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..... รายละเอียดการเดนิทาง .....  

วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 64 (1)  

 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบินหาดใหญ่ - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําเขื่อน

บางลาง– เบตง 

07.20 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 

เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก

ในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD504  (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 1.25 ชม.) 

10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 

 

รถ VIP 8 ทีน่ั่ง 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

จากนั้น เดินทางต่อไปยัง วัดช้างให้ วัดเก่าแก่กว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตํารับของหลวงปู่ทวด 

เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด นําท่านกราบไหว้สถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด 

สถานที่ศักดิส์ิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจ ใครเจ็บ

ไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของถูกขโมย หรือศูนย์หายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้  วัดช้างให้จึง

กลายเป็นสถานที่ท่องเท่ียวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา

กราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย 
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จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เบตง อําเภอปลายด้ามขวาน ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่ง

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม ก่อนเข้าสู่เขตเมืองเบตง  

จากนั้น นําท่านแวะ จุดชมวิวหรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที่โอบล้อม

เขื่อนบางลาง ให้ท่านได้ชมวิว สูดอากาศสดชื่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

จากนั้น    นําท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mandarin Betong Hotel หรือเทียบเท่า  

http://www.mandarinbetong.co.th/grand-mandarin-betong-hotel.php 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 64 (2)  

 สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ําร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ -                

ตู้ไปรษณีย์ หอนาฬิกาเบตง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

http://www.mandarinbetong.co.th/grand-mandarin-betong-hotel.php


 

 

เบตง 4 วนั 3 คนื  -4- 

www.avenue.co.th 

จากนั้น นําท่านเข้าชม สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว

แห่งเดยีวในภาคใต้  เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีอยู่สูงจากระดับ

ทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ําเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับ

การปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้

มาเยือน ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม 

และสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  นําท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) 

 สร้างขึ้น สําหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย  

 อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้

 เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงค์จะ

 พบเห็นร่องรอยของการดําเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนที่มีเตียงดิน ก่อติดกับผนัง 

 อุปกรณ์ในการสู้รบ และเครื่องไม้เครื่องมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบัญชาการรบ ซึ่งจุคนได้ถึง 

 200 คน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น  นําท่านเดินทางสู่ บ่อน้ําร้อนเบตง เป็นบ่อน้ําร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ 

โดยจะมีน้ําร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ําอยู่ที่ประมาณ 

80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ําเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ซึ่งแต่ละโซน

ออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน้ําร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ําร้อนใหม่ และอาคารธารา

บําบัด โดยเชื่อกันว่าน้ําแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวด

เมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น 
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จากนัน้  แวะร้านรงันกและร้านสมุนไพร เลือกซื้อสินค้า  

 เป็นของฝากตามอัธยาศยั 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ที่ตั้งเด่นเป็น

 สง่าอยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระ

 พุทธธรรมประกาศสีทองเป็นศิลปกรรมแบบศรี

 วิชัยประยุกต์สวยงามมาก ภายในบรรจุพระบรม

 สารีริกธาตุ และกราบขอพรพระพุทธธรรมกาย

 มงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน พระพุทธรูปทอง

 สัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้

 ยงัมีวิหารหลวงปทูวดเหยียบทะเลน้ําจืดอีกด้วย ให้

 ท่านได้กราบขอพรถ่ายรปูตามอัธยาศัย 

จากนั้น นําคณะชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์   ตั้งอยู่ บริเวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับถนนภักดีดํารง ผ่าน

สวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหน้าสวนนก เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่

ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไปมา ความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร และทําเป็นทางเดินตลอดสอง

ข้างทาง นําคณะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอําเภอเบตง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไทยและใหญ่ที่สุดในโลก  ตู้เดิมต้ังอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 

2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจาย

ข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มา

จนทุกวันนี้ ใกล้กันเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอําเภอเบตง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับ

เมืองเบตงมาช้านาน เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ที่ต้ังอยู่จดุศูนย์กลางของเมือง บริเวณจุดตัดของถนนสุข

ยางค์กับถนนรัตนกิจ สร้างด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของ

ความแข็งแรง สวยงาม และคงทน อิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น   นําท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mandarin Betong Hotel หรือเทียบเท่า  
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วันพุธ ที่ 14 เมษายน 64 (3)  

 เบตง– ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง- อัยเยอร์เวง Skywalk – สะพานแตปูซู – ปัตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอ

เหนี่ยวหาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง -งานเลี้ยงรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม 

04.00 น. นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ใน

พื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม 

ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก 

สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ และทศันยีภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) 

อีกหนึ่งไฮไลท์สําหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

ระเบียงทางเดินที่ย่ืนออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจก

ใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์

ขึ้น และทิวทศัน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุดอลังการ (ค่าทัวร์รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึ้น

จดุชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า SET BOX 

จากนั้น นําท่านแวะถ่ายรปู สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ มีความ 

กว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ข้ามแม่น้ําปตัตานี สร้างมาต้ังแต่ 

สมัยอดีตกํานันตําบลอัยเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู ช่วยระดมพลัง 

และเงินสมทบจากชาวบ้านร่วมกับราชการ ที่ไม่เพียงพอ เพราะ 

ต้องสั่งสายสลิง สําหรับยึดโยงตัวสะพานจากญี่ปุ่น ซึ่งสมัยนั้น 

เป็นเรื่องใหญ่มาก สามารถช่วยเหลือความยากลําบากของ 

ชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ํา ซึ่งในขณะนั้นต้องใช้แพไม้ 

ไผ่ข้ามไป-มา ทําให้ ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กๆต้องเสีย 

ชีวิตทกุปี เวลาขนย้ายผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย 

ก็ลําบากแสนสาหัส การก่อสร้างสะพานแตปูซู  

ขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการ

เอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุมชน 
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จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  นําสักการะขอพร 

 ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาลศกัดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปตัตานีมาแต่สมัยโบราณ 

 ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความสําเร็จขอโชค ขอลาภ 

 การค้าขาย หรือแม้แต่ใครเจ็บป่วย ได้รับความเดือดร้อน ประการใด หากได้มาขอพร บนบาน กับ

 เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ก็จะหายเจ็บหายป่วยพ้นจากความเดือดร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น นําท่านเดินทางกลับ ตัวเมืองหาดใหญ่ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.)   

 อิสระช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง แหล่งสินค้ามีให้เลือกซื้อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า 

รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสําอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่องใช้ใน

ครัวเรือน สินค้าทั่วไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขายสินค้าทั่วไป ส่วนชั้นบนจะเน้นไปทาง

เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนด้านตะวันออกจะเป็นลักษณะตลาดสด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม 

 พิเศษ !! จัดงานเลี้ยง รดน้ําขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 

จากนั้น   นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า  

http://www.newseasonhotel.com/newSquare/indexs.aspx 

http://www.newseasonhotel.com/newSquare/indexs.aspx
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วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 64 (4)   

 หาดสมิหลา – เขาตังกวน – ย่านเมืองเก่าสงขลา – สะพานติณสูลานนท์ - เกาะยอ - นมัสการพระนอน 

วัดแหลมพ้อ – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช็คอินหาดสมิหลา สูดกลิ่นอายทะเล ชมวิวทิวทัศน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทราย

แก้ว หาดทรายสีขาวละเอียดนวลตาขนานไปกับทิวสนที่ปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่

สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา รูปปั้นนางเงือกสีทอง จดุท่ีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นําท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนสามารถ

มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุ

คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมัยทวาราวดี เดินขึ้น

บนัไดพญานาค 145 ขั้น หรือหากท่านไม่สะดวกเดินขึ้นบนัไดสามารถโดยสารลิฟต์ขึ้นไปยังด้านบนได้ 

(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ ท่านละ  30 บาท) อิสระให้ท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

ตามอัธยาศยั 
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จากนั้น นําท่านเดินทางเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จดุแลนด์ 

 มาร์คและจุดถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่าย

 ได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณ

 สถาปัตยกรรมจีนผสมผสานชิโนโปรตุกีส กําแพงสตรีท

 อาร์ตหับ โห้ หิ้น โรงสีข้าวเก่าแก่สีแดง บ้านนครใน เมือง

 สงขลา พิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ แหล่งรวมของเก่าแก่ ตกแต่ง

