
 

 

 

โปรแกรม หาดใหญ่ ปัตตานี เบตง 

3วนั2คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิด้วยสายการบนิ Thai Vietjet Air (VZ): ขึน้เคร่ืองทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมูิ (BKK) 

VZ320 BKK (สุวรรณภูมิ) – HDY (หาดใหญ่) 07.10 - 08.35 

 

**ไฟล์ทบินอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง** 

VZ327 HDY (หาดใหญ่) – BKK (สุวรรณภูมิ) 19.30 - 21.00 



 

 
  

 

4.30น.:   คณะพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชัน้ 4 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินสายการบิน Thai Vietjet Air แถวD โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระก่อนขึน้เครื่อง 

07.15น.:  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ โดยสายการบิน Thai Vietjet Air เที่ยวบินที่ 

VZ320 

8:35น.:    ถึง สนามบินนานชาติหาดใหญ่า จงัหวดัสงขลา รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านออกเดินทาง

โดยรถตูว้ีไอพีปรบัอากาศแบบ 9 ท่ีนั่ง  

นาํทุกท่านเดินทางท่องเท่ียวในจังหวดัปัตตานี ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียว ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหน่ียวหรือ 

ศาลเจา้เล่งจูเกียง เป็นศาลเจา้เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของ จ.ปัตตานีมาตัง้แต่โบราณ ตัง้อยู่ท่ีถนนอาเนาะรู 

อาํเภอเมือง ปัตตานี เดิมศาลเจา้นีมี้ช่ือเรยีกวา่ "ศาลเจา้ซูกง๋" ตามหลกัฐานท่ีจารกึอยู่ในศาลเจา้ ตัง้ขึน้ในปี

ปีพุทธศักราช 2117 ในรชัสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แมศ้าลเจา้นีจ้ะตัง้มา

เก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่หลิมกอเหน่ียว ศาลเจ้านี ้จึงมีความ

เจรญิรุง่เรอืงและเป็นท่ีศรทัธาของสาธุชนเสมอมามิไดข้าด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1:  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - วดัช้างให้ หลวงปู่ทวด – ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว - มัสยดิกลางปัตตานี 

- เบตง             (–/L/D) 
 



 

 

 

 เทีย่ง:  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ครัวบังโซ๊ะ Bangsoh Restaurant  (มือ้ที่1) 

บ่าย:   นาํทุกท่านเดินทางสู่มัสยิดกลางปัตตานี ซึ่งสรา้งในปี พ.ศ. 2497 ใช้เวลาดาํเนินการสรา้ง

ประมาณ 9 ปี เ พ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ เป็น

สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกมีรูปทรงคลา้ยกบัทชัมาฮาลของอินเดีย ตรงกลางอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่

และมีโดมบริวาร 4 ทิศ มีหอคอยอยู่สองขา้ง บริเวณดา้นหนา้มสัยิดมีสระนํา้ส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ภายใน

มสัยิดมีลกัษณะเป็นหอ้งโถง มีระเบียงสองขา้งภายในหอ้งโถงดา้นในมีบลัลงักท์รงสงูและแคบ  

 

 

 

    

 

 

 

 

นาํทุกท่านเดินทางสู่วัดราษฎรบ์ูรณะ หรือวัดช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่ราว 300 ปี สรา้งมาเม่ือใดและใคร

เป็นคนสรา้งก็ไม่มีหลกัฐานท่ีแน่ชดั เดิมเป็นวดัรา้งและถกูทอดทิง้มาเป็นเวลานาน ถือเป็นวดัตน้ตาํรบัของ

หลวงปู่ ทวด ท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดั ในส่วนของสถปูศกัดิ์สิทธ์ิท่ีบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด ถือเป็น

สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจใครเจ็บไขไ้ด้

ป่วยหรือวตัถส่ิุงของถกูขโมย หรือศนูยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ท่ีสถปูแห่งนี ้ภายในวดัยงัมีวิหารสมเด็จ

หลวงพอ่ทวด เป็นวิหารท่ีประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพอ่ทอง ซึ่งมีขนาดเท่องคจ์รงิ รูปแบบการก่อสรา้ง

เป็นแบบก่ออิฐถือปนูทรงไทยสวยงาม 

  

  

 

 

 

 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ อ.เบตง หรือท่ีคนในทอ้งถ่ินเรียกว่า บือตง เป็นอาํเภอท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในจงัหวดั

ยะลา นบัเป็นอาํเภอท่ีตัง้อยู่ใตส้ดุของประเทศไทย โดยมีลกัษณะเป็นหวัหอกย่ืนเขา้ไปในประเทศมาเลเซีย 



 

 

 

คํ่า:    รบัประทานอาหาร ณ ร้านครัวสมุย เบตง (มือ้ที่2) 

นาํทกุทา่นเขา้สูท่ี่พกั โมเดริน์ไทยโฮเทล เบตง หรอืเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

05.00น.:  นาํท่านเดินทางสู่จุดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเขตพืน้ท่ีของเขา

ไมโครเวฟ กิโลเมตรท่ี 32 มีความสงูกวา่ระดบันา้ทะเล 2,038 ฟตุ ใหท้่านเต็มอ่ิมกบัการชมทะเลหมอกแบบ

