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อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

 

วนัเดนิทาง 

(ไปวนัอาทิตย์กลับวนัอังคาร) 

(ไปวนัศุกร์กลับวันอาทิตย์)     

ราคาทวัร์ปกติ 

ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พักห้อง -  ท่าน 

ใช้สิทธโิครงการ

รัฐฯช่วย  % 

(สูงสุดไม่เกนิ  

,  บาท/ท่าน) 

ราคาพเิศษ 

ไม่ใช้สิทธิ

ทัวร์เทยีวไทย 

พักเดยีว 

 กรกฎาคม –  สิงหาคม  ,  บาท ,  บาท 12,599 บาท ,  บาท 
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-  สิงหาคม  ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 

-  สิงหาคม  ,  บาท ,  บาท 12,599 บาท ,  บาท 

-  สิงหาคม  ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 

-  สิงหาคม  ,  บาท ,  บาท 12,599 บาท ,  บาท 

-  สิงหาคม  ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 

-  สิงหาคม  ,  บาท ,  บาท 12,599 บาท ,  บาท 

-  สิงหาคม   ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 

-  สิงหาคม  ,  บาท ,  บาท 12,599 บาท ,  บาท 

-  กนัยายน  ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 

-  กนัยายน  ,  บาท ,  บาท 12,599 บาท ,  บาท 

-  กนัยายน  ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 

-  กนัยายน  ,  บาท ,  บาท 12,599 บาท ,  บาท 

-  กนัยายน  ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 

-  กนัยายน  ,  บาท ,  บาท 12,599 บาท ,  บาท 

-  กนัยายน  ,  บาท 9,555 บาท ,  บาท ,  บาท 

-  กนัยายน  ,  บาท ,  บาท 12,599 บาท ,  บาท 

 กนัยายน –  ตุลาคม  ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 

-  ตุลาคม  ,  บาท ,  บาท 12,599 บาท ,  บาท 

-  ตุลาคม  ,  บาท ,  บาท 12,999 บาท ,  บาท 

-  ตุลาคม  ,  บาท ,  บาท 12,599 บาท ,  บาท 

-  ตุลาคม  ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 

-  ตุลาคม  ,  บาท ,  บาท 12,599 บาท ,  บาท 

-  ตุลาคม  ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 

** -  ตุลาคม ** ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 
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โปรแกรมการเดนิทาง 
 
 
 

วนัแรก    กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - สนามบนิเบตง –วัดพุทธาธิวาส - ป้ายใต้สุดแดนสยาม  

  - สตรีทอาร์ตเบตง - ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ทสุีดในโลก - หอนาฬิกาเบตง -   ผ่านชม

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ                                                   

07.00 น. คณะพร้อมกนัที ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ดยสาร  ขาออกภายในประเทศ 

ชนั  เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษทัฯ คอยให้การ

ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระก่อนขึนเครือง  

09.10 น.      ออกเดินทางสู่ เบตง จงัหวดัยะลา  โดยสายการบิน นกแอร์  เทียวบินที DD622                         

11.20 น.   ถึง สนามบินเบตง จังหวัดยะลา รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถิน (ชํานาญ

เส้นทางเบตง) คอยให้การตอ้นรับ  นาํท่านออกเดินทางโดยรถตูว้ีไอพีปรับอากาศแบบ  

ทีนงั เดินทางสู่ร้านอาหาร 

เทยีง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารครัวสมุย (มือที ) 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส หรือ วัดเบตง เป็นวดัพุทธขนาดใหญ่ทีตงัอยูบ่นเนินใน

สูงในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีเจดียที์มีความสูง .  เมตรตงัอยู่บนเนินเขาภายในบริเวณ

วัด ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถูกสร้างขึนถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ  พรรษา นอกจากนีท่านยงัสามารถ
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สักการะองค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิปางมารวิชัยองค์ใหญ่ทีสุดในภาคใต้ทีตัง

ประดิษฐานภายในบริเวณวดัอีกดว้ย.....  

