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เส้นทางการเดินทาง เช้า เท่ียง เย็น 
วันท่ี 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินหาดใหญ่-วัดช้างให้-สะพานข้ามอ่างเก็บน ้าบางลาง-ตู้

ไปรษณีย์-อุโมงค์มงคลฤทธิ์    
   

วันท่ี 2 สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-ป้ายใต้สุดสยาม-วัดพุทธาธิวาส-อุโมงค์ปิยะมิตร-
สวนหมื่นบุปผา-บ่อน ้าร้อน-OK BETONG 

   

วันท่ี 3 เบตง-ศาลเจ้าแม่ลิ มกอเหนี่ยว-ตลาดกิมหยง-มัสยิดกลางสงขลา-สนามบินหาดใหญ่-
สนามบินสุวรรณภูมิ 

   

 
 
 

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินหาดใหญ่-วัดช้างให้-สะพานข้ามอ่างเก็บน ้าบางลาง- ตู้ไปรษณีย์-อุโมงค์มงคล

ทัวร์เที่ยวไทย 
โอเค เบตง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง    
3 วัน 2 คืน สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ 

           เร ิม่ตน้ 

9,999 
บาท/ทา่น 

 

ใชส้ทิธโิครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 

จา่ยเพยีง 5,999.40 
บาท/ทา่น 

 

เมนูพิเศษเบตง  ไก่สับเบตง ปลาจีนนึ่งซีอิ๊ว ถ่ัวเจี๊ยน เคาหยก  
ปลานิลสายน ้าไหลทอด แกงจืดลูกชิ นแคะ 



2                                                                  TMBET-VZ008 ทัวรเ์ทีย่วไทย โอเค เบตง ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง 3 วัน 2 คนื (VZ)  

ฤทธิ์    
04.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการเวียท

เจ็ทแอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารท่ีนั่งและเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง 
06.40 น. เดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินเวียทเจ็ทแอร์ เท่ียวบินท่ี VZ320 
08.05 น.      เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 น้าท่านเดินทางสู่ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณาราม) วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี กราบสักการะพระรูปหลวงปู่ทวด

เหยียบน ้าทะเลจืดเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแห่งนี  รวมทั งเดินชมบริเวณวัด และเช่าวัตถุบูชา อันศักด์สิทธิ์ 
ด้านหน้าของวัดเป็นสถูปบรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด ซึ่งผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรและอธิษฐานขอความช่วย
เหลืออยู่เนืองนิตย์ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (มื อท่ี 1) 
 เดินทางไป อ.เบตง แวะถ่ายรูปสะพานข้ามอ่างเก็บน ้าบางลางทิวทัศน์ผืนปา่ตัดพื นน ้าสีเขียวสวย   สบายตาลัด

เลาะผ่านทางโค้งตามแนวเขาถึงเบตง 
ค้่า รับประทานอาหารค้่า (มื อท่ี 2) 
 ชม ตู้ไปรษณีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตู้เก่าแก่และดั งเดิม ซึ่งสร้างมาตั งแต่ พ.ศ.2467 จัดสร้างขึ นเพื่อเป็นสัญลักษณ์

ของการติดต่อส่ือสาร และรับฟังข่าวสารเพราะส่วนบนของตู้ได้ติดตั งวิทยุกระจายเสียง 
 ชมแสงสียามค้่าคืนของอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์ถนนท่ีลอดผ่านภูเขา เช่ือมชุมชนเมืองกับปริมณฑลของเบ

ตง มีระยะทางยาว 273 เมตร ท่ีแห่งนี เป็นจุดสตาร์ทของเส้นทางวิ่งโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของทีมพี่ตู
นบอดี สแลม 

 ชมวงเวียนหอนาฬิกากลางคืนเปิดไฟสวยงาม มีนกนางแอ่นนับหมื่นแสนเกาะอยู่ตามสายไฟฟ้าดูน่าชม (มีนกให้ชม
ตามฤดูกาลประมาณช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคม) 

ท่ีพัก น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า 
 

 
  
วันที่สอง สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-ป้ายใต้สุดสยาม-วัดพุทธาธิวาส-อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนหม่ืนบปุผา-บ่อน ้า

ร้อน-OK BETONG 
04.00 น. เตรียมตัวออกเดินทางชมทะเหมอก 
04.45 น. 

