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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) 

จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิสูท่า่อากาศยานหาดใหญ ่

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on ไป-กลบั 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)  
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานหาดใหญ ่จ.สงขลา - ปตัตาน ี- ศาลเจา้แมล่ ิม้กอ       

เหนีย่ว - วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด - จดุชมววิสะพานเขือ่นบางลาง - เบตง - อโุมงคเ์บตงมงคล

ฤทธิ ์- สนามบนิเบตง - สตรทีอารต์เบตง                     

พกัเมอืงเบตง    อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น (เมนูไกเ่บตง) 

2 อโุมงคปิ์ยะมติร – สวนหมืน่บปุผา – บอ่น า้รอ้นเบตง – เฉากว๊ย กม.4 -  

หมูบ่า้นจฬุาภรณ์พฒันา10 ตน้ไมย้กัษ ์- พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์– คา่ยจ าลอง -  

สวนสมนุไพร - สนามฟุตบอลเบตง  

พกัเมอืงเบตง                                                          อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 Sky walk จดุชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง - ถา่ยรปูสะพานแตปซูู – น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 - 

หาดใหญ ่- ทา่อากาศยานหาดใหญ ่- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  อาหารเชา้ / เทีย่ง 
 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
หมายเหต ุ

27-29 พฤศจกิายน 63 7,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500  

10-12 ธนัวาคม 63 8,900 1,500  

17-19 ธนัวาคม 63 8,900 1,500  

15-17 มกราคม 64 8,900 1,500  

29-31 มกราคม 64 8,900 1,500  

5-7 กมุภาพนัธ ์64 8,900 1,500  

19-21 กมุภาพนัธ ์64 8,900 1,500  

5-7 มนีาคม 64 8,900 1,500  

12-14 มนีาคม 64 8,900 1,500  

 

 

ไฟลท์บนิ : AIR ASIA (FD) 

Departure:  FD4300 BKK-HDY 06.00-07.35 

Return      :  FD4303 HDY-BKK 21.55-23.30 
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(หมายเหต:ุ สายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรร) 

ราคาทวัรไ์มร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้เพิม่ 15กโิลกรมั ราคา 480 บาท/เทีย่ว/ทา่น 
 

วนัแรก         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานหาดใหญ ่จ.สงขลา - ปตัตาน ี- ศาลเจา้แมล่ ิม้กอ       

                   เหนีย่ว - วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด - จดุชมววิสะพานเขือ่นบางลาง - เบตง - อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์  

                   สนามบนิเบตง - สตรทีอารต์เบตง                     อาหารเชา้/กลางวนั /เย็น (เมนูไกเ่บตง) 
 

04.00 น.  พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

ประต ู3-4 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
 

06.00 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ ่โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD)  

เทีย่วบนิที ่FD4300 
 

07.35 น. ถงึทา่อากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก น าทา่นขึน้

รถตูป้รบัอากาศเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

 น าท่านแวะ จงัหวดัปัตตาน ีเดนิทางสู ่ศาลเจา้แม่ล ิม้กอเหนีย่ว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกยีง เป็นศาล

ศักดิ์สทิธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตัง้แต่สมัยโบราณ ชาวบา้นต่างใหค้วามเคารพนับถือ เดินทางมา

สักการะบูชาเพือ่ขอใหป้ระสบความส าเร็จในดา้นต่างๆ หรอืแมแ้ต่มเีรือ่งเดอืดรอ้นก็ไปบนบานใหเ้จา้แม่

ชว่ยเหลอื ซึง่ก็ไดส้มดังหวังกันไปหลายราย เป็นสิง่ยดึเหน่ียวจติใจ และศนูยร์วมศรัทธาเสมอมา เดนิทาง

สู ่วดัราษฎรบ์ูรณะ หรอื วดัชา้งให ้เป็นวัดเกา่แกร่าว 300 ปี สรา้งมาเมือ่ใดและใครเป็นคนสรา้งก็ไมม่ี

หลักฐานทีแ่น่ชดั เดมิเป็นวัดรา้งและถกูทอดทิง้มาเป็นเวลานาน ถอืเป็นวัดตน้ต ารับของหลวงปู่ ทวด ทา่น

เป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวัด ในสว่นของสถปูศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุอัฐหิลวงพ่อทวด ถอืเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์

ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกลเ้คยีง มผีูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืวัตถุ

ส ิง่ของถูกขโมย หรือศูนยห์ายก็พากันไปบนบาน ณ ทีส่ถูปแห่งน้ี ภายในวัดยังมวีหิารสมเด็จหลวงพ่อ