จากนนันาํท่าน ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม เป็นทีระลึกตงัอยู่บริเวณชายแดนปลายสุด

ถนนทางหลวงหมายเลข  ห่างจากตวัเมืองประมาณ  กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดน

ระหว่างอาํเภอเบตง กบั รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนทีประเทศ

ไทยสีทองโดดเด่นสลกับนป้ายหินอ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไมด้อกไมป้ระดบั

อนังดงาม 

 

    นาํท่านเทียวชมจุดทีน่าสนใจของเมืองเบตง อาทิ ถ่ายรูปคู่กับรูปปันไก่เบตง ชมและ

ถ่ายรูปกบั สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง เป็นผลงาน

ทีถูกสร้างขึน เพือดึงดูดนักท่องเทียวให้ประทบัใจและไดถ่้ายภาพเป็นทีระลึก ภาพที

เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพทีบอกเล่าเรืองราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวฒันธรรม

ของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลกัษณ์ต่างๆ ทีมีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตูไ้ปรษณียที์ใหญ่

ทีสุดในโลก ซึงภาพถูกวาดทงัหมด 11 จุด ทงับนผนัง กาํแพง ใตส้ะพาน และตวัอาคาร

หลายจุดรอบเมืองเบตง  
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นาํท่านถ่ายรูป ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ทีสุดในโลก ตงัอยู่ทีบริเวณสีแยกหอนาฬิกาใจกลาง

เมืองเบตง สร้างขึนเมือปี พ.ศ.  ตงัแต่ก่อนสมยัสงครามโลกครังทีสอง ลกัษณะเป็น

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นวงรอบของตู้ประมาณ  เซนติเมตร มีความสูง  

เซนติเมตร ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุลาํโพงไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆ ไวร้อบๆ เพือกระจาย

เสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม  ปี จุดประสงคที์สร้างไวใ้นครังแรกก็

เพือใช้เป็นทีกระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุทีฝังอยู่

ส่วนบนของตู ้และใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจนทุกวนันี ใกลก้นัเป็น หอนาฬิกาเบตง ซึงเป็น

สิงก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบัเมืองเบตงมาชา้นาน เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ทีตงัอยู่จุด

ศูนยก์ลางของเมือง สร้างดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเลืองชือจากยะลาทีไดรั้บการยอมรับ

ในเรืองของความแข็งแรง สวยงามและคงทน จากนัน ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ 

ตงัอยู่บริเวณถนนอมรฤทธิ ตดักบัถนนภกัดีดาํรง ผา่นสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณ

หน้าสวนนก เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ทีขุดทอดโคง้ให้รถวิง

ไปมา ความยาวตลอดอุโมงค ์ประมาณ  เมตร และทาํเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง   
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เยน็      รับประทานอาหารเยน็ ณ ณ ร้านอาหารต้าเหยนิ (มือท ี )  

หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่  ทีพัก ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หรือ

เทยีบเท่า 

 

 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง เป็นสัญลักษณ์แห่งความเรียบหรูใจกลางเมืองเบตงทีโดดเด่น

ด้วยสถานทีทีหรูหรา การให้บริการทีเป็นเลิศทีสุดของโรงแรมในอําเภอเบตง  โรงแรมแกรนด์แมน

ดาริน เบตง หนึงในความเป็น "ทีสุด" ของอําเภอเบตง ด้วยความสูงของตึกทีสูงถึง  ชัน ทําให้

ท่านสามารถชมวิวหมอกปกคลุมทัวทังเมืองอําเภอเบตงในยามเช้าของทุกวันได้จากห้องพักของ

ท่านรวมไปถึงสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ และกิจกรรมทีท่านสามารถใช้เวลาพักผ่อนตลอด

ช่วงเวลาทท่ีานได้เข้าพักในทริป #เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ ด้วยทําเลทีตังซึงอยู่ในใจ

กลางเมือง ทําให้การเดินทางสะดวกสบายเป็นอย่างยิง อีกทังทําเลทีตงัใกล้กับสวนสาธารณะ และ

สนามกีฬาทีสูงทีสุดของประเทศไทย ท่านสามารถเดินออกกําลงักาย และสัมผสัความเยน็จากหมอก

ในช่วงเช้าได้อย่างสดชืน รวมไปถึงแหล่งท่องเทียวในย่านใจกลางเมืองทีต้องไปถ่ายรูปเป็นระลึกให้