หนา ๆ ตัง้แตช่่วงเชา้มืดไดอ้ย่างสวยงาม (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

  
 

เช้า:  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ร้านไทซีฮี ้(มือ้ที่3) 

 

 

 

 

 

Day 2:  สกายวอล์คอยัเยอร์เวง - อุโมงค์ปิยะมิตร - นํา้พุร้อนเบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ - หอ

นาฬิกา –ตู้ไปรษณียใ์หญ่ท่ีสดุในโลก –สตรีทอารต์เบตง –ถนนคนเดินเมืองเบตง       (B/L/–)  
 



 

 

นาํทกุท่านเดินทางสู ่อุโมงคปิ์ยะมิตร เป็นอโุมงคดิ์นท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา (จคม.) สรา้ง

ขึน้ สาํหรบัเป็นฐานปฏิบติัการต่อสูท้างการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมารว่มพฒันาชาติไทย  อโุมงคปิ์ยะมิตร 

สรา้งเม่ือปี พ.ศ. 2519 ใชห้ลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจบุนัไดเ้ปิดเป็นแหลง่ท่องเท่ียว

ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มาเรยีนรูป้ระวติัศาสตรใ์นอดีต 

  

 

 

 

เทีย่ง:   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านบ่อปลานิล สายนํา้ไหล (มือ้ที่4) 

 

บ่าย:    นาํทุกท่านเดินทางสู่ บ่อนํ้าพุร้อนเบตง  เป็นบ่อนํา้รอ้นธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพืน้ท่ี

ประมาณ 3 ไร ่โดยจะมีนํา้รอ้นผดุขึน้มาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแรธ่าตตุ่างๆ มากมาย อณุหภมูิของนํา้อยู่

ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจดุท่ีมีนํา้เดือดนี ้สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสกุภายใน 7 นาทีมีการสรา้ง

สระนํา้ขนาดใหญ่สาํหรบักกันํา้จากนํา้พรุอ้นเพ่ือใหป้ระชาชนและนกัท่องเท่ียวไดใ้ชอ้าบหรอืแช่เทา้เลน่ 

  

 

 

 

 

 

 

อิสระทกุท่านชมจดุ ไฮไลทข์องเบตง ไดแ้ก ่

1.อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์  เป็นอโุมงคร์ถยนตล์อดภเูขาแห่งแรกของเมืองไทย ท่ีขดุทอดโคง้ใหร้ถวิ่งไป-มา

ก่อสรา้งดว้ยคอนกรีตเสรมิเหล็ก มีความยาวตลอดอโุมงค ์ประมาณ 273 เมตร นอกจากนี ้นกัท่องเท่ียวยงั

สามารถถ่ายรูปกบัรูปป้ันไก่เบตงท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียงกบัปากองุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ ซึ่งไก่เบตงนอกจาก

จะเป็นอาหารขึน้ช่ือของเมืองเบตงแลว้ ยงัเป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณข์องอาํเภอเบตงอีกดว้ย 

2.หอนาฬิกาเบตง  เป็นส่ิงก่อสรา้งคู่เมืองของเบตง โดยสรา้งขึน้มาจากหินอ่อนของจงัหวดัยะลา ตัง้เป็น

ศนูยก์ลางของส่ีแยกวงเวียนกลางเมือง 

 

 



 

   

3.ตู้ไปรษณียใ์หญ่ที่สุดในโลก ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยและใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยสรา้งขึน้เพ่ือ

ราํลึกถึงความยากลาํบากในการติดต่อส่ือสารระหว่างบนของไดบ้รรจุลาํโพงไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆไว้

รอบๆ เพ่ือกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายรุวม 86 ปี ใหท้่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ 

4.สตรีทอารต์เบตง  มีมากกว่า 30 ผลงาน ใหเ้ดินถ่ายรูปกนัไปทั่วตวัเมืองเบตง จ.ยะลามีการวาดภาพ

เพ่ือสรา้งแลนดม์ารค์ใหม่ของเมืองเบตง และช่วยโปรโมตงาน 111 ปี เลา่ขานตาํนานเมืองเบตงสาํหรบัภาพ

สตรีทอารท์แต่ละภาพนัน้จะสะทอ้นถึงวิถีชีวิต ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชาวเบตงท่ีผสมผสาน

และอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างสงบสขุ สถานท่ีท่องเท่ียว และจุดสาํคญัของเมืองเบตง รวมไปถึงอาหารและสตัว์

ประจาํถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ ์

 

 

 

 

 

 

คํ่า:  จากนัน้นาํท่านเดินทางสู ่ถนนคนเดนิเบตง อิสระใหท้า่นเดินชอ้ปป้ิง รบัประทานอาหารเยน็เลือกซือ้

สินคา้พืน้เมืองตามอธัยาศยั 

นาํทกุทา่นเขา้สูท่ี่พกั โมเดริน์ไทยโฮเทล เบตง หรอืเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

07.00น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ร้านเจริญข้าวมันไก่ (มือ้ท่ี5) 