ทวด เป็นวหิารทีป่ระดษิฐานรูปเหมอืนของหลวงพ่อทอง ซึง่มขีนาดเท่องคจ์รงิ รูปแบบการกอ่สรา้งเป็น

แบบกอ่อฐิถอืปนูทรงไทยสวยงาม   
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

 น าทา่นสู ่จดุชมววิสะพานเขือ่นบางลาง เป็นเขือ่นทีส่รา้งขึน้เพือ่กัน้แมน่ ้าปัตตานี อันเป็นสว่นหนึง่ของ

โครงการไฟฟ้าพลังน ้าเอนกประสงคแ์หง่แรกในภาคใต ้ตามแผนพัฒนาลุม่น ้าปัตตานี โดยมกีารสรา้งแลว้

เสร็จเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2524 และปัจจุบันอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

อ่างเก็บน ้าเหนือเขือ่นยังอ านวยประโยชน์ในดา้นการชลประทานสูพ่ื้นทีเ่พาะปลูกของจังหวัดยะลาและ

ปัตตานี ซึง่น ้าที่ปล่อยออกมาก็น ามาผลติไฟฟ้าน าจ่ายใหป้ระชาชนในภาคใตไ้ดใ้ชใ้นครัวเรือนและ

อุตสาหกรรม รวมทัง้เป็นแหล่งประมงน ้าจืดที่ส าคัญในภาคใตอ้ีกดว้ย ใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 จากนัน้เดนิทางสู ่เบตง อ าเภอทีอ่ยูใ่ตส้ดุของประเทศไทย เมอืงใตส้ดุปลายดา้มขวาน เต็มไปดว้ยแหลง่

ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย น าท่านชม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแหง่แรก

ของประเทศไทย กอ่สรา้งอโุมงคแ์หง่น้ีขึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาในการขนสง่ระหวา่งชมุชนเมอืงในปัจจุบันกบั

ชมุชนเมอืงใหม ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TH IJP ITHA803 3D2N FD 

 

 น าท่านแวะชม ท่าอากาศยานนานาชาตเิบตง สนามบนิแห่งแรกของ จ.ยะลา ตัง้อยู่กลางหุบเขา 

จุดประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้และเพิ่มความสะดวกใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและตา่งชาต ิปัจจุบันยังไมเ่ปิดตัวอยา่งเป็น

ทางการ อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  เดนิทางสู ่สตรทีอารต์ 

Street Art แลนด์มาร์คเมืองเบตง เกดิขึน้จากน ้าพักน ้าแรงของ 

ทีมนักศกึษาและอาจารย์ มหาวทิยาลัยศลิปากร วาดขึน้มาในงาน

ครบรอบ 111 ปี เมอืงเบตง เพือ่สรา้ง

ความประทับใจใหก้ับนักท่องเที่ยว

และชาวเบตง เนรมติงานศลิปะ บอก

เ ล่ า ถึ ง เ รื่ อ ง ร า ว วิ ถี ชี ว ิ ต  แ ล ะ

สัญลักษณ์ของเมืองเบตง รอบ

เมอืงเบตง 11 จุด ทัง้บนผนัง ก าแพง 

ใตส้ะพาน และตัวอาคารหลายจุด

รอบเมืองเบตงสามารถดึงดูดใจ

นักทอ่งเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งด ี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3) เมนูไกเ่บตง 

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Modern Thai Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้

พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง       อโุมงคปิ์ยะมติร - สวนหมืน่บปุผา - บอ่น า้รอ้นเบตง – เฉากว๊ย กม.4 - หมูบ่า้นจฬุาภรณพ์ฒันา10       

                    ตน้ไมย้กัษ ์- พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์- คา่ยจ าลอง - สวนสมนุไพร - สนามฟุตบอลเบตง 

 อาหารเชา้/กลางวนั/เย็น 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) เมนูติม่ซ า 

  เดนิทางสู ่อุโมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถกูใชเ้ป็นฐานในการหลบซอ่นตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบยีงใน

การต่อสูข้องกลุ่มผูขั้ดแยง้ทางการเมอืงในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุม่ผูท้ีเ่คยใชอุ้โมงคแ์หง่น้ี

ในการพักพงิ ไม่หลงเหลอือยู่อกีต่อไปแลว้ หากแต่หอ้งหับและร่องรอยทีพ่วกเขาทิง้ไวย้ังคงถูกจารกึ

เอาไวใ้หค้นรุ่นหลัง ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการร าลกึถงึอดตีแหง่การตอ่สูอ้ันเจ็บปวด ภายในอโุมงคส์เีหลอืง

