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หาดใหญ่-เบตง 4วัน3คนื  

 
วนัจนัทร ์ที ่12 เมษายน 64 (1)  

สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิหาดใหญ่ - วดัชา้งให ้หลวงปู่ทวด - จุดชมววิสะพานขา้มอ่างเก็บน ้าเขือ่นบางลาง– เบตง 

07.20 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ช ัน้ 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์

(DD) โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระก่อนการเดนิทาง 
09.20 น. ออกเดนิทางสู ่หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD504  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.25 ชม.) 
10.45 น. ถงึ สนามบนิหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา หลงัรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่รา้นอาหาร 

รถ VIP 8 ทีน่ั่ง 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  
จากนั้น เดนิทางต่อไปยงั วดัชา้งให ้วดัเก่าแก่กว่า 300 ปี วดัชา้งให ้ถอืว่าเป็นวดัตน้ต ารบัของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองค ์

แรกของวดั น าท่านกราบไหวส้ถูปหรอืมณฑปบรรจุอฐัหิลวงพ่อทวด สถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวจงัหวดัปตัตานีและใกลเ้คยีง มีผูค้น
ไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจ ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืวตัถุสิง่ของถูกขโมย หรอืศูนยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ทีส่ถูปแห่งนี ้ วดั
ชา้งใหจ้งึกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วขึน้ชือ่และเป็นอกีหน่ึงสญัลกัษณข์องจงัหวดัปัตตานี ทีม่ีนักท่องเทีย่วเขา้มากราบสกัการะหลวง
ปู่ ทวดอย่างไม่ขาดสาย 

 จากนั้นเดนิทางสู่ เบตง อ าเภอปลายดา้มขวาน ตัง้อยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย เต็มไปดว้ยแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ ทัง้ธรรมชาตแิละ
วฒันธรรม ก่อนเขา้สู่เขตเมืองเบตง น าท่านแวะ จุดชมววิหรอืสะพานโตะ๊กูแช อกีหน่ึงสถานทีพ่กัผ่อนและชมววิทวิทศันภู์เขาทีโ่อบลอ้ม
เขือ่นบางลาง ใหท้่านไดช้มววิ สูดอากาศสดชืน่ ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Grand Mandarin Betong Hotel หรอืเทยีบเท่า  
http://www.mandarinbetong.co.th/grand-mandarin-betong-hotel.php 
วนัองัคาร ที ่13 เมษายน 64 (2)  
 สวนหมืน่บุปผา- อุโมงคปิ์ยะมติร– บ่อน ้ารอ้นเบตง–วดัพุทธาธวิาส-อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์– ตูไ้ปรษณีย-์ หอนาฬิกาเบตง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเขา้ชม สวนหมืน่บปุผา หรอืเรยีกว่า สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวน

ดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดยีวในภาคใต ้ เน่ืองจากเบตงมสีภาพอากาศทีเ่หมาะสม 
ดว้ยสภาพภูมิประเทศทีอ่ยู่สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเยน็
สบายตลอดปี ระบบน ้าเพียงพอ จงึมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาว
นานาชนิด สวนดอกไมนี้อ้ยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทีม่ีดอกไมน้านาพนัธุบ์านสะพร ัง่ คอย
เชือ้เชญิผูม้าเยอืน ความสวยงามของดอกไมท้ีป่ลูกเรยีงรายเป็นทวิแถวเยา้ยวนให ้
นักท่องเทีย่วเขา้ไปเทีย่วชม และสมัผสักบัสภาพภูมิอากาศทีม่ีอุณหภูมิต ่ากว่าพืน้ที่
อืน่ของภาคใต ้

 น าท่านเดนิทางสู ่อโุมงคปิ์ยะมติร เป็นอุโมงคด์นิทีอ่ดตีขบวนการโจรคอมมิว นิ
สตม์ลายา(จคม.)สรา้งขึน้ส าหรบัเป็นฐานปฏบิตักิารต่อสูท้างการเมือง แต่ต่อมาได ้
กลบัมารว่มพฒันาชาตไิทย  อุโมงคนี์ ้สรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2519 ใชห้ลบการโจมตทีาง
อากาศและสะสมเสบยีง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วที่
สนใจเขา้มาเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรใ์นอดตี ตลอดอุโมงคจ์ะพบเห็นรอ่งรอยของการด าเนินชวีติทีย่งัคงหลงเหลอือยู่ เชน่ หอ้งนอนทีม่ีเตยีงดนิ 
ก่อตดิกบัผนัง อุปกรณใ์นการสูร้บและเคร ือ่งไมเ้คร ือ่งมือในการเดนิป่า รวมทัง้หอ้งบญัชาการรบซึง่จุคนไดถ้งึ200 คน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
จากนั้น  เดนิทางสู ่บอ่น ้ารอ้นเบตง เป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ ่มีขนาดพืน้ที่