ได้ อาทิเช่น อุโมงค์เบตง ตู้ ไปรษณีย์ทีสูงทีสุดในประเทศไทย รวมถึงร้านค้า ร้านสะดวกซือ 

ร้านอาหารมากมาย ฯลฯ 

วนัทีสอง     ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง Sky Walk - สะพานแขวนแตปูซู - บ่อนําพุร้อน - อโุมงค์ปิยะ

มิตร – ต้นไทรใหญ่พนัปี - สวนหมืนบุปผา -  ร้านวุ้นดาํ กม.   -  ร้านของฝากของที

ระลกึเบตง - ป้าย OK BATONG  
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04.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบ 

ตง อยูใ่นพนืทีของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดบันาํทะเล ,038 ฟตุ เป็นทะเลหมอก 

  ทีใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนีจะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้

นักท่องเทียวเต็มอิมกบัทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธิและทศันียภาพทีสวยงาม

ของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) จากนันเดินทางสู่ จุดชมวิว SKY 

WALK ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ระเบียงทางเดินทียืนออกไปจากฐานมีความยาวรวม  

เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพืนกระจกใสทีสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพืนเบือง

ล่าง สามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และวิวพระอาทิตยข์ึน และทิวทศัน์ของทะเล

หมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ (ค่าทัวร์รวมค่ารถสองแถวขึนจุดชมวิว และค่า

ถุงผ้าสวมรองเท้าเดนิบนสกายวอร์ก) 

 

จากนันนาํท่านเดินทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้สะพาน

แขวนแห่งนีใชง้านมาหลายสิบปี วตัถุประสงคห์ลกัทีสร้างขึนนนั ในอดีตชาวบา้นใชข้น

ถ่ายสินคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้ยางพารา และใชส้ัญจรของชาวสวนในพืนที ตัว

สะพานมีความกวา้ง .  เมตร ยาว  เมตร 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ด้วยเมนูติมซําสูตรกวางไส ณ ร้านไทซีฮี  (มือท ี3) 

นาํท่านเดินทางสู่ บ่อนําร้อนเบตง บ่อนาํร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพืนทีประมาณ 

 ไร่ โดยจะมีนําร้อนผุดขึนมาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิ
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ของนาํอยู่ทีประมาณ  องศาเซลเซียส ซึงตรงจุดทีมีนาํเดือดนี สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้น

สุกภายใน  นาที ซึงแต่ละโซนออกแบบอย่างไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทงับ่อนาํ

ร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่นําร้อนใหม่ และอาคารธาราบาํบัด โดยเชือกันว่านําแร่แห่งนี 

สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมือย โรคเหน็บชา โรค

ผวิหนัง เป็นตน้ 

 

จากนนันาํท่านเทียวชม อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยเป็นฐานทีมนัของโจรจีนคอมมิวนิ

สต์มาลายา โดยอุโมงคนี์ถูกสร้างขึนเพือเป็นหลุมหลบภยัจากการโจมตีของระเบิด และ

การโจมตีทางอากาศ ตวัอุโมงค์มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในอุโมงคมี์ห้องพกั 

ห้องพยาบาล ห้องประชุม และห้องอาหาร สามารถจุคนได้ 300-400 คน ใช้เวลาขุด

อุโมงค์ราวสามเดือนดว้ยกาํลังพล 30 คน ชมพิพิธภัณฑ์ทีจัดแสดงภาพถ่าย และยุทธ

ปัจจยัของโจรจีนคอมมิวนิสต์ในอดีตทีจดัแสดงอยู่ในพิพิธภณัฑ ์เพอืบอกเล่าเรืองราวใน
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อดีตของพวกเขา....เมือเสร็จจากการเทียวชมอุโมงคปิ์ยะมิตร ชมต้นไทรใหญ่พันปี ตน้

ไทรทีมีอายกุว่าพนัปี  นบัเป็นหนึงในตน้ไมย้กัษที์มีอายเุก่าแก่ทีสุดทางภาคใตข้องไทย 

เทยีง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารสวนหมืนบุปผา (มือที 4) 

บ่าย นาํท่านเทียวชม สวนหมืนบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มือง