สม้นวลตาแต่ก็ชวนใหน้ึกถงึภาพอดตี อุโมงคถ์ูกแบ่งออกเป็นหอ้งหรือช่องต่าง ๆ ตามการใชง้าน เชน่ 

หอ้งนอน หอ้งเก็บเสบียง เป็นตน้ อากาศภายในเย็นสบายไม่อดึอัดภายในอุโมงคม์ีความยาวกว่า 1 

กโิลเมตร ระหว่างทางเดนิไปสูอุ่โมงคต์อ้งเดนิผ่านป่าทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์มาก น าท่านเดนิทางสู ่สวน

หมืน่บุปผา หรอืเรยีกว่า สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งเดยีวในภาคใต ้

เน่ืองจากเบตงมสีภาพอากาศทีเ่หมาะสม ดว้ยสภาพภมูปิระเทศทีอ่ยูส่งูจากระดับทะเลปานกลางราว 800 

เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน ้าเพยีงพอ จงึมคีวามเหมาะสมกับการปลกูไมด้อกเมอืงหนาว เป็น
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โครงการตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไมน้านาพันธุบ์าน

สะพร่ัง คอยเชือ้เชญิผูม้าเยอืน ไดแ้ก่ แอสเตอร ์ไฮเดรนเยยี เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบร่ีา ลลิลี ่

แกลดโิอลัส ตุม้หนูางฟ้า และอกีหลายสายพันธุอ์ันมเีสน่ห ์ใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่บอ่น า้รอ้นเบตง เป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญท่ีป่ระกอบดว้ยแร่ธาตตุา่ง ๆ มากมาย 

โดยอุณหภูมขิองน ้านัน้อยู่ทีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส และบรเิวณทีน่ ้าเดอืดน้ีสามารถตม้ไขไ่กไ่ดจ้นสกุ

ภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการสรา้งสระน ้ าขนาดใหญ่ส าหรับกักน ้ าจากน ้ าพุรอ้นเพื่อใหป้ระชาชนและ

นักท่องเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เล่น น าท่านแวะ รา้นเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุน้ด า) ความพเิศษของ

เฉาก๊วยทีน่ี่คอืกรรมวธิกีารผลติทียั่งคงความดัง้เดมิทีไ่ดรั้บการสบืทอดมาตัง้แต่โบราณ สังเกตไดจ้ากเขม่า

ควันทีจ่ับตัวอยู่รอบบา้น เพราะกรรมวธิกีารท านัน้เริม่จากการใชเ้ตาโบราณกับไมฟื้นเป็นเชือ้เพลงิ และการ

ตม้หญา้เฉากว๊ยก็ตอ้งใชเ้วลาในการตม้นาน 3 ชัว่โมง หลังจากนัน้กรองเอาเฉพาะน ้า แลว้จงึน าน ้าเฉากว๊ยที่

ผ่านการกรองแลว้ผสมกับแป้งน ามาเคีย่วตอ่อกีครัง้ เพือ่ใหเ้หนียวจนเขา้เน้ือ แลว้จงึตักใสภ่าชนะ ตัง้พักให ้

เย็นจนเน้ือเฉากว๊ยจับตัว เป็นอันเสร็จสมบรูณ์  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ลองชมิตามอัธยาศยั 
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บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 

 จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นจุฬาภรณ์พฒันา 10 อยู่ตดิกับ

เขตชายแดนไทย-มาเลเซยี ปัจจุบันไดพ้ัฒนาขึน้เป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ระบบนเิวศผสมผสานกับการทอ่งเทีย่ว

เชงิประวัตศิาสตร ์ท่านสามารถชืน่ชมธรรมชาตทิี่สมบูรณ์

และยังไดศ้กึษาประวัตศิาสตร์ดว้ย มีแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาต ิอาท ิผืนป่าฮาลา-บาลา ตน้ก าเนิดแม่น ้าปัตตานี 

น าชม ต้นไม้ยกัษ์ ต้นไม้พนัปีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต ้คอื ตน้สมพง หรอืตน้กา้นไมข้ดี เป็น

ตน้ไมเ้ก่าแก่ที่มีอายุนับพันปี ล าตน้มีฐานกวา้งราว 120 

ตารางเมตร ถือไดว้่าใหญ่ทีสุ่ดในทางภาคใตข้องประเทศ

ไทย นับว่าเป็นมรดกอันล ้าค่าที่ธรรมชาติสรา้งขึ้น  ชม 

พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์จัดแสดงภาพถา่ยและเนื้อหาใน