ประมาณ 3 ไร ่โดยจะมีน ้ารอ้นผุดขึน้มาจากใตด้นิ ประกอบดว้ยแรธ่าตุต่างๆ 
มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยู่ทีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส ซึง่ตรงจุดทีม่ีน ้า
เดอืดนี ้สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาท ีซึง่แต่ละโซนออกแบบอย่าง
ไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทัง้บ่อน ้ารอ้นบ่อใหญ ่บ่อแชน่ ้ารอ้นใหม ่และ
อาคารธาราบ าบดั โดยเชือ่กนัว่าน ้าแรแ่ห่งนี ้สามารถบรรเทารกัษาโรคภยัต่างๆ 
ไดเ้ป็นอย่างด ีอาท ิโรคปวดเมือ่ย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นตน้ 

 จากนั้นแวะรา้นรงันกและรา้นสมุนไพร เลอืกซือ้สนิคา้ เป็นของฝากตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่วดัพุทธาธวิาส ทีต่ ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเนิน
เขา สกัการะพระธาตุเจดยีพ์ระพุทธธรรมประกาศสทีองเป็นศลิปกรรมแบบศรวีชิยัประยุกตส์วยงามมาก ภายในบรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุ และกราบขอพรพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนทสุ์พพธิาน พระพุทธรูปทองสมัฤทธิอ์งคใ์หญ่ทีสุ่ดในประเทศ
ไทย นอกจากนีย้งัมีวหิารหลวงปูทวดเหยยีบทะเลน ้าจดือกีดว้ย ใหท้า่นไดก้ราบขอพรถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 น าคณะชม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์ ตัง้อยู่ บรเิวณถนนอมรฤทธิ ์ตดักบัถนนภกัดดี ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บรเิวณหนา้สวน
นก เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ทีข่ดุทอดโคง้ใหร้ถวิง่ไปมา ความยาวตลอดอุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และท าเป็น
ทางเดนิตลอดสองขา้งทาง น าคณะถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึบรเิวณ ตูไ้ปรษณียแ์ห่งอ าเภอเบตง ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยและ
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก  ตูเ้ดมิตัง้อยู่ทีบ่รเิวณสีแ่ยกหอนาฬิกาใจกลางเมอืงเบตง สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2467 ตัง้แต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร ัง้ที่
สอง จุดประสงคท์ีส่รา้งไวใ้นคร ัง้แรกก็เพือ่ใชเ้ป็นทีก่ระจายข่าวสารบา้นเมืองใหช้าวเมืองเบตงไดร้บัฟัง จากวทิยุทีฝั่งอยู่สว่นบนของตู ้และใช ้

http://www.mandarinbetong.co.th/grand-mandarin-betong-hotel.php
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เป็นตูไ้ปรษณียม์าจนทุกวนันี ้ใกลก้นัเป็น หอนาฬิกาคูบ่า้นคู่เมอืงอ าเภอเบตง ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งเก่าแก่อยู่เคยีงคู่กบัเมืองเบตงมาชา้
นาน เปรยีบเหมือนสญัลกัษณท์ีต่ ัง้อยู่จุดศูนยก์ลางของเมือง บรเิวณจุดตดัของถนนสุขยางคก์บัถนนรตันกจิ สรา้งดว้ยหนิอ่อนขาวนวลอนั
เลือ่งชือ่จากยะลาทีไ่ดร้บัการยอมรบัในเร ือ่งของความแข็งแรง สวยงาม และคงทน อสิระใหท้่านเก็บภาพทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
   น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Grand Mandarin Betong Hotel หรอืเทยีบเท่า  
วนัพุธ ที ่14 เมษายน 64 (3)  
 เบตง– ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง- อยัเยอรเ์วง Skywalk – สะพานแตปูซู – ปัตตานี–ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหน่ียว-หาดใหญ ่– 