หนาวแห่งเดียวในภาคใต ้เนืองจากเบตงมีสภาพอากาศทีเหมาะสมดว้ยสภาพภูมิประเทศ

ทีอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบนํา

เพยีงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด ท่ามกลางภูเขาใน

โครงการตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้

นานาพนัธุ์บานสะพรัง เชิญชมความสวยงามของดอกไมที้ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวและ

สมัผสักบัสภาพภูมิอากาศทีมีอณุหภูมิตาํกว่าพนืทีอืนของภาคใต ้

    

  จากนันนําท่านสู่ ร้านวุ้นดํา กม.  ต้นตาํรับอร่อยระดบัตาํนาน เฉาก๊วยใช้วิธีทาํแบบ

ดงัเดิม ตม้เคียวหญา้เฉาก๊วยดว้ยเตาฟืน ซึงจะทาํให้มีกลินหอมและมากไปดว้ยสรรพคุณ

ทางยา ใหท้่านไดอิ้สระซือเป็นของฝาก 

 นําท่านเดินทางไปยงั ร้านของฝากของทีระลึกเบตง ให้ท่านไดเ้ลือกซือของฝากจาก

ทอ้งถิน เช่น ผลิตภณัฑก์ลุ่มแม่บา้น สินคา้ OTOP, รังนก, ยาจีน, หมีเหลืองเบตง, ซีอิวเบ

ตง, สม้โชกนุ, เสือยืดสกรีน OK BETONG เป็นตน้  

ถ่ายรูปเช็คอินกบัป้าย OK BETONG เป็นทีระลึกว่าครังหนึง  เราเคยมาเยือนเบตง และ 

เขา้ทีพกัเมืองเบตงสุดชิล ใตสุ้ดสยามบรรยากาศพหุวฒันธรรม ไทย จีน มุสลิม 



SHDDBTZ3  บินตรง...เบตง  วนั  คืน (120722)                                                                                              10 

จากนนั นาํท่านเดินทางเขา้สู่  ทีพกั ณ  โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หรือเทียบเท่า 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารแมนดารินคาเฟ่ ฟังเพลงย้อนยุค “เติงลจีวิน”   

ราชินีเพลงสากล (มือท ี5)  

วนัทสีาม    วดักวนอมิ - สนามบนิเบตง - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)                                           

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือท ี6) 

นาํท่านเดินทางสู่ วัดกวนอิม สถานทีแห่งศรัทธาทีผูค้นไปสักการะขอพรเรืองโชคลาภ

และการมีบุตร ตงัอยู่บนเนินเขาสูงของสวนสุดสยาม บริเวณถนนพงษศ์กัดิ อาํเภอเบตง 

มีจุดเด่นคือสถาปัตยกรรมเจดีย ์  ชนั ทีออกแบบก่อสร้างอยา่งงดงาม และยงัเป็นสถานที

ศกัดิสิทธิอันเป็นทีตงัของศาลเจา้ ซึงเป็นทีประดิษฐานองค์เทพหลายองค์ เช่น เจา้แม่

กวนอิม, ท่านแป๊ะกง, ท่านกวงกง และเจา้แม่จิวหวงัเหย ่เป็นตน้ ใกล้ๆ  กนัมีศาลเจา้พ่อ

กวนอูให้ไดก้ราบไหวข้อพรเพือความเป็นสิริมงคลอีกดว้ย   

10.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบนิเบตง จังหวัดยะลา  

11.50 น.  นาํท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน นกแอร์  เทียวบินที DD623 

.  น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านทีใช้บริการ********  

**หมายเหตุ: รายการท่องเทยีว ร้านอาหาร สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นสําคัญ** 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 ค่าตัวเครืองบินชันทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามทีระบุไว้ใน

รายการเท่านนั หากสายการบินมกีารปรับราคาภาษนีํามันขึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่า

ภาษีนํามันเพมิตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง (ตวัเครืองบินทีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถ

เลือกทนีังล่วงหน้าได้ ท่านจะได้รับทีนงัแบบสุ่มเท่านัน)  

 นาํหนกัสัมภาระ ท่านละไม่เกิน  กิโลกรัม  จาํนวน  ใบ สัมภาระติดตวัขึนเครืองได ้  ชิน ต่อ