 
ออกเดินทางสู่เขาไมโครเวฟ (ความสูงจากระดับน ้าทะเล 2,038 ฟุต) อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 32 กิโลเมตร เพื่อชม
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ นสู่จุดชมวิว 

 สกายวอล์คอัยเยอร์เวง (Skywalk@Aiyerweng) ไฮไลท์ส้าหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินท่ี
ยื่นออกจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายระเบียงเป็นพื นกระจกใสมองทะลุไปได้ถึงพื นเบื องล่าง 
สามารถชมบรรยากาศดวงอาทิตย์ขึ น ท่ามกลางสายหมอกอันงดงามราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ ได้แบบรอบทิศทาง 
360 องศา รวมค่ารถท้องถิ่นขึ้นจุดชมวิว และค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอล์ค (เปล่ียนใช้รถบริการของ
ชุมชนอัยเยอร์เวงขึ้นสกายวอล์ค รถสองแถวท้องถิ่น และต่อรถมอเตอร์ไซต์ท้องถิ่น) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื อท่ี 3)  
07.00 น. วัดพุทธาธิวาส ตั งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นเจดีย์สีทองทรงศรี
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วิชัยประยุกต์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กราบพระพุทธธรรมกายมงคลฯ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศไทย นอกจากนี ยังมีวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน ้าทะเลจืดอีกด้วย 

 ชม ร้านนิวเฟรนด์ สมุนไพร (ชิมชาเห็ดหลินจือธรรมชาติและซุปต้าลิหวังตุ๋นไก่) มอบประกาศนียบัตร “100โค้ง 
1,000เลี ยว” และชมร้านอินเตอร์รังนก การคัดรังนก เลือกซื อสินค้าพื นเมือง และทานรังนกตุ๋นโสม (ท่านจ่ายเอง)    

 เหยียบแผ่นดินใต้สุดสยามชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ่ายรูปท่ีป้าย “ใต้สุดสยาม” และรูปแผนท่ีประเทศ   ไทยสีทอง
สลักบนหินอ่อน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื อท่ี 4) 
 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ อุโมงค์ปิยะมิตร  อดีตฐานท่ีมั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาผู้เช่ียวชาญในการรบรูปแบบ

จรยุทธ์ เป็นที่หลบเร้นการโจมตีทางอากาศ อุโมงค์มีความยาว 1 กิโลเมตร ใช้เวลาขุด 3 เดือน โดยแรงงาน 50 คน
หมุนเวียนกันขุด ดั งเดิมมีทางเข้าออก 9 ทาง กระจายตัวอยู่ท่ัวภูเขา ภายในอุโมงค์มีศูนย์บัญชาการ ห้องพยาบาล 
ห้องส่งสัญญาณวิทยุ ห้องใต้ดินเก็บเสบียงและเอกสารส้าคัญ ห้องพักผ่อน ภายนอกมีลานฝึกซ้อมกลยุทธ์และท้า
กิจกรรมต่างๆ ป้อมยาม ห้องครัวไร้ควัน ห้องฮันนมิูนวิวาห์ห้าดาว ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ต้นไม้พันปีใกล้ ปาก
ทางเข้าอุโมงค์ 

 สวนหมื่นบุปผา  โอบล้อมดอกไม้เมืองหนาวหนึ่งเดียวของภาคใต้อุณหภูมิ 13–32C ตลอดปี ชมดอกไม้นานาชนิด
ปลูกตามฤดูกาล 

 เดินทางไป บ่อน ้าร้อนเบตง บ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของ
น ้านั นอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณท่ีน ้าเดือดนี สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั น 
ท่านสามารถนั่งขอบสระแช่เท้าจะรู้สึกผ่อนคลาย (นุ่งขาสั น) 

 เดินทางผ่านเส้นทางท่ีโอบล้อมแวะถ่ายรูปเช็คอินกับป้าย OK BETONG เป็นท่ีระลึกว่าครั งหนึ่ง  เราเคยมาเยือนเบ
ตง และเข้าท่ีพักเมืองเบตงสุดชิล ใต้สุดสยามบรรยากาศพหุวัฒนธรรม ไทย จีน มุสลิม 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า (มื อท่ี 5) 
ท่ีพัก  น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า  

 
  
วันที่สาม เบตง-ศาลเจ้าแม่ลิ มกอเหนี่ยว-ตลาดกิมหยง-มัสยิดกลางสงขลา-สนามบินหาดใหญ่-สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื อท่ี 6)  
 ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
 ระหว่างการเดินทาง น้าท่านสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ มกอเหนี่ยวหรือศาลเจ้าเล่งจูเกียงเป็นท่ีประดิษฐานรูป