เช้า:    นาํทกุทา่นถ่ายรูป กบัป้ายใต้สุดสยาม ปา้ยกัน้เขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย 

มีเอกลกัษณล์ายเสน้แผนท่ีประเทศไทยสีทองโดดเดน่สลกับนปา้ยหินออ่น รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไม้

ดอกไมป้ระดบัอนังดงาม เป็นสถานท่ีถ่ายรูปยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว 

 

   

 

Day 3:  ป้ายใต้สุดแดนสยาม - ร้านวุ้นดาํ กม.4 – ตลาดกมิหยง – สนามบนิานาชาติหาดใหญ่   (B/L/–)  
 



 

 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ ร้านเฉาก๊วยกม.4เบตง  เฉาก๊วยท่ีผ่านกระบวนวิธีทาแบบดัง้เดิม ตม้เค่ียวหญ้า

เฉาก๊วยมากกว่า 3 ชั่วโมง ดว้ยเตาฟืน ซึ่งจะทาใหมี้กล่ินหอมของหญา้เฉาก๊วย ท่ีมากไปดว้ยสรรพคณุทาง

ยา ช่วยแกร้อ้นในกระหายนา้ ขบัเสมหะ แกค้ล่ืนไส ้ช่วยลดระดบันา้ตาลในเลือด และหากนาตน้เฉาก๊วยมา

ตม้ใหเ้ดือดแลว้นานา้เฉาก๊วยมาด่ืมเป็นประจาจะช่วยลดอาการโรคความดนัโลหิตสงู และโรคเบาหวานได ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง:  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นหนมจีน•ณ•ภเูก็ต สาขายะลา (มือ้ท่ี6) 

ก่อนเดินทางกลบัพาทกุท่านแวะซือ้ของฝากท่ี ตลาดกิมหยง หาดใหญ่ เป็นตลาดขายของฝากและของท่ี

ระลกึขนาดใหญ่ในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตัง้อยู่บนอาคารสอง ชัน้บนเป็นรา้นขายสินคา้ ชัน้ล่าง

เป็นตลาดขายของแหง้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้และตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

15.00น.: นาํท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

19.30น.: เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Vietjet Air เที่ยวบินที่ VZ327 

21.00น.: เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกับความประทบัใจ 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถอืผลประโยชนข์องลูกค้าเป็นสาํคัญ** 

 

 



 

 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ

เท่านัน้ ตั๋วเครื่องบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนั่งลว่งหนา้ได ้(ท่านจะไดร้บัท่ีนั่งแบบสุม่

เท่านัน้) 

• คา่รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนั่ง พรอ้มนํา้มนัและคนขบันาเท่ียวตลอดการเดินทาง 

• คา่ท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE 

BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มี

หรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ 

TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งนี ้

ขึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 6 มือ้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 

• คา่รถมอเตอรไ์ซคข์ึน้จดุชมวิวและคา่ถงุผา้สวมรองเทา้เดินบนสกายวอรก์ 

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางท่ีเบตง 

• ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงของบรษัิทประกนัชีวิต **การประกนัไม่คุม้ครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรอื 

เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, 

เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้านาจของสรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้ 

บตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ 

และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

• คา่บรกิารดงักลา่วเป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดินทางท่ีเป็นชาวไทยเทา่นัน้!!! 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ เช่น คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 

× คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจรงิ 

× คา่ทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 300 บาท / ท่าน / ทรปิ 

× คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม VAT 7 % 

× คา่นํา้หนกักระเป๋า 



 

 

 

เงือ่นไขการทาํการจอง และชาํระเงนิ 

1. ในการจองครัง้แรก ชาํระมัดจาํท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาํการจอง) 

พรอ้มส่งสาเนาประประชาชน และสาํเนาเอกสารการฉีดวคัซีนโควิด 19 ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ในกรณี

เปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ผูเ้ดินทาง ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมในการเปล่ียน ช่ือ – นามสกลุ ใหม่ 300 บาท/ท่าน 

2. ชาํระสว่นท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 20 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

การยกเลิกการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร ์(โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ อาทิ ค่ามดัจาบตัรโดยสาร

เครื่องบิน, คา่โรงแรมท่ีพกั) 

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงินคา่ทวัร ์50% (จากราคาทวัรท่ี์ซือ้ โดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

อาทิ มดัจาํคา่บรกิาร ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, รถโคช้, รา้นอาหาร) 

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

เง่ือนไขการยกเลิกทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้ม

คณะถือวา่ ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจากบัสายการบินหรือค่ามดัจาท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ัง้หมด เน่ืองจากค่าตั๋ว

เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง คณะทัวรค์รบ 8 ท่านออกเดินทาง บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง

รายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ รายการท่องเท่ียวสามารถ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั รายการท่องเท่ียว 

และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบรื่น และ

เหมาะสม โดยคานงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั บรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์

ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ

คา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 

หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, 

การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนั

เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ 

แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯ จะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ให ้

 



 

 

 

ทราบลว่งหนา้ ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน

สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่าน

ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ ทางบริษัทฯ จะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

เม่ือท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

** ก่อนทําการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก ** 

 

 

 