ท่าน นาํหนกัตอ้งไม่เกิน  กิโลกรัม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP  ทีนงั พร้อมนาํมนัและคนขบันาํเทียวตลอดการเดินทาง 
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 ค่าทีพกั 2 คืน พกัห้องละ -  ท่าน  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดียว  เตียง) ซึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง 

DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการห้องพกัแบบ DOUBLE 

BED ซึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM   ท่าน 1 ห้อง ท่านที  อาจเป็นเสริมเตียง 

หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟกูทีนอน ทงันีขนึอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนนัๆ 

 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 6 มือ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ารถสองแถวขึนจุดชมวิวและค่าถุงผา้สวมรองเทา้เดินบนสกายวอร์ก 

 ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางทีเบตง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ ,000,  บาท / ค่ารักษาพยาบาล ,  บาท ทงันี

ขนึอยูก่บัเงือนไขและขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต **การประกนัไม่คุม้ครอง กรณีทีเสียชีวิต 

หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ติง, อาการที

เกียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การ

ฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้

บุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ 

และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอืนๆ ตามเงือนไขในกรมธรรม ์

 ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผูเ้ดินทางทีเป็นชาวไทยเท่านนั!!!  

 ค่าภาษมูีลค่าเพมิ VAT 7 %  (สําหรับโครงการทัวร์เทียวไทย) 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากทีระบุในรายการ เช่น ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอืนๆ ฯลฯ 

× ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีของชาวต่างชาติทีเพิมเติมตามการจ่ายจริง 

× ค่าอาหารสาํหรับท่านทีทานเจ มงัสวรัิติ และอาหารสาํหรับมุสลิม 

× ค่าทิปมคัคุเทศก์, คนขับรถ  บาท / ท่าน / ทริป 

เงือนไขการให้บริการสําหรับท่านทไีม่ใช้สิทธิโครงการทวัร์เทยีวไทย 

1.ในการจองครังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ ,  บาท หรือทังหมด (ภายใน  วัน หลังจากทําการจอง) 

พร้อมส่งสําเนาประประชาชน และสําเนาเอกสารการฉีดวคัซีนโควิด  ให้กบัเจา้หนา้ทีฝ่ายขาย กรณี

ลูกค้าทาํการจองก่อนวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเกบ็ค่าทัวร์เต็มจํานวน 
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2.ชาํระส่วนทีเหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

3. เมือท่านชาํระเงินไม่ว่าจะทงัหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆ ทีไดร้ะบุไวท้งัหมดนีแลว้ 

เงือนไขการให้บริการสําหรับท่านทใีช้สิทธโิครงการทวัร์เทยีวไทย 

.ผูเ้ดินทางชาํระค่าทวัร์  60% ของราคาทวัร์เต็มผ่านแอปพลิเคชนัเป๋าตงั โครงการทวัร์เทียวไทย หาก

ท่านไม่เดินทางขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี เนืองจากทางบริษทัฯไม่สามารถทาํการเบิกเงินค่า

ทวัร์  % ทีทางรัฐฯสนบัสนุนช่วยจ่ายค่าทวัร์ของท่าน  

. ส่งสําเนาบตัรประชาชน พร้อมเบอร์มือถือทีผูกกบัแอปพลิเคชันเป๋าตงั และสําเนาเอกสารการฉีด

วคัซีนโควิด  

3.ผูเ้ดินทางตอ้งนาํบตัรประชาชนตวัจริง และโทรศพัทม์ือถือเครืองทีท่านไดล้งทะเบียนแอปพลิเคชนั

เป๋าตงั(ทีท่านใชช้าํระค่าทวัร์ถือไปในการเดินทางดว้ย) 

. รายชือผูเ้ดินทางตอ้งตรงกบัชือทีใชช้าํระเงินดว้ยเป๋าตงัของคนนนัๆ เนืองจากทางบริษทัตอ้งทาํการ 

SCAN  QR CODE และใบหน้าก่อนเริมและหลงัจบทัวร์ และระหว่างทัวร์ต้องมีการถ่ายรูป ตามจุด