แกะสลักของเจ้าแม่ลิ มกอเหนี่ยว พระหมอเจ้าแม่ทับทิม และองค์พระอีกหลายองค์ เจ้าแม่ลิ มกอเหนี่ยวเป็นท่ี
เล่ือมใสของชาวไทยเชื อสายจีน ทั งในท้องถิ่น และจากจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื อท่ี 7) 
 น้าท่านเดินทางสู่ มัสยิดกลางสงขลา หรือช่ือเต็มว่า มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม ตั งอยู่ท่ี ต้าบลคลองแห อ้าเภอ
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หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศาสนสถานของพี่น้องชาวมุสลิม ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่างดีของชาวสงขลา และนักท่องเท่ียว  
เพราะมีลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีสวยสง่างดงาม โดยด้านหน้าจะมีสระน ้าทอดยาวราว 200 เมตร ท้าให้มัสยิดนี ดู
คล้ายกับทัชมาฮาลท่ีอินเดียจนได้ขนานนามว่าเป็น ทัชมาฮาลเมืองไทย 

 จากนั นช้อปป้ิง ตลาดกิมหยง ศูนย์รวมสินค้าหลากหลาย เช่น ขนมขบเขี ยว ผลไม้สด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ลูกหยี 
น ้าหอม เครื่องส้าอาง ช้อคโกแลต เป็นต้น  

 สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่  
19.30 น. น้าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เท่ียวบินท่ี VZ327 
21.00 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 
  
ส้าคัญมาก  เอกสารท่ีใช้ส้าหรับเดินทาง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ณ จุดเช็คอิน ทั งขาเข้าและขาออก   

1. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ดังต่อไปนี  ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,ไฟเซอร,์แอสตราเซเนกา หรือวัคซีนไขว้ ครบ 2
เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)  

2. แสดงผลตรวจโควิด-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรือแล็บรับรอง 
(ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง) 

3. ผู้ท่ีเคยหายจากโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90วัน   
*ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาตรวจสองอีกคอีกครั งก่อนการเดินทาง** 

 

 
 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน 
(พักห้อง 2-3 ท่าน) 

ราคาต่อท่าน 
รัฐจ่าย 40 % 

พักเด่ียว 
(ช้าระเพ่ิม) 

**28-30 ก.ค. 65 12,999 7,999 2,800 
**29-31 ก.ค. 65 12,999 7,999 2,800 
05-07 ส.ค. 65 9,999 5,999.40 2,800 

**11-13 ส.ค. 65 11,999 7,199.40 2,800 
**12-14 ส.ค. 65 12,999 7,999 2,800 
17-19 ส.ค. 65 9,999 5,999.40 2,800 
19-21 ส.ค. 65 9,999 5,999.40 2,800 
26-28 ส.ค. 65 9,999 5,999.40 2,800 
02-04 ก.ย. 65 9,999 5,999.40 2,800 
09-11 ก.ย. 65 9,999 5,999.40 2,800 
16-18 ก.ย. 65 9,999 5,999.40 2,800 
22-24 ก.ย. 65 9,999 5,999.40 2,800 
23-25 ก.ย. 65 9,999 5,999.40 2,800 

30 ก.ย.65 -02 ต.ค. 65 9,999 5,999.40 2,800 
07-09 ต.ค. 65 9,999 5,999.40 2,800 
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**13-15 ต.ค. 65 12,999 7,999 2,800 
**14-16 ต.ค. 65 12,999 7,999 2,800 
**20-22 ต.ค. 65 11,999 7,199.40 2,800 
**21-23 ต.ค. 65 12,999 7,999 2,800 
**22-24 ต.ค. 65 12,999 7,999 2,800 
27-29 ต.ค.65 9,999 5,999.40 2,800 
28-30 ต.ค.65 9,999 5,999.40 2,800 

*กรุ๊ปออกเดินทาง ขั นต้่า 8 ท่าน* 
 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินชั นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่านั น หากสายการบิน

มีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึ น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง (ต๋ัวเครื่องบิน
ท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนั่งล่วงหน้าได้ ท่านจะได้รับท่ีนั่งแบบสุ่มเท่านั น) 

2. ค่ารถตู้น้าเท่ียว 9 ท่ีนั่ง พร้อมน ้ามันและคนขับน้าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
3. ค่าท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED แทน
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 
ทั งนี ขึ นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั นๆ 

4. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ารถสองแถวขึ นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ก 
6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทางท่ีเบตง 
7. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
8. ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่านั น 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %  
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเท่ียว   
(หากต้องการซื อน ้าหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนเดินทาง 7 วัน) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
4. ค่าอาหารส้าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส้าหรับมุสลิม 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 
 

