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ก ำหนดกำรเดนิทำง 29-31 ม.ค. / 12-14 ก.พ. 2564   (11,900.-) 

 26-28 ก.พ. 2564      (13,900.-) 

                12-14 ม.ีค. / 19-21 ม.ีค. / 26-28 ม.ีค. 2564   (11,900.-) 

 

รำยละเอยีดกำรเดนิทำง 

 
วนัแรกของกำรเดนิทำง            กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – หำดใหญ ่– ศำลเจำ้แมล่ิม้กอเหนีย่ว 

                                         วดัชำ้งให ้– เบตง – หอนำฬกิำ – ตูไ้ปรษณยี ์– ถนนคนเดนิ 
 

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสวุรรณภมู ิ  เคำนเ์ตอร ์ “F 16-19” สำยกำรบนิเวยีตเจ็ท แอร ์      
....   เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

07.00 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบนิหำดใหญ ่ โดยสำยกำรบนิ VIET JET AIR  เทีย่วบินที ่VZ 320 

08.25 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิหำดใหญ ่จังหวดัสงขลำ ....  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ศำลเจำ้แมล่ิม้กอเหนีย่ว ควำมศกัดิ์สิทธิ์คู่เมืองปตัตำนีมำแต่โบรำณ เป็นศนูย์

รวมจิตใจและศนูย์รวมศรัทธำของชำวไทยเชื้อสำยจนีในปตัตำนี ตำมต ำนำนเล่ำว่ำลิ้มกอเหนี่ยว

เป็นสำวชำวจีนจำกเมืองฮกเกี้ยน ซึ่งเกิดในช่วงสี่ถึงห้ำร้อยปีมำแล้ว นำงเดินทำงลงเรือส ำเภำ

มำยังเมืองปัตตำนี เพื่อตำมพี่ชำยชื่อลิ้มโต๊ะเคี่ยมให้กลับไปหำมำรดำที่ชรำภำพที่บ้ำนเกิด แต่ได้

พบควำมจริงว่ำ พี่ชำยของตนได้แต่งงำนกับธิดำพระยำตำนีแล้วเข้ำ

รับรำชกำรในจวนเจ้ำเมือง และได้เปลี่ยนมำนับถือศำสนำอิสลำม จึง

ไม่สำมำรถกลับไปยงัเมืองจนีพร้อมนำงได้ ลิ้มกอเหนี่ยวจึงได้ผูกคอ

ตำยที่ต้นมะม่วงหิมพำนต์ ดงัสัจวำจำที่กล่ำวไวก้บัมำรดำว่ำ “หำก

ตำมพี่ชำยกลับไปหำมำรดำไม่ได้ จะไม่ขอมชีีวิตอยู่ต่อไป” ลิ้มโต๊ะเคี่ยม

ผู้เป็นพี่ชำยจึงได้ฝงัศพของนำงไว้ที่ฮวงซุ้ยที่หมู่บ้ำนกรือเซะนอกเมือง

ปตัตำน ีกล่ำวขำนกันวำ่ ดวงวิญญำณของนำงได้แสดงอิทธิฤทธิ์เป็นที่

เลื่องลือในหมู่ชำวบ้ำนทั่วไป พอมีผู้มำขอพรให้โชคลำภกไ็ด้ผล หรือแม้แต่กำรค้ำขำยที่ซบเซำ

หรือขำดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้นจนท ำให้เกิดควำมนับถือศรทัธำอย่ำงมำก ชำวปัตตำนีจึงได้น ำ

ต้นไม้ที่ลิ้มกอเหนี่ยวผกูคอตำยมำแกะสลักเป็นรูปบูชำ และสร้ำงศำลเจ้ำขึ้นสกักำระ ส ำหรับองค์

เจ้ำแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ท่ำนเป็นเทพเจ้ำแห่งควำมเมตตำโชคลำภ ค้ำขำย ซึ่งเป็นที่นิยมมำกรำบ

ไหว้ของพรเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดชำ้งให ้ เป็นวัดเก่ำแก่สร้ำงมำแล้ว

กว่ำ 300 ปี วัดช้ำงให้ถือว่ำเป็นวัดต้นต ำรับของหลวงปู่ทวด เพรำะท่ำน

เป็นเจ้ำอำวำสองค์แรกของวัด และอัฐของท่ำนก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ 

วัดช้ำงให้จึงกลำยเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ และเป็นอีกหนึ่งสญัลักษณ์

ของจงัหวัดปตัตำนี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำกรำบสักกำระหลวงปู่ทวด

อย่ำงไม่ขำดสำย ที่เรียกวำ่เมื่อมำถึงปัตตำนีดินแดนแห่งปลำยด้ำมขวำน

แล้วต้องแวะมำสักกำระให้ได ้
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เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ร้ำนอำหำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เบตง” เป็นอ ำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลำ เป็นเมืองใต้สุดปลำยด้ำมขวำนของ