 อย่างสวยงามประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น นําท่านเดินทางข้ามสะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวของ

สะพาน 2 ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมัย ฯพณฯ พล

เอก เปรม ติณสูลานนท์ ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนานมทางรถยนต์ โดย

เชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ํากระจาย อ.เมืองสงขลาและบ้านเขาเขียวสู่ เกาะยอ นําท่าน

กราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ  หรือวัดพระนอนวัดแหลม ตั้งอยู่ที่บ้านสวนทุเรียน ตําบลเกาะ

ยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ริมทะเลสาบสงขลา  เป็นวัดที่ เก่าแก่และสําคัญวัดหนึ่ง เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุด  ซึ่งเป็น

พระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  พระบาทมีลวดลายภาพศิลปะ   ทั้งนี้เนื่องด้วย

ที่ตั้งวัดอยู่ใกล้ถนนเชิงสะพานติณสูลานนท์ฝั่งเกาะยอ จึงทําให้เป็นสิ่งที่สะดุดตาของผู้ที่ขับรถผ่านไป

มา 
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จากนั้น สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 

17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินที่ DD511 

18.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........... 

 

หมายเหต ุ: รายการทวัร์ทอ่งเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ. 

 

เนือ่งจากเปน็เทีย่วบนิแบบเชา่เหมาลาํ ทัง้นีเ้ทีย่วบนิ เวลา และโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลง  

ขึน้อยูก่บัการCONFIRM จากทางสายการบนิ ทางบรษิทัไมส่ามารถแทรกแซงได ้ 

หากไดร้บัการ CONFIRM เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทแจ้ง CONFIRM ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 3-5 วนั  

หากลกูคา้ตอ้งการซือ้ตัว๋เครือ่งบินในประเทศ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ 

อัตราคา่บริการ กําหนดการเดนิทางวนัที ่12-15 เม.ย. 64 

SIZE GROUP ราคา/ทา่น พักเดี่ยว 

16 ทา่น 18,900 + 4,500 
 

อัตราคา่บริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบ ุ พร้อมน้ําหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 30 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 

7 กิโลกรัม 

 ค่ารถ นําเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ     

 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบใุนรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ    

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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อัตราคา่บริการนี ้ไม ่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ

เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชําระค่าทัวร์เพิ่ม  

1,000 บาท 

 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถขึ้นอยู่

กับความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าซื้อที่นั่งบนรถนําเที่ยว 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

  

 ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชําระมัดจําค่าทัวร์          

ท่านละ 7,000 บาท พร้อมส่งสําเนาบัตรประชาชน หากไม่

ชําระตามที่บริษัทกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่าน

อื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ชําระเงินหรือไม่

ชําระเงินตามกําหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น 

ๆ เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่า

ท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบไุว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชาํระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการชาํระเงนิของทา่นเปน็สาํคญั 

  

เงื่อนไขการยกเลิกและการคนืคา่ทวัร์ 

1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกค้าชําระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 

2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็ม

จํานวน) 

3. กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริง (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่น ๆ  

4. กรณีสายการบินหรือบริษัททวัร์ แจ้งยกเลิกการเดินทาง ทําการคืนเงินให้ภายใน 7 วัน 
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** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินแบบเช่าเหมาลํา กรณีผู้จองไม่ สามารถเดินทางได้ 

สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ ดังนี้ 

1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้า

พร้อมสําเนาหน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันทําการ (ไม่นับรวมเสาร์ 

อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการ

เดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ทุกกรณี 

**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น **  

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กําหนด 

ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจาก  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตตุ่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการ

คืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหานี้

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบ

เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ทําความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทั้งหมด 
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. เบตง 4 วนั 3 คนื (DD) ......................วนัเดินทาง................................................................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) วนัเกดิ (ว/ด/ป) ปี ค.ศ. หมำยเหตุ 

1    

2    

3    

4    
 

**หมำยเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อำหำร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 
   

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 


