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วนัจนัทร ์ที ่12 เมษายน 64 (1) สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิหาดใหญ่ –ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหน่ียว - วดัชา้งให ้หลวงปู่ทวด - จดุ

ชมววิสะพานขา้มอา่งเกบ็น ้าเขือ่นบางลาง– เบตง 
07.20 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ช ัน้ 3 อาคาร 2 ประต ู14 เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์

(DD) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระกอ่นการเดนิทาง 
09.20 น. ออกเดนิทางสู่ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD504  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.25 ชม.) 
10.45 น. ถงึ สนามบนิหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หลงัรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่รา้นอาหาร 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดั ปัตตานี (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)  น าสกัการะขอพร ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหน่ียว หรอื ศาลเจา้

เล่งจเูกยีง ศาลศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงปัตตานีมาแต่สมยัโบราณ ชาวบา้นใหค้วามเคารพนับถอื เดนิทางมาสกัการบูชาเพือ่ใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ขอโชค ขอลาภ การคา้ขาย หรอืแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ไดร้บัความเดอืดรอ้น ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แมล่ิม้
กอเหน่ียว ก็จะหายเจ็บหายป่วยพน้จากความเดอืดรอ้น 
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จากน้ัน เดนิทางต่อไปยงั วดัชา้งให ้วดัเกา่แกก่ว่า 300 ปี วดัชา้งให ้ถอืวา่เป็นวดัตน้ต ารบัของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองค ์

แรกของวดั น าทา่นกราบไหวส้ถปูหรอืมณฑปบรรจอุฐัหิลวงพ่อทวด สถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คยีง มผีูค้น
ไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจ ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืวตัถสุิง่ของถกูขโมย หรอืศนูยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ทีส่ถปูแห่งนี ้ วดั
ชา้งใหจ้งึกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วขึน้ชือ่และเป็นอกี
หน่ึงสญัลกัษณข์องจงัหวดัปัตตานี ทีม่นัีกท่องเทีย่วเขา้มา
กราบสกัการะหลวงปู่ ทวดอย่างไมข่าดสาย 

จากน้ัน เดนิทางสู ่เบตง อ าเภอปลายดา้มขวาน ตัง้อยู่ใตส้ดุของ
ประเทศไทย เต็มไปดว้ยแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ ทัง้
ธรรมชาตแิละวฒันธรรม กอ่นเขา้สู่เขตเมอืงเบตง น าท่าน
แวะ จุดชมววิหรอืสะพานโตะ๊กูแช อกีหน่ึงสถานที่
พกัผ่อนและชมววิทวิทศันภ์เูขาทีโ่อบลอ้มเขือ่นบางลาง 
ใหท้่านไดช้มววิ สดูอากาศสดชืน่ ถ่ายรปูตามอธัยาศยั  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  
  น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั Garden View Betong Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัองัคาร ที ่13 เมษายน 64 (2) อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์- ตูไ้ปรษณีย ์หอนาฬกิาเบตง - วดัพุทธาธวิาส - อโุมงคปิ์ยะมติร - สวนหมืน่
บุปผา – บ่อน ้ารอ้นเบตง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน น าคณะชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์ ต ัง้อยู่ บรเิวณถนนอมรฤทธิ ์ตดักบัถนนภกัดดี ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บรเิวณหนา้สวน