ประเทศไทย ล้อมรอบไปด้วยขุนเขำและมีทะเลหมอกเกือบท้ังปี ดั่งค ำขวัญของอ ำเภอเบตง 

“เมอืงในหมอก ดอกไมง้ำม ใตสุ้ดสยำม เมอืงงำมชำยแดน“ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นและถ่ำยรูปกับ หอนำฬกิำ คู่บ้ำนคู่เมืองอ ำเภอเบตง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้ำงเก่ำแก่

อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมำช้ำนำน เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ท่ี

ตั้งอยู่จุดศนูย์กลำงของเมือง บริเวณจุดตดัของถนนสุขยำงค์กับ

ถนนรัตนกิจ สร้ำงด้วยหินอ่อนขำวนวลอันเลือ่งชื่อจำกยะลำที่

ได้รับกำรยอมรับในเร่ืองของควำมแข็งแรง สวยงำม และคงทน 

และใกลั ๆ กันนั้น ท่ำนจะได้เห็ ตูไ้ปรษณีย ์แห่งอ ำเภอเบตง ทีม่ี

ขนำดใหญท่ีส่ดุในประเทศไทยและใหญ่ทีส่ดุในโลก สร้ำงขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครำมโลกครั้งท่ีสอง จดุประสงค์ที่

สร้ำงไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นท่ีกระจำยข่ำวสำรบ้ำนเมืองให้

ชำวเมืองเบตงได้รับฟงั จำกวิทยทุี่ฝงัอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มำจนทกุวันนี้ 

จำกนั้น น ำท่ำนแวะเดินเล่นที่ ถนนศลิปะเมอืงเบตง STREET ART เป็นผลงำนท่ีถูกวำดขึ้นด้วยฝีมือของ 

นักศึกษำและอำจำรย์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อโปรโมท

งำน 111 ปี โดยภำพทีถู่กเขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภำพที่บอกเล่ำ

เรื่องรำววิถีชีวิต ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของชำวเบตง 

รวมไปถึงสญัลักษณ์ต่ำง ๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภำพจะถูกวำดท้ังหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง 

ก ำแพง ใต้สะพำน และตวัอำคำรหลำยจุดรอบเมืองเบตง 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนคนเดนิเบตง มีเวลำอิสระให้ทุกท่ำนได้เดินเล่นช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้ำ

พื้นเมือง หรือลิม้ลองอำหำรตำมอัธยำศยั 

เยน็  อสิระอำหำรค่ ำตำมอธัยำศัย...       

จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่โรงแรม  THE HOLIDAYS HILL  หรอืเทยีบเทำ่ 

  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง             SKY WALK ทะเลหมอก อยัเยอรเ์วง – สะพำนแตปชู ู–  

                   น้ ำตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 – สวนหมืน่บปุผำ – อโุมงคป์ยิะมติร – บอ่น้ ำรอ้นเบตง 
 

04.00น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่ จุดชมววิ SKY WALK สกำยวอลก์อยัเยอรเ์วง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกใน

รูปแบบสกำยวอล์กที่ยำวที่สุดในโลก ตั้งอยู่บน

ระดบัควำมสูง 2,038 ฟตุจำกระดับน้ ำทะเล ในเขต

พื้นที่ของเขำไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 มีเวลำให้

ทุกท่ำนได้เต็มอิ่มกับกำรชมทะเลหมอกแบบหนำ ๆ 

ตั้งแต่ช่วงเช้ำมืดได้อย่ำงสวยงำม  

(** หมำยเหต ุ: ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ **)  
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จำกนั้น ให้ท่ำนถ่ำยรูปสวย ๆ กับ สะพำนแตปูซ ู เป็นสะพำนแขวนไม้เก่ำแก่สร้ำงข้ำมแม่น้ ำปตัตำนี มี

นำยมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก จำกนั้น น ำท่ำน

เดินทำงสู่ น้ ำตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ชื่อเดิม คือ น้ ำตก 

“วังเวง” หรือ "อัยเยอร์เค็ม" เป็นน้ ำตกที่ ตกลงมำจำก

หน้ำผำสูงกว่ำ 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วย

พรรณไม้เขียวขจ ีในปีมหำมงคลครบรอบ 72 พรรษำใน

ปี 2542 อบต.อัยเยอร์เวง จึงได้เข้ำมำพัฒนำบุกเบิก

เส้นทำง พัฒนำเป็นแหล่งท่องเท่ียว และได้เปลี่ยนชื่อ

เป็นน้ ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ 

เชำ้ รับประทำนเชำ้ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนหมืน่บปุผำ หรือเรียกว่ำ สวนไม้ดอกเมืองหนำวเบตง เป็นสวนดอกไม้

เมืองหนำวแห่งเดียวในภำคใต้ เนื่องจำกเบตงมีสภำพอำกำศที่เหมำะสม ด้วยสภำพภูมิประเทศท่ี

อยู่สูงจำกระดับทะเลปำนกลำงรำว 800 เมตร มีอำกำศเย็นสบำยตลอดปี ระบบน้ ำเพียงพอ จึง

มีควำมเหมำะสมกับกำรปลูกไม้ดอกเมืองหนำว เป็นโครงกำรตำม

พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มี

ดอกไม้นำนำพันธุ์บำนสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มำเยอืน ได้แก่ แอ

สเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมำศ กุหลำบ พีค๊อก เยอบรี่ำ ลิลลี่ แกลดิ

โอลัส ตุ้มหูนำงฟ้ำ และอีกหลำยสำยพันธุ์อันมีเสนห่์ ให้ท่ำนถ่ำยรูป

ตำมอัธยำศยั 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ร้ำนอำหำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุโมงคป์ยิะมติร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐำนในกำรหลบซ่อนตวั และเป็นแหล่ง

สะสมเสบียงในกำรต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทำงกำรเมืองในคำบสมุทรมำลำยำ ในเวลำต่อมำกลุม่

ผู้ที่เคยใช้อุโมงค์แห่งนี้ในกำรพักพิง ไมห่ลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้ว หำกแต่ห้องหบัและร่องรอยที่

พวกเขำทิ้งไว้ยงัคงถูกจำรึกเอำไว้ใหค้นรุ่นหลัง ได้ใช้ประโยชน์จำก

กำรร ำลึกถึงอดตีแห่งกำรต่อสู้อันเจ็บปวด ภำยในอุโมงค์สีเหลืองส้ม

นวลตำแต่ก็ชวนให้นึกถึงภำพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรอื

ช่องต่ำง ๆ ตำมกำรใช้งำน เช่น หอ้งนอน ห้องเกบ็เสบียง เป็นต้น 

อำกำศภำยในเย็นสบำย  ไม่อึดอัดภำยในอโุมงค์มคีวำมยำวกว่ำ 1 

กิโลเมตร ระหว่ำงทำงเดินไปสู่อุโมงค์ต้องเดินผ่ำนป่ำที่มีควำมอุดม

สมบูรณ์มำกๆ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ บ่อน้ ำรอ้นเบตง เป็นบ่อน้ ำรอ้นธรรมชำติขนำดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธำตุ 

ต่ำง ๆ มำกมำย โดยอุณหภูมิของน้ ำนั้นอยู่ที่ประมำณ 

80 องศำเซลเซียส และบริเวณท่ีน้ ำเดือดนี้สำมำรถต้ม

ไข่ไก่ได้จนสุกภำยใน 7 นำทีเท่ำนั้น มีกำรสร้ำงสระ

น้ ำขนำดใหญ่ส ำหรับกักน้ ำจำกน้ ำพุร้อน เพื่อให้

ประชำชนและนกัท่องเที่ยวได้ใช้อำบหรือแช่เท้ำเล่น 
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เย็น รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ร้ำนอำหำร .... เมน ู: ไกเ่บตง 

จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่โรงแรม  THE HOLIDAYS HILL  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง         อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์– วดัพทุธำธิวำส – ปำ้ยใตส้ดุสยำม  

                                            หำดใหญ ่- ตลำดกมิหยง – กรงุเทพฯ  (สวุรรณภมู)ิ 
 

เชำ้ รบัประทำนเชำ้ 

จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขำแห่งแรกของประเทศไทย

ก่อสร้ำงอุโมงค์แห่งนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปญัหำในกำรขนส่งระหว่ำงชุมชนเมืองในปจัจบุนักับชุมชน

เมืองใหม่  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดพทุธำธวิำส โดยองค์เจดยี์ต้ังอยู่บนเนินเขำ มีทศันยีภำพที่สวยงดงำม 

มองเห็นภูเขำที่รำยล้อมเมอืงเบตงอยู่เบื้องหน้ำ มีสิ่งศักดิส์ิทธิ์ที่

พุทธศำสนิกชนนิยมมำสักกำระบูชำ 3 สิ่งคือ พระมหำธำตุเจดีย์ 

พระพุทธธรรมประกำศ พระพุทธธรรมกำยมงคลปยุรเกศำนนท์สุพ

พิธำน และวิหำรหลวงปู่ทวดเหยียบน้ ำทะเลจืด ลักษณะเจดยี์

ก่อสร้ำงแบบศรวีิชัยประยุกต์ สีทองอร่ำม สูง 39.9 เมตร บรรจพุระ

บรมสำรีริกธำตุสร้ำงขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวำยแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำ

ฯ พระบรมรำชินีนำถในวโรกำสพระชนมำยุครบ 60 พรรษำ 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ร้ำนอำหำร 

บ่ำย น ำทำ่นแวะถ่ำยรปูกับ ปำ้ยใตส้ดุสยำม ป้ำยกัน้เขต

แดนระหว่ำงประเทศไทย และประเทศมำเลเซีย มี

เอกลักษณ์ลำยเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่น

สลักบนป้ำยหินอ่อน รำยล้อมไปด้วยธรรมชำติและไม้

ดอกไม้ประดบัอันงดงำม เป็นสถำนที่ถ่ำยรปูยอดนิยม

ของนักท่องเที่ยว 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ หำดใหญ ่จงัหวัดