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วันแรก กรุงเทพ – หาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว – มัสยิดกรือเสะ – วังยะหร่ิง – สะพานแตปูซู – เบตง 
05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ทีมงานคอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกดา้นสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน SHA) 
07.10 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3116  (กรุณาน าบตัรประชาชนไปแสดงดว้ย) 
08.55 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตูป้รับอากาศ 

เดินทางสู่ “มัสยิดกลางประจ าจังหวัดสงขลา” หรือช่ือเต็ม 
“มสัยิดกลางดิยนุ์ลอิสลาม” เป็นศาสนสถานซ่ึงเป็นที่รู้จกักนัดีใน
หมู่ช่างภาพ ดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่า มีสระน ้า
ดา้นหนา้ทอดตวัยาวกว่า 200 เมตร ท าให้มสัยิดแห่งน้ีดูละมา้ย
คลา้ยคลึงกบัทชัมาฮาลทีอ่ินเดีย 

เชา้ ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางเขา้สู่จงัหวดัปัตตานี น าท่านสักการะศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง เป็น
ศาลเจา้เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของ จ.ปัตตานี มาตั้งแต่โบราณ เดิมศาลเจา้น้ีมีช่ือเรียกว่า "ศาลเจา้ซูก๋ง" ตามหลกัฐานที่
จารึกอยูใ่นศาลเจา้ ตั้งขึ้นในปีปีพุทธศกัราช 2117 ในรัชสมยัของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยธุยา แม้
ศาลเจา้น้ีจะตั้งมาเก่าแก่นบัไดห้ลายศตวรรษ แต่ดว้ยบุญญาภินิหารของเจา้แม่หลิมกอเหน่ียว ศาลเจา้น้ีจึงมีความ
เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิไดข้าด และยงัมีต านานสอดคลอ้งกบั “มัสยิดกรือเสะ” อีกดว้ย 
 
 
 
 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ “มัสยิดกรือเสะ”  ที่มีต านานเล่าสืบตอ่กนัต่อ ๆ มาว่า มีชาวจีนท่านหน่ึงช่ือ ลิ้มเตา้
เคียน มาอยูเ่มืองปัตตานี และเขา้รีตรับนบัถือศาสนาอิสลาม แลว้ไม่ยอมกลบัเมอืงจีน หลิมกอเหน่ียวนอ้งสาว
เดินทางมาตามพี่ชายให้กลบัเมืองจีนเพื่อดูแลมารดาที่ ชราตามประเพณีของชาวจีน แต่ลิ้มเตา้เคียมไม่ยอมกลบั
เพราะไดรั้บมอบหมายจากเจา้เมืองปัตตานีให้เป็น ผูค้วบคุมก่อสร้างมสัยิดกรือเสะอยู ่และยงัสร้างไม่เสร็จจะขอ
อยูเ่มืองปัตตานีต่อไปจนกว่าจะสร้างเสร็จ หลิมกอเหน่ียวมีความนอ้ยใจจึงท าอตัวินิบาตกรรมประทว้งพ่ีชาย  
แต่ก่อนที่จะผูกคอตายนางไดอ้ธิษฐานว่าแมน้พ่ีชายจะช่างที่เก่งเพียงใดก็ขอให้สร้างมสัยิดน้ีไม่ส าเร็จ ดว้ยแรงแห่ง
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ค าสาปแช่งของนางปรากฏว่า ลิ้มเตา้เคียมสร้างไม่ส าเร็จ ไดท้ าการสร้างหลงัคาและโดมถึงสามคร้ัง เมื่อสร้างจวน
เสร็จก็เกิดอสันีบาตฟาดโดมและหลงัคาพงัทลายลงมาทุกคร้ัง ท าให้ลิ้มเตา้เคียมเกิดความหวาดกลวั จึงไดท้ิ้งงาน
ก่อสร้างให้คา้งอยูจ่วบจนบดัน้ี 
 
 
 
 
 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร ในตวัเมืองปัตตานี 
บ่าย น าท่านชม วังยะหร่ิง เรือนไมก่ึ้งปูน สร้างขึ้นแบบสไตลย์โุรป ผสมผสานศิลปกรรมพ้ืนเมือง และชวา ตั้ง

ตระหง่านอยูใ่จกลางเมืองในปัจจุบนั นบัเป็นความภาคภูมิใจของชาวยะหร่ิงย่ิงนกั เพราะสถาปัตยกรรมทรง
คลาสสิคหลงัน้ี ไดท้ าหนา้ที่ตอ้นรับนกัท่องเที่ยว ผูม้าเยือนจากต่างแดนอยูเ่ป็นกิจวตัร ปัจจุบนัน้ีวงัยะหร่ิงยงัมีให้
เห็นถึงความสมบูรณ์ แมจ้ะมีอายกุารสร้างวงัของเจา้เมืองยะหร่ิงมานานถึง 100 กว่าปี  แต่วตัถุและหลกัฐานของ
เร่ืองราวตั้งแต่ยคุคุณทวดทุกอยา่งยงัถูกรวบรวมและจดัวางไวเ้หมือนกบัในอดีตทุกกระเบียดน้ิว ท าให้ผูค้นที่น่ียงั
รู้สึกว่าวงัยะหร่ิงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แมเ้วลาจะเปลี่ยนผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ตาม 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านเห็บภาพความประทบัใจกบั สะพานแตปูซู สัญลกัษณ์ของความรักความสามคัคีของคนในชุมชน 
โดยในอดีตชาวบา้นที่อยูอ่ีกฝ่ังของแม่น ้าปัตตานีมีความยากล าบากในการเดินทาง ซ่ึงในยคุนั้น ตอ้งใชแ้พไมไ้ผ่ใน
การขา้มไป-มา การขนยา้ยผลผลิตการเกษตรหรือคนป่วย ก็ยากล าบาก เกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง และท าให้เด็กๆตอ้ง
เสียชีวิตทุกปี ท่านอดีตก านนัในสมยันั้นไดเ้ล็งเห็นถึงความยากล าบากดงักล่าว จึงไดช่้วยกนัระดมพลงัและเงิน
สมทบจากชาวบา้นร่วมกบัราชการ ร่วมแรงร่วมใจกนัก่อสร้างจนส าเร็จไดใ้นที่สุด และไดม้ีการตั้งช่ือว่า 
“สะพานแตปูซู” ตามผูบุ้กเบิกนัน่เอง 
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เยน็ บริการอาหารค ่า (2) ณ ร้านอาหาร  
 จากนั้นเขา้สู่ที่พกั โรงแรมเบตงเมอร์ลิน หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สวนหม่ืนบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน ้าร้อนเบตง – วัดพุทธาธวิาส –  

Street Art เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ 
05.00 น. ตื่นเชา้รับอรุณเพื่อเดินทางไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกรถ

ขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ตั้งอยู ่ในพ้ืนที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 
เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมวิวแห่งน้ีจะกลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดให้
นกัท่องเที่ยวเต็มอิ่มกบัทะเลหมอก  สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ และทศันียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ 
***ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั*** 

 
 
 
 
 

08.30 น. บริการอาหารเช้า (3)  แบบต่ิมซ า ณ ร้านในเมืองเบตง 
09.30 น. หลงัอาหารน าท่านเพลิดเพลินกบัดอกไมน้านาๆชนิด ณ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหม่ืนบุปผา) สวน

ดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้ เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศที่อยูสู่งจาก
ระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูก
ไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไมน้ี้อยูท่า่มกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มีดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของ
ดอกไมท้ี่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนให้นกัท่องเที่ยวเขา้ไปเที่ยวชม และสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศที่มี
อุณหภูมิต ่ากว่าพ้ืนทีอ่ื่นของภาคใต ้
 
 
 
 
 

10.30 น. น าท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงคดิ์นที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา (จคม.) สร้างขึ้น ส าหรับเป็น
ฐานปฏิบตัิการต่อสู้ทางการเมือง ใชห้ลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยวที่สนใจเขา้มาเรียนรู้ประวติัศาสตร์ในอดีต 
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4)  ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง บ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้าร้อนผุด

ขึ้นมาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ภายในบ่อน ้าร้อนเบตง ยงัมีสระน ้าขนาดใหญ่ ส าหรับกกัน ้า
จากน ้าพุร้อน เพื่อให้ประชาชน และนกัท่องเที่ยว ไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เล่น ซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอยา่งได้
มาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทั้งบ่อน ้าร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น ้าร้อนใหม่ และอาคารธาราบ าบดั โดยเช่ือกนัว่าน ้าแร่แห่ง
น้ี สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนงั เป็นตน้ 
 
 
 
 
 

15.00 น. วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเนินเขามีพระธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรม
แบบศรีวิชัยประยกุตส์วยงามมาก โดยในองคม์หาธาตุเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
 
 
 
 
 
 

16.00 น. น าท่านเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูป Street Art เบตง เป็นผลงานที่ถูกวาดขึ้นดว้ยฝีมือของ นกัศึกษาและอาจารย ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อโปรโมทงาน 111 ปี เล่าขานต านานเมืองเบตง โดยภาพที่ถูกเขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพ
ที่บอกเล่าเร่ืองราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยูจ่ริงใน 
อ.เบตง เช่น ตูไ้ปรษณียท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงภาพถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนงั ก าแพง ใตส้ะพาน และตวั
อาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง รับรองว่าสวยไม่แพปี้นงัเลยทีเดียว ท่านสามารถเดนิชมเมืองเบตงได้ตามอัธยาศัย 
 