นก เป็นอโุมงคร์ถยนตล์อดภเูขาแห่งแรกของเมอืงไทย ทีข่ดุทอดโคง้ใหร้ถวิง่ไปมา ความยาวตลอดอโุมงค ์ประมาณ 268 เมตร และท า
เป็นทางเดนิตลอดสองขา้งทาง น าคณะถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึบรเิวณ ตูไ้ปรษณียแ์หง่อ าเภอเบตง ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย
และใหญ่ทีสุ่ดในโลก  ตูเ้ดมิตัง้อยู่ทีบ่รเิวณสีแ่ยกหอนาฬกิาใจกลางเมอืงเบตง สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2467 ตัง้แต่กอ่นสมยัสงครามโลก
คร ัง้ทีส่อง จดุประสงคท์ีส่รา้งไวใ้นคร ัง้แรกก็เพือ่ใชเ้ป็นทีก่ระจายข่าวสารบา้นเมอืงใหช้าวเมอืงเบตงไดร้บัฟัง จากวทิยุทีฝั่งอยู่ส่วนบนของตู ้
และใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจนทกุวนันี ้ใกลก้นัเป็น หอนาฬกิาคูบ่า้นคูเ่มอืงอ าเภอเบตง ซ ึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งเกา่แกอ่ยู่เคยีงคู่กบัเมอืงเบตง
มาชา้นาน เปรยีบเหมอืนสญัลกัษณท์ีต่ ัง้อยู่จดุศนูยก์ลางของเมอืง บรเิวณจดุตดัของถนนสขุยางคก์บัถนนรตันกจิ สรา้งดว้ยหนิอ่อนขาว
นวลอนัเลือ่งชือ่จากยะลาทีไ่ดร้บัการยอมรบัในเร ือ่งของความแข็งแรง สวยงาม และคงทน อสิระใหท้่านเก็บภาพทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันแวะรา้นรงันกและรา้นสมุนไพร เลอืกซือ้สนิคา้ เป็นของฝากตามอธัยาศยั     น าท่านเดนิทางสู ่วดัพุทธาธวิาส ทีต่ ัง้เด่นเป็น
สง่าอยู่บนเนินเขา สกัการะพระธาตุเจดยีพ์ระพทุธธรรมประกาศสทีองเป็นศลิปกรรมแบบศรวีชิยัประยุกตส์วยงามมาก ภายในบรรจุ
พระบรมสารรีกิธาต ุและกราบขอพรพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนทส์ุพพธิาน พระพุทธรปูทองสมัฤทธิอ์งคใ์หญ่ทีส่ดุใน
ประเทศไทย นอกจากนีย้งัมวีหิารหลวงปูทวดเหยยีบทะเลน ้าจดือกีดว้ย ใหท้่านไดก้ราบขอพรถา่ยรปูตามอธัยาศยั 
น าท่านเดนิทางสู ่อโุมงคปิ์ยะมติร เป็นอโุมงคด์นิทีอ่ดตีขบวนการโจรคอมมวินิสตม์ลายา (จคม.) สรา้งขึน้ ส าหรบัเป็นฐานปฏบิตักิาร
ต่อสูท้างการเมอืง แต่ต่อมาไดก้ลบัมารว่มพฒันาชาตไิทย  อโุมงคปิ์ยะมติร สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2519 ใชห้ลบการโจมตทีางอากาศและสะสม
เสบยีง ในปัจจบุนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่วทีส่นใจเขา้มาเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรใ์นอดตี ตลอดอโุมงคจ์ะพบเห็นรอ่งรอย
ของการด าเนินชวีติทีย่งัคงหลงเหลอือยู่ เชน่ หอ้งนอนทีม่เีตยีงดนิ กอ่ตดิกบัผนัง อปุกรณใ์นการสูร้บ และเคร ือ่งไมเ้คร ือ่งมอืในการเดนิป่า 
รวมทัง้หอ้งบญัชาการรบ ซึง่จคุนไดถ้งึ 200 คน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
จากน้ัน น าท่านเขา้ชม สวนหมืน่บุปผา หรอืเรยีกว่า สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งเดยีวในภาคใต ้ เน่ืองจากเบตง

มสีภาพอากาศทีเ่หมาะสม ดว้ยสภาพภมูปิระเทศทีอ่ยู่สงูจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน ้า
เพยีงพอ จงึมคีวามเหมาะสมกบัการปลกูไมด้อกเมอืงหนาวนานาชนิด สวนดอกไมนี้อ้ยู่ท่ามกลางภเูขา ในโครงการตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีม่ดีอกไมน้านาพนัธุบ์านสะพร ัง่ คอยเชือ้เชญิผูม้าเยอืน  
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  ความสวยงามของดอกไมท้ีป่ลกูเรยีงรายเป็นทวิแถวเยา้ยวนใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ไปเทีย่วชม 
และสมัผสักบัสภาพภมูอิากาศทีม่อีณุหภมูติ ่ากว่าพืน้ทีอ่ืน่ของภาคใต ้

จากน้ัน  เดนิทางสู ่บ่อน ้ารอ้นเบตง เป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ ่มขีนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3 
ไร ่โดยจะมนี ้ารอ้นผุดขึน้มาจากใตด้นิ ประกอบดว้ยแรธ่าตตุ่างๆ มากมาย อณุหภมูขิองน ้า
อยู่ทีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส ซึง่ตรงจดุทีม่นี ้าเดอืดนี ้สามารถตม้ไข่ไกไ่ดจ้นสกุ
ภายใน 10 นาท ีซึง่แต่ละโซนออกแบบอย่างไดม้าตรฐาน ถกูสขุลกัษณะ ทัง้บ่อน ้ารอ้นบ่อ
ใหญ่ บ่อแชน่ ้ารอ้นใหม่ และอาคารธาราบ าบดั โดยเชือ่กนัว่าน ้าแรแ่ห่งนี ้สามารถบรรเทา
รกัษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีอาท ิโรคปวดเมือ่ย โรคเหน็บชา โรคผวิหนัง เป็นตน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
  น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั Garden View Betong Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัพุธ ที ่14 เมษายน 64 (3) เบตง– ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง- อยัเยอรเ์วง Skywalk – สะพานแตปูซู – หาดใหญ่ – ตลาดกมิหยง 
04.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง  เป็นจดุชมววิทะเลหมอกยอดฮติของเบตง อยู่

ในพืน้ทีข่องเขาไมโครเวฟ มคีวามสงูจากระดบัน ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกทีใ่หญ่และ
สวยงาม ในชว่งเวลาเชา้จดุชมววิแห่งนีจ้ะกลายเป็นสวรรคบ์นดนิเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเต็มอิม่กบัทะเล
หมอก สมัผสัอากาศอนับรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึน้อยู่กบัสภาพ
ภมูอิากาศ) อกีหน่ึงไฮไลทส์ าหรบัการชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง  ก็คอื สกายวอลค์ ทะเล
หมอกอยัเยอรเ์วง ระเบยีงทางเดนิทีย่ืน่ออกไปจากฐานมคีวามยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็น
ระเบยีงชมววิพืน้กระจกใสทีส่ามารถมองทะลลุงไปไดถ้งึพืน้เบือ้งล่าง สามารถชมววิทวิทศันไ์ดร้อบ
ทศิทาง และววิพระอาทติยข์ึน้ และทวิทศันข์องทะเลหมอกอยัเยอรเ์วงอนัสวยงามสดุอลงัการ (ไม่รวม
คา่เขา้ชม SKYWALK คนไทย 50 บาท ตา่งชาต ิ100 บาท) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ SET BOX 
แวะถ่ายรปู สะพานแตปูซ ูเป็นสะพานแขวนแบบพืน้ไม ้มคีวามกวา้ง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร 
ขา้มแม่น ้าปัตตานี สรา้งมาตัง้แต่สมยัอดตีก านันต าบลอยัเยอรเ์วง นายมูเซง็ แตปูซ ูชว่ยระดมพลงั
และเงนิสมทบจากชาวบา้นรว่มกบัราชการ ทีไ่ม่เพยีงพอ เพราะตอ้งสัง่สายสลงิ ส าหรบัยดึโยงตวั
สะพานจากญีปุ่่น ซึง่สมยัน้ันเป็นเร ือ่งใหญ่มาก สามารถชว่ยเหลอืความยากล าบากของ 
ชาวบา้นทีอ่ยู่อกีฝ่ังของแม่น า้ ซ ึง่ในขณะน้ันตอ้งใชแ้พไมไ้ผ่ขา้มไป-มา ท าให ้ชาวบา้นโดยเฉพาะ
เด็กๆตอ้งเสยีชวีติทุกปี เวลาขนยา้ยผลผลติการเกษตร หรอืคนป่วย ก็ล าบากแสนสาหสั การกอ่สรา้ง
สะพานแตปูซ ูขึน้มาโดยการรว่มแรงรว่มใจกนั จงึเป็นเหมอืนสญัลกัษณข์องการต่อสูข้องชาว กม.
32 ในการเอาชนะธรรมชาตแิละความรกัสามคัคขีองคนในชมุชน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
จากน้ัน น าท่านเดนิทางกลบั ตวัเมอืงหาดใหญ่ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 3.40 ชม.)   
 อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดกมิหยง แหล่งสนิคา้มใีหเ้ลอืกซือ้เลอืกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ ขนมขบเคีย้ว เคร ือ่งส าอางค ์

เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเคร ือ่งใชใ้นครวัเรอืน สนิคา้ทัว่ไป ตลาดกมิหยงจะม ี2 ช ัน้ ช ัน้ล่างจะขายสนิคา้ทัว่ไป ส่วน
ช ัน้บนจะเนน้ไปทางเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า ส่วนดา้นตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อสิระมือ้เย็นตามอธัยาศยั 
  น าทา่นเขา้สู่ที ่Red Planet Hotels หรอื เทยีบเท่า 

วนัพฤหสับด ีที ่15 เมษายน 64 (4)  หาดสมหิลา – เขาตงักวน – ย่านเมอืงเกา่สงขลา – สะพานตณิสูลานนท ์- เกาะยอ  
  นมสัการพระนอน วดัแหลมพอ้ – – สนามบนิหาดใหญ่ – สนามบนิดอนเมอืง   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เชค็อนิหาดสมหิลา สดูกลิน่อายทะเล ชมววิทวิทศัน ์เกาะหนู เกาะแมว เดนิ

ทอดน่องบน หาดทรายแกว้ หาดทรายสขีาวละเอยีดนวลตาขนานไปกบัทวิสน
ทีป่ลกูเรยีงรายเรยีบชายหาด ถ่ายรปูคู่สญัลกัษณข์องหาดสมหิลา รูปป้ันนาง
เงือกสทีอง จดุทีนั่กท่องเทีย่วนิยมมาถ่ายรปูเชค็อนิ 

จากนัน้ น าท่านสู ่เขาตงักวน เนินเขาสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จาก
ยอดเขาตงักวนสามารถมองเห็นทวิทศันข์องเมอืงสงขลาไดโ้ดยรอบ บนยอดเขา
ตงักวนเป็นทีป่ระดษิฐานเจดยีพ์ระธาตคุู่บา้นคู่เมอืงจงัหวดัสงขลา ซึง่สรา้งในสมยั
อาณาจกัรนครศรธีรรมราช ศลิปะสมยัทวาราวด ีเดนิขึน้บนัไดพญานาค 145 
ขัน้ หรอืหากท่านไม่สะดวกเดนิขึน้บนัไดสามารถโดยสารลฟิตข์ึน้ไปยงัดา้นบน
ได ้(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต ์ท่านละ  30 บาท) อสิระใหท้่านสกัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่เสรมิสริมิงคลแกช่วีติตามอธัยาศยัน าท่านเดนิทาง
เทีย่วชม ย่านเมอืงเกา่สงขลา จดุแลนดม์ารค์และจดุถ่ายรปูสตุฮติของเมอืงสงขลา อสิระใหท้่ายไดถ้่ายรปูเก็บภาพความประทบัใจไม่ว่า
จะเป็นตกึโบราณสถาปัตยกรรมจนีผสมผสานชโินโปรตกุสี ก าแพงสตรทีอารต์ หบั โห ้หิน้ โรงสขีา้วเกา่แกส่แีดง บา้นนครใน เมอืง
สงขลา พพิธิภณัฑเ์ล็ก ๆ แหลง่รวมของเกา่แก ่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประตเูมอืงเกา่สงขลา เป็นตน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
จากน้ัน น าท่านเดนิทางขา้มสะพานตณิสูลานนท ์สะพานคอนกรตีทีย่าวทีส่ดุในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 ชว่งแรก 940 เมตร และ 

1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร กอ่สรา้งขึน้ในสมยั ฯพณฯ พลเอก เปรม ตณิสลูานนท ์ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีเพือ่รองรบัการ
คมนานมทางรถยนต ์โดยเชือ่มเกาะยอ 2 ดา้น ระหว่างฝ่ังบา้นน า้กระจาย อ.เมอืงสงขลาและบา้นเขาเขยีวสู่ เกาะยอ น าท่านกราบ
นมสัการพระนอน วดัแหลมพอ้  หรอืวดัพระนอนวดัแหลม ตัง้อยู่ทีบ่า้นสวนทุเรยีน ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา  รมิ
ทะเลสาบสงขลา  เป็นวดัทีเ่กา่แกแ่ละส าคญัวดัหน่ึง เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของจงัหวดัสงขลา ประดษิฐาน พระนอนปางไสยาสนท์ี่
ใหญ่ทีส่ดุซ ึง่เป็นพระพุทธรปูปางปรนิิพพานทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย  พระบาทมลีวดลายภาพศลิปะ 
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      ทัง้นีเ้น่ืองดว้ยทีต่ ัง้วดัอยู่ใกลถ้นนเชงิสะพานตณิสลูานนทฝ่ั์งเกาะยอ จงึท าใหเ้ป็นสิง่ทีส่ะดดุตาของผูท้ีข่บัรถผ่านไปมา 
สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิหาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.20 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD511 
18.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ........... 
หมายเหต ุ: รายการทวัรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีวัแทนบรษิทั(มคัคเุทศก,์หวัหนา้ทวัร,์
คนขบัรถของแต่ละสถานที)่เป็นผูบ้รหิารเวลาปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั. 
เน่ืองจากเป็นเทีย่วบนิแบบเชา่เหมาล า ท ัง้นีเ้ทีย่วบนิ เวลา และโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัการCONFIRM จากทางสาย
การบนิ ทางบรษิทัไม่สามารถแทรกแซงได ้หากไดร้บัการ CONFIRM เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัแจง้ CONFIRM ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 
3-5 วนั หากลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีก่อ่นทุกคร ัง้ 
อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ราคา/ท่าน พกัเดีย่ว 