เง่ือนไขการให้บริการส้าหรับท่านที่ไม่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 
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1. ในการจอง ช้าระค่าทัวร์ทั งหมด (ภายใน 24 ชม. หลังจากท้าการจอง) พร้อมส่งส้าเนาประประชาชน และส้าเนาเอกสาร
การฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย  
2. เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้
ทั งหมดนี แล้ว 

 
การยกเลิกการเดินทางส้าหรับท่านที่ไม่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง อาทิ ค่ามัดจ้าบัตรโดยสารเครื่องบิน, ค่า
โรงแรมท่ีพัก) 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ท่ีซื อ โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง อาทิ มัดจ้า
ค่าบริการ ต๋ัวเครื่องบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร) 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
5. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือค่ามัดจ้าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ทั งหมด เนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั นๆ 

 
** กรณีรัฐบาลมีค้าส่ังระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเท่ียว โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน้าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก้าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเท่ียว พ.ศ.2563 
 
เง่ือนไขการให้บริการส้าหรับท่านที่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 

1. ผู้เดินทางช้าระค่าทัวร์  60% ของราคาทัวร์เต็มผ่านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง โครงการทัวร์เท่ียวไทย หากท่านไม่เดินทางขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เนื่องจากทางบริษัทฯไม่สามารถท้าการเบิกเงินค่าทัวร์ 40 % ท่ีทางรัฐฯสนับสนุนช่วยจ่าย
ค่าทัวร์ของท่าน  
2. ส่งส้าเนาบัตรประชาชน พร้อมเบอร์มือถือท่ีผูกกับแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง และส้าเนาเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19 
3. ผู้เดินทางต้องน้าบัตรประชาชนตัวจริง และโทรศัพท์มือถือเครื่องท่ีท่านได้ลงทะเบียนแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง(ท่ีท่านใช้ช้าระ
ค่าทัวร์ถือไปในการเดินทางด้วย) 
4. รายช่ือผู้เดินทางต้องตรงกับช่ือท่ีใช้ช้าระเงินด้วยเป๋าตังของคนนั นๆ เนื่องจากทางบริษัทต้องท้าการ SCAN  QR CODE 
และใบหน้าก่อนเริ่มและหลังจบทัวร์ และระหว่างทัวร์ต้องมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเท่ียวต่างๆทางบริษัทฯขอความร่วมมือ
ทุกท่านในกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากทางบริษัทฯต้องด้าเนินการตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เท่ียวไทย  หากท่านไม่ให้ความ
ร่วมมือทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มในราคาเต็ม 
 

ขั นตอนการใช้สิทธิในโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" 
1. ติดตั งแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง ผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ 
2. ลูกค้าติดต่อผู้ประกอบการน้าเท่ียวเพื่อจองทัวร์ รีบจองเลย ก่อนสิทธิในโครงการจะหมด (ถ้าจองทัวร์น้อยกว่า 7 วันก่อน
การวันเดินทางไม่สามารถจองได้  ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ/คน รัฐสนับสนุน 40% ไม่เกิน 5,000 บาทต่อท่าน)  
3. ผู้ประกอบการน้าเท่ียวตรวจสอบแพ็คเกจ และท้ารายการผ่านทาง "ถุงเงิน" 
4. ลูกค้ารับการ แจ้งเตือน ช้าระเงินค่าแพ็คเกจ 60% ผ่าน G Wallet "เป๋าตัง" (หากไม่มีการช้าระเงินภายในเวลา 23.59 น. 
ของวันท่ีท้าการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ) 

 
กรณียกเลิกการเดินทางส้าหรับท่านที่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 
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1. เมื่อท่านได้ช้าระเงินผ่านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง เต็มจ้านวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงวันเดินทาง ทุกกรณี 
2. กรณียกเลิการเดินทาง หลังช้าระค่าเงินผ่านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง เต็มจ้านวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดค่ามัดจ้า
ทัวร์และค่าทัวร์ทั งหมด เนื่องจากรัฐฯจะไม่ท้าการคืนเงินให้ทุกกรณี  

 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 8 ท่านออกเดินทาง  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
 รายการท่องเท่ียว และร้านอาหาร สามารถสลับปรับเปล่ียนรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท้าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั งสิ น แต่ทั งนี ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี 
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ราคานี คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ  ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื อ  
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
 เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 
ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฎิบัติตามข้อก้าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด โควิด 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นใดใดทั งสิ น 
 
ข้อแนะน้าสา้หรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด 
2. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
3. ก่อนขึ น-ลงรถทุกครั ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข ้และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต งดแจก    
   ขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ 

** ก่อนท้าการจองทัวร์ทุกครั ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก ** 