ตลาดกมิหยง -งานเลีย้งรดน ้าขอพรผูใ้หญ ่ณ โรงแรม 
04.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง  เป็นจุดชมววิทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่

ในพืน้ทีข่องเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกทีใ่หญ่และ
สวยงาม ในชว่งเวลาเชา้จุดชมววิแห่งนีจ้ะกลายเป็นสวรรคบ์นดนิเปิดใหน้ักท่องเทีย่วเต็มอิม่กบัทะเล
หมอก สมัผสัอากาศอนับรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึน้อยู่กบัสภาพ
ภูมิอากาศ) อกีหน่ึงไฮไลทส์ าหรบัการชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง  ก็คอื สกายวอลค์ ทะเล
หมอกอยัเยอรเ์วง ระเบยีงทางเดนิทีย่ืน่ออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็น
ระเบยีงชมววิพืน้กระจกใสทีส่ามารถมองทะลลุงไปไดถ้งึพืน้เบือ้งล่าง สามารถชมววิทวิทศันไ์ดร้อบ
ทศิทาง และววิพระอาทติยข์ึน้ และทวิทศันข์องทะเลหมอกอยัเยอรเ์วงอนัสวยงามสุดอลงัการ (ค่าทวัร ์
รวมค่ารถมอเตอรไ์ซดข์ึน้จุดชมววิและค่าถุงผา้สวมรองเทา้) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ SET BOX 
 แวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพืน้ไม ้มีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร 

ขา้มแม่น ้าปัตตานี สรา้งมาตัง้แต่สมยัอดตีก านันต าบลอยัเยอรเ์วง นายมูเซง็ แตปซู ูชว่ยระดมพลงั 
และเงินสมทบจากชาวบา้นรว่มกบัราชการ ทีไ่ม่เพียงพอ เพราะตอ้งสัง่สายสลงิ ส าหรบัยดึโยงตวั
สะพานจากญีปุ่่ น ซึง่สมยันั้นเป็นเร ือ่งใหญม่าก สามารถชว่ยเหลอืความ
ยากล าบากของชาวบา้นทีอ่ยู่อกีฝ่ังของแมน่ ้า ซึง่ในขณะนั้นตอ้งใชแ้พไมไ้ผ่ขา้ม
ไป-มา ท าให ้ชาวบา้นโดยเฉพาะเด็กๆตอ้งเสยีชวีติทุกปี เวลาขนยา้ยผลผลติ
การเกษตร หรอืคนป่วย ก็ล าบากแสนสาหสั การก่อสรา้งสะพานแตปซู ูขึน้มาโดย
การรว่มแรงรว่มใจกนั จงึเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องการต่อสูข้องชาว กม.32 ใน
การเอาชนะธรรมชาตแิละความรกัสามคัคขีองคนในชมุชน 

 น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดั ปัตตานี (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)  
น าสกัการะขอพร ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหน่ียว หรอื ศาลเจา้เล่งจูเกยีง ศาล
ศกัดิส์ทิธิคู่์บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมยัโบราณ ชาวบา้นใหค้วามเคารพนับถอื 
เดนิทางมาสกัการบูชาเพือ่ใหป้ระสบความส าเรจ็ขอโชค ขอลาภ การคา้ขาย หรอื
แมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ไดร้บัความเดอืดรอ้น ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียว ก็จะหายเจ็บหายป่วยพน้จากความ
เดอืดรอ้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านเดนิทางกลบั ตวัเมอืงหาดใหญ่ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.)   
 อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดกมิหยง แหล่งสนิคา้มีใหเ้ลอืกซือ้เลอืกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ ขนมขบเคีย้ว เคร ือ่งส าอางค ์

เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า ของเด็กเลน่ แว่นตา ตลอดจนเคร ือ่งใชใ้นครวัเรอืน สนิคา้ทั่วไป ตลาดกมิหยงจะมี 2 ช ัน้ ช ัน้ล่างจะขายสนิคา้ทั่วไป ส่วนช ัน้
บนจะเนน้ไปทางเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า ส่วนดา้นตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งจดัเลีย้งของโรงแรม 
 พเิศษ !! จดังานเลีย้ง รดน ้าขอพรผูใ้หญ่ เสรมิสริมิงคล เน่ืองในวนัสงกรานต ์(ปีใหม่ไทย) 
   น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมนิวซซี ัน่ สแควร ์หาดใหญ่ หรอืเทยีบเท่า  

http://www.newseasonhotel.com/newSquare/indexs.aspx 
วนัพฤหสับด ีที ่15 เมษายน 64 (4)   