12 – 15 เมษายน 2564 11,999 + 3,000 
* คา่บรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้  คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่ทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ  
ท่านละ  300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น   ช าระไดท้ีเ่จา้หน้าทีบ่รษิทัฯ กอ่นออกเดนิทาง * 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร ือ่งบนิ ไป-กลบั ตามทีร่ะบุ  พรอ้มน ้าหนักกระเป๋าโหลดสมัภาระ 20 กโิลกรมั กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง 7 กโิลกรมั 
 ค่ารถ น าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ      
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ    
 ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร
และเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่ทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300  บาท/
ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ท่าน  
 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นชาวตา่งชาต ิช าระคา่ทวัรเ์พิม่  1,000 บาท 
 คา่ทปิหวัหน้าทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าซือ้ทีน่ั่งบนรถน าเทีย่ว 
เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 
ในการจองทวัรผ์ูเ้ดนิทางตอ้ง ช าระมดัจ าคา่ทวัร ์ท่านละ 4,000 บาท 
พรอ้มส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามทีบ่รษิทัก าหนด ขออนุญาตตดั
ทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่งอยู่โดยอตัโนมตั ิและตอ้งช าระค่าทวัรส่์วนที่
เหลอืกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หากทา่นไม่ช าระเงนิหรอืไม่ช าระเงนิตาม
ก าหนดใหถ้อืว่าท่านสละสทิธใินการเดนิทางน้ัน ๆ เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทวัร ์
เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯถอืว่าทา่นยอมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุ
ไวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 
  
การยกเลกิ 
** เน่ืองจากราคาทวัรนี์เ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ต ัว๋เครือ่งบนิแบบเชา่เหมาล า การนัตกีารจา่ยเงินล่วงหนา้เตม็ 100%  ซึง่เมือ่จองและ
จา่ยมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืเงินคา่มดัจ าหรอืคา่ทวัรใ์ดๆ ท ัง้สิน้  เวน้แต ่
1. ผูจ้องตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง และสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยตอ้งแจง้ทางบรษิทัล่วงหนา้พรอ้มส าเนาหน้าบตัร

ประชาชนของผูเ้ดนิทางแทน กอ่นการเดนิทาง 7 วนัท าการ (ไม่นบัรวมเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุด) สามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางได้
โดยไม่มคีา่ใชจ้า่ย 
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2. หากผูจ้องตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง ตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน แตแ่จง้หลงั 7 วนักอ่นการเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยในการ
เปลีย่นผูเ้ดนิทาง 2,000 บาท / ต ัว๋ 1 ใบ  

3. หากผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง 3 วนักอ่นการเดนิทาง ไม่สามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
**เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละ
สทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคนืไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้ ** 
 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม 
2. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเทีย่ว โรงแรมทีพ่กั สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
4. บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจาก  ภยัธรรมชาต ิเชน่ พายุไตฝุ้่ น ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิทัฯ

หรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
5. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบ

ของบรษิทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะ

จดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้า่ย

ทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
8. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวั

นักท่องเทีย่วเอง 
9. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทั

ก ากบัเท่าน้ัน 
10. กรณุาอา่น ท าความเขา้ใจใหถ้ีถ่ว้น เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