ท่องเทียวต่างๆทางบริษัทฯขอความร่วมมือทุกท่านในกิจกรรมต่างๆ เนืองจากทางบริษัทฯต้อง

ดาํเนินการตามเงือนไขโครงการทวัร์เทียวไทย  หากท่านไม่ให้ความร่วมมือทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ

เกบ็คา่ใชจ่้ายเพิมในราคาเต็ม 

กรณยีกเลกิการเดนิทางสําหรับท่านทีใช้สิทธิโครงการทวัร์เทยีวไทย 

.เมือท่านได้ชําระเงินผ่านแอปพลเิคชันเป๋าตัง เต็มจํานวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลียนแปลงวัน

เดนิทาง ทุกกรณ ี

.กรณยีกเลกิารเดินทาง หลังชําระค่าเงินผ่านแอปพลเิคชันเป๋าตัง เต็มจํานวนแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวน

สิทธยิดึค่ามดัจําทวัร์และค่าทัวร์ทังหมด เนืองจากรัฐฯจะไม่ทําการคืนเงนิให้ทุกกรณ ี 

ขนัตอนการใช้สิทธิในโครงการ "ทัวร์เทยีวไทย" 

.ตดิตงัแอปพลเิคชันเป๋าตงั ผกู G Wallet เพือรับสิทธติามโครงการ  

.ลูกค้าติดต่อผู้ประกอบการนําเทียวเพือจองทัวร์ รีบจองเลย ก่อนสิทธใินโครงการจะหมด (ถ้าจองทัวร์

น้อยกว่า  วันก่อนการวนัเดนิทางไม่สามารถจองได้  ใช้ได้เพยีง  สิทธิ/คน รัฐสนับสนุน % ไม่เกิน 

,  บาทต่อท่าน)  

.ผู้ประกอบการนําเทยีวตรวจสอบแพ็คเกจ และทาํรายการผ่านทาง "ถุงเงนิ" 
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.ลูกค้ารับการ แจ้งเตือน ชําระเงินค่าแพ็คเกจ % ผ่าน G Wallet "เป๋าตัง" (หากไม่มีการชําระเงิน

ภายในเวลา .  น. ของวันทีทําการจองระบบจะยกเลกิการจองอตัโนมัติ) 

การยกเลกิการเดนิทางสําหรับท่านทีไม่ใช้สิทธิโครงการทวัร์เทยีวไทย 

. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คืนเงินค่าทัวร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง อาทิ ค่ามัดจาํบัตร

โดยสารเครืองบิน, ค่าโรงแรมทีพกั) 

. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง -  วนั คืนเงินค่าทวัร์ % (จากราคาทวัร์ทีซือ โดยหักค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน

จริง อาทิ มดัจาํค่าบริการ ตวัเครืองบิน, โรงแรม, รถโคช้, ร้านอาหาร) 

. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า -  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บคา่ใชจ่้ายทงัหมด 

เงือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา  ของพระราชบญัญตัิธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 

. เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสิน 

. กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามดัจาํทีพกั รวมถึง

เทียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทังหมด 

เนืองจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทียวบินนนัๆ 

 

ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 

  คณะทวัร์ครบ 8 ท่านออกเดินทาง  

  บริษทัฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้

  รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 

  รายการท่องเทียว และร้านอาหาร สามารถสลบัปรับเปลียนรายการในแต่ละวนั เพือใหโ้ปรแกรมการ

ท่องเทียวเป็นไปอยา่งราบรืน และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

  บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอืนๆ ที

อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การ

นดัหยดุงาน, การก่อจลาจล  
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  หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทงัสิน แต่ทงันีทางบริษทัฯ จะจดัหารายการ

เทียวสถานทีอืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจดัหานีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

  ราคานีคิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจุบนั หากราคาตวัเครืองบินปรับสูงขึน บริษทัฯ สงวนสิทธิที

จะปรับราคาตวัเครืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียว

บางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ  

  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบติัเหตุทีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

  เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทงัหมด 

 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฎิบติัตามขอ้กาํหนดมาตรการควบคุม

โรค การแพร่ระบาด โควิด  บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนใดใดทงัสิน 

 

 

** ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนืองจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีขายเป็นหลกั ** 