สมัยช่วงสงคราม ภาพถ่ายผูน้ าและคณะกรรมการ พรรค

คอมมวินิสตม์าลายา ภาพบันทกึการใหค้วามร่วมมอืในการ

สนับสนุนของชาวบา้นในทอ้งถิ่นสมัยสงครามรวมถึง

ตัวอย่างอาวุธปืน อุปกรณ์เครือ่งนอนต่างๆ ชม คา่ยจ าลอง 

จ าลองสภาพความเป็นอยู่ของอดีตสมาชกิพรรคอมมวินิ

สตม์าลายา ซึง่อยู่ท่ามกลางป่าดบิชืน้ ชม สวนสมุนไพร 

ซึง่ทางหมู่บา้นไดป้ลูกสมุนไพรไว ้เพื่อใหนั้กท่องเทีย่วได ้

ศกึษา วา่สรรพคณุของยาสมนุไพรชนดิตา่งๆสามารถรักษาโรคหรอืรักษาอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยในชว่งสงคราม

ไดอ้ย่างไร จากนัน้เดนิทางชม สนามฟุตบอลเบตง หรอื สนามกฬีากลางหุบเขา เป็นสนามทีม่ลีักษณะ

คลา้ยสนามเมอร์ดกิาของกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีเน้ือที่ประมาณ 120 ไร่ ท่ามกลางหุบเขา 

ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาต ิใหบ้รรยากาศร่มรืน่สดชืน่เป็นธรรมชาตสิดุ ๆ และเป็นสนามกฬีาทีต่ัง้อยูใ่นระดับความ

สงูทีส่ดุในประเทศไทย อกีทัง้ยังมคีวามพรอ้มทีจ่ะรองรับการแขง่ขันกฬีาระดับประเทศไดอ้กี   
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6)  

หลงัทานอาหารสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Modern Thai Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่าม       Sky walk จดุชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง - ถา่ยรปูสะพานแตปซูู – น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 –  

                    หาดใหญ ่- ทา่อากาศยานหาดใหญ ่- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ   อาหาร เชา้/กลางวนั/--- 

 

04.00น.  น าท่านเดินทางสู่ จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง (จุดเก่า) ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ 

กโิลเมตรที ่32 มคีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเล 2,038 ฟตุ ใหท้า่นเต็มอิม่กับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ 

ตัง้แต่ช่วงเชา้มดืไดอ้ย่างสวยงาม (ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) *มบีรกิารรถมอเตอรไ์ซดข์ึน้จุดชมววิ 

เที่ยวละ 20 บาท* และท่านสามารชม Skywalk อยัเยอรเ์วงได ้(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ชมช าระกับ

เจา้หนา้ทีดู่แลหนา้งาน) แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของเบตงได ้บนระดับความสงู 2,038 จากระดับน ้าทะเล 

ใชง้บประมาณการก่อสรา้งกว่า 90 ลา้นบาท มีทัง้หมด 5 ชัน้ แต่ที่เป็นจุดไฮไลท์คือชัน้ 3 ที่สรา้ง

ทางเดนิดว้ยกระจกใส มคีวามยาว 63 เมตร ใหท้กุทา่นไดต้ืน่ตา ตืน่ใจ พรอ้มพบกับววิสดุธรรมชาตสิวย

และ ความหวาดเสยีวเวลาเดนิเหยยีบอยูบ่นกระจก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7)  

  น าทา่นถา่ยรูปสวยๆกบั สะพานแตปซูู เป็นสะพานแขวนไมเ้กา่แกส่รา้งขา้มแมน่ ้าปัตตานี มนีายมเูซ็ง 

แตปซู ูเป็นผูบ้กุเบกิ ใหท้า่นถา่ยรูป เดนิทางสู ่น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ชือ่เดมิ “น ้าตกวังเวง” หรอื 

"อัยเยอรเ์ค็ม"เป็นน ้าตกทีต่กลงมาจากหนา้ผาสงูกวา่ 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลมุไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีว

ขจใีนปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อัยเยอรเ์วงจงึไดเ้ขา้มาพัฒนาบกุเบกิเสน้ทาง 

พัฒนาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นน ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา  
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ หาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4.30 

ชัว่โมง) อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ ่เพือ่

เดนิทางกลบั 

21.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD4303  

23.30 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

● ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

● ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

● โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

● ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

● บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

● คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

● น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

● คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

● คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

● คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

● ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

● เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

● คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้

จากบรษัิทประกันทั่วไป 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

● คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

● น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว 

● คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

● คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตวั และประกันสขุภาพ 

● คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
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● คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

● ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ ทา่นละ 500 บาท 

 

 

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 9 ทา่น 

● บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

● บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

● การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

● มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

● ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

● เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 