หาดสมหิลา – เขาตงักวน – ย่านเมอืงเก่าสงขลา – สะพานตณิสูลานนท ์- เกาะยอ – นมสัการพระนอน-วดัแหลมพอ้– 
สนามบนิหาดใหญ่ – สนามบนิดอนเมอืง   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

http://www.newseasonhotel.com/newSquare/indexs.aspx
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 เชค็อนิหาดสมหิลา สูดกลิน่อายทะเล ชมววิทวิทศัน ์เกาะหนู เกาะแมว เดนิทอดน่องบน หาดทรายแกว้ หาดทรายสขีาวละเอยีดนวลตา
ขนานไปกบัทวิสนทีป่ลูกเรยีงรายเรยีบชายหาด ถ่ายรูปคู่สญัลกัษณข์องหาดสมหิลา รูปป้ันนางเงือกสทีอง จุดทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมา
ถ่ายรูปเชค็อนิ 

จากน้ัน น าท่านสู่ เขาตงักวน เนินเขาสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตงักวนสามารถมองเหน็ทวิทศันข์องเมืองสงขลาได ้
โดยรอบ บนยอดเขาตงักวนเป็นทีป่ระดษิฐานเจดยีพ์ระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงจงัหวดัสงขลา ซึง่สรา้งในสมยัอาณาจกัรนครศรธีรรมราช ศลิปะ
สมยัทวาราวด ีเดนิขึน้บนัไดพญานาค 145 ขัน้ หรอืหากท่านไม่สะดวกเดนิขึน้บนัไดสามารถโดยสารลฟิตข์ึน้ไปยงัดา้นบนได ้(ไม่รวมค่า
ขึน้ลฟิต ์ท่านละ  30 บาท) อสิระใหท้่านสกัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่เสรมิสริมิงคลแก่ชวีติตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดนิทางเทีย่วชม ย่านเมอืงเก่าสงขลา จุดแลนดม์ารค์และจุดถ่ายรูปสุตฮติของเมืองสงขลา อสิระใหท้่ายไดถ้่ายรูปเก็บภาพความ
ประทบัใจไม่ว่าจะเป็นตกึโบราณสถาปัตยกรรมจนีผสมผสานชโินโปรตุกสี ก าแพงสตรทีอารต์ หบั โห ้หิน้ โรงสขีา้วเก่าแก่สแีดง บา้นนคร
ใน เมืองสงขลา พิพิธภณัฑเ์ล็ก ๆ แหล่งรวมของเก่าแก่ ตกแต่งอย่างสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
จากนั้น น าท่านเดนิทางขา้มสะพานตณิสูลานนท ์สะพานคอนกรตีทีย่าวทีสุ่ดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 ชว่งแรก 940 เมตร และ 

1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสรา้งขึน้ในสมยั ฯพณฯ พลเอก เปรม ตณิสูลานนท ์ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีเพือ่รองรบัการคม
นานมทางรถยนต ์โดยเชือ่มเกาะยอ 2 ดา้น ระหว่างฝ่ังบา้นน ้ากระจาย อ.เมืองสงขลาและบา้นเขาเขยีวสู ่เกาะยอ น าท่านกราบนมสัการ
พระนอน วดัแหลมพอ้  หรอืวดัพระนอนวดัแหลม ตัง้อยู่ทีบ่า้นสวนทุเรยีน ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  รมิทะเลสาบสงขลา  
เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และส าคญัวดัหน่ึง เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของจงัหวดัสงขลา ประดษิฐาน พระนอนปางไสยาสนท์ีใ่หญท่ีสุ่ด  ซึง่เป็น
พระพุทธรูปปางปรนิิพพานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย  พระบาทมีลวดลายภาพศลิปะ   ทัง้นีเ้น่ืองดว้ยทีต่ ัง้วดัอยู่ใกลถ้นนเชงิสะพานตณิสลูา
นนทฝ่ั์งเกาะยอ จงึท าใหเ้ป็นสิง่ทีส่ะดุดตาของผูท้ีข่บัรถผ่านไปมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิหาดใหญ ่
17.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD511 
18.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ........... 
หมายเหตุ : รายการทวัรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบรษิทั(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร,์
คนขบัรถของแต่ละสถานที)่เป็นผูบ้รหิารเวลาปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั. 
เน่ืองจากเป็นเทีย่วบนิแบบเช่าเหมาล า ทัง้น้ีเทีย่วบนิ เวลา และโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัการCONFIRM จากทางสาย
การบนิ ทางบรษิทัไม่สามารถแทรกแซงได ้หากไดร้บัการ CONFIRM เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัแจง้ CONFIRM ใหท้ราบก่อนเดนิทาง 
3-5 วนั หากลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกคร ัง้ 
อตัราค่าบรกิาร ก าหนดการเดนิทางวนัที ่12-15 เม.ย. 64 