 



 
 
 

 EZDSA_185 หลงรกัเบตง 11-13 ธ.ค.63+12-14 ก.พ.64 6 | 10 

 
 
 
 
 

เยน็ บริการอาหารค ่า (5) ณ ร้านอาหาร  
 หลงัอาหารน าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั “อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์” อุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย 

ที่ขุดทอดโคง้ให้รถว่ิงไป-มา ก่อสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวตลอดอุโมงค ์ประมาณ 273 เมตร 
อุโมงคน้ี์ถูกตกแต่งดว้ยโคมไฟและดวงไฟจ านวนมาก กลางคืนสวยงามมาก ใครที่อยากถ่ายรูปแบบสวยๆแนะน า
เลย  
 
 
 
 
 

 จากนั้นเดินทางกลบัเขา้สู่ที่พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วันที่ 3 ป้ายใต้สุดสยาม –สะพานข้ามเข่ือนบางลาง – วัดช้างให้ – เขาคอหงส์ -ตลาดกมิหยง – สนามบินหาดใหญ่ – 

กรุงเทพฯ 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (6)  แบบขา้วมนัไก่ ณ ร้านในเมืองเบตง 
08.00 น. ป้ายใต้สุดสยาม ณ เขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มี

เอกลกัษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลกับนป้ายหินออ่น 
รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไมด้อกไมป้ระดบัอนังดงาม จึงกลายมาเป็น
สถานที่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกยอดนิยมของนกัทอ่งเที่ยว  

09.00 น. หลงัถ่ายรูปที่ระลึกเรียบร้อยแลว้ เดินทางสู่จุดชมวิว สะพานข้ามเข่ือนบางลาง ที่ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพ
รอบขา้งของอุทยานแห่งชาติบางลางและตน้น ้าของแม่น ้าปัตตานี 
 
 
 
 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร  
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13.00 น. น าท่านนมสัการ หลวงปู่ ทวด วัดช้างให้ หรอืวัดราษฎร์บูรณะ วดัเก่าแก่สร้างมาแลว้กว่า 300 ปี ถือว่าเป็นวดัตน้
ต ารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐิัของท่านก็ถกูบรรจุไวท้ี่วดัแห่งน้ี วดัชา้งให้
จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานีที่มีนกัทอ่งเที่ยวเขา้มากราบ
สักการะหลวงปู่ ทวดอยา่งไม่ขาดสาย  
  
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านสู่ จุดชมวิวสวนสาธารณะหาดใหญ่หรือเขาคอหงส์ ถือไดว่้าจุดน้ีเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ
หาดใหญ่ เพราะไดเ้ห็นหาดใหญ่ทั้งเมือง อีกทั้งตรงจุดน้ียงัมี องคพ์ระพุทธมงคลมหาราช องคพ์ระพุทธรูปปางค์
ห้ามญาติองคใ์หญ่ ให้เราไดก้ราบไหว ้เพื่อความเป็นสิริมงคล  

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดกิมหยง เพลิดเพลินกบั ศูนยก์ลางการคา้แดนใต ้ท่านสามารถเลอืกซ้ือของฝากและทาน

อาหารเยน็ไดต้ามอธัยาศยั  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
22.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3113 
23.55 น. ถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ ราคา  

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 9,999.- 
เด็กอายุ3 – 10  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 7,999.- 
พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 1,500.- 

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม 
      - ต๋ัวเคร่ืองบินแอร์เอเชียพร้อมน ้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม / ท่าน 
 - รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง ที่นั่งตามเลือก 
 ค่าที่พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหาร (7 มื้อ) คา่เขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก์ และเจา้หนา้ที่บริษทั ฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน   
  70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินท่านละ 
  200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เคร่ืองด่ืม – ค่าซกัรีด – ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :  

1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท 
2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 

ส่ิงที่ควรน าไปด้วย ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อปุกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดว่ายน ้า, ชุดเล่นน ้า, กางเกงขาส้ัน รองเทา้
ที่สวมใส่สบาย 
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี
ใดๆ 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถอืว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ : 
       1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบ 
           จ านวนดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการ   
           เดินทาง 
       2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง          
       3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
       4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน                     
           และอตัราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 
       5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนดัหยดุ  
           งาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
       6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด 
           จากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
       7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม ่
           สามารถน ามาเลื่อนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้
       8. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ          
           เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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