

                
    16.00 น. สมควรแกเ่วลา พาทา่นเขา้สูส่นามบนินานาชาตหิาดใหญ ่เชค็อนิ โหลดสมัภาระ 

17.20 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิ VZ109 
19.00 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

------------------------------- 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว** การนัตเีดนิทางต ัง้แต ่8 ทา่นขึน้ไป** 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง รถ จ านวน เทีย่วบนิ 
ราคาตอ่ทา่น/ไม่

มรีาคาเด็ก 

พกัเดีย่วเพิม่ 

( พ )  30 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 64 รถตู ้8 ทีน่ ัง่ 16+1 VZ320/VZ323 13,399 1,800 

( พฤ )  31 ธ.ค. 63 2 ม.ค. 64 รถตู ้8 ทีน่ ัง่ 16+1 VZ320/VZ323 13,399 1,800 

( ศ ) 15 ม.ค. 64 17 ม.ค. 64 รถตู ้8 ทีน่ ัง่ 16+1 VZ320/VZ323 8,999 1,500 

 ( ศ ) 12 ก.พ. 64 14 ก.พ. 64 รถตู ้8 ทีน่ ัง่ 16+1 VZ320/VZ323 8,999 1,500 

 ( ศ ) 26 ก.พ. 64 28 ก.พ. 64 รถตู ้8 ทีน่ ัง่ 16+1 VZ320/VZ323 10,999 1,500 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ พรอ้มน ้าหนักกระเป๋า 20 กก. 

อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  คา่ประกันอบุัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ไม่

คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ, โทรศัพท ์– โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มนิิบาร์, ซักรีด ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของ, อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและ

เขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุม

ของบรษัิทฯ 
ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
คา่ทปิ 300 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม) 

คา่ทปิมัคคเุทศก ์คนขบัรถ ตามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิตามระเบยีบธรรมเนยีมแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่กรุณาอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจองหากทา่นช าระเงนิแลว้จะถอืวา่ทา่นยอมรบัใน

เงือ่นไขดงักลา่วท ัง้หมดและไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆไดท้กุกรณี 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

กรณียกเลกิ :  

 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทาง 30 วนั กอ่นการเดนิทาง: หกัคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้ อาท ิคา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ,รถตู ้VIP, รถ

บสั, คา่วซีา่ , คา่โรงแรมทีพ่กั ,คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว , คา่บรกิาร     

 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั: ยดึเงนิค่าทวัร ์50% และ หกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าต ั๋ว

เครือ่งบนิ , รถตู ้VIP, รถบสั, คา่วซีา่ , คา่โรงแรมทีพ่กั ,  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว , คา่บรกิาร 

 ในกรณีช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร ์

ท ัง้หมดโดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆท ัง้ส ิน้   

เง ือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
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กรณีจองทวัรว์นัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยุดยาวตอ่เนือ่ง และไดม้กีารแจง้ยกเลกิทวัร ์ทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิเ์ก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมด โดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการเลือ่น            การ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็น

จรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่

บรษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั 

บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 พาหนะ , ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิ 

ทางเป็นส าคญั 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้จาก การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะ

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,

เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็น

การช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุ ีเ่กดิจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 