SIZE GROUP ราคา/ท่าน พกัเดีย่ว 

คณะเดนิทาง 6 - 7 ท่าน 16,789 + 4,500 
คณะเดนิทาง 8 - 9 ท่าน 15,555 + 4,500 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ไป-กลบั ตามทีร่ะบุ  พรอ้มน ้าหนักกระเป๋าโหลดสมัภาระ 30 กโิลกรมั กระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง 7 กโิลกรมั 
 ค่ารถ น าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ     
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
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 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% 
อตัราค่าบรกิารน้ี ไม ่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี ค่ามินิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร
และเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อน
การใชบ้รกิาร) 
 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นชาวต่างชาต ิช าระค่าทวัรเ์พิม่  1,000 บาท 
 ค่าทวัรไ์มร่วมค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถขึน้อยู่กบัความพงึ
พอใจของท่าน 
 ค่าซือ้ทีน่ั่งบนรถน าเทีย่ว 
 
เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 
ในการจองทวัรผ์ูเ้ดนิทางตอ้ง ช าระมดัจ าค่าทวัร ์ท่านละ 6,000 บาท 
พรอ้มส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามทีบ่รษิทัก าหนด ขออนุญาตตดั
ทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่งอยู่โดยอตัโนมตั ิและตอ้งช าระค่าทวัรส์่วนที่
เหลอืก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรอืไม่ช าระเงินตาม
ก าหนดใหถ้อืว่าท่านสละสทิธใินการเดนิทางนั้น ๆ เมือ่ท่านช าระเงินค่าทวัร ์
เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว ้
ทัง้หมดนีแ้ลว้ 
เง่ือนไขการยกเลกิและการคนืค่าทวัร ์

1. กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป ยดึเงิน 50 % จากยอดทีลู่กคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้มี) 
2. กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนักอ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงิน (ยดึเงินเต็มจ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผิดของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัคนืเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้มี) อาทเิชน่ ค่ามดัจ าตั๋ว

เคร ือ่งบนิ โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ ๆ  
4. กรณีสายการบนิหรอืบรษิทัทวัร ์แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ท าการคนืเงินใหภ้ายใน 7 วนั 

** เน่ืองจากราคาทวัรน้ี์เป็นราคาโปรโมช ัน่ ต ัว๋เคร ือ่งบนิแบบเช่าเหมาล า กรณีผูจ้องไม่สามารถเดนิทางได ้สามารถเปลีย่นผู ้
เดนิทางแทนได ้ดงัน้ี 
1. ผูจ้องตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง และสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยตอ้งแจง้ทางบรษิทัล่วงหนา้พรอ้มส าเนาหนา้บตัรประชาชนของผู ้

เดนิทางแทน ก่อนการเดนิทาง 7 วนัท าการ (ไม่นับรวมเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุด) สามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดโ้ดยไมม่ีค่าใชจ่้าย 
2. หากผูจ้องตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง ตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน แต่แจง้หลงั 7 วนัก่อนการเดนิทาง มีค่าใชจ่้ายในการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง 

2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ  
3. หากผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง 3 วนัก่อนการเดนิทาง ไม่สามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดทุ้กกรณี 

**เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้ง
ค่าบรกิารและเงินมดัจ าคนืไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ ** 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีก่ าหนด ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 
2. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเทีย่ว โรงแรมทีพ่กั สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
4. บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจาก  ภยัธรรมชาต ิเชน่ พายุไตฝุ่้น ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ

หรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 
5. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อจลาจล ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ

ของบรษิทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ จะไมม่ีการคนืเงินใดๆทัง้สิน้แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะ

จดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้าย

ทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 
8. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของตวั

นักท่องเทีย่วเอง 
9. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทั

ก ากบัเท่านั้น 
10. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจใหถ้ีถ่ว้น เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


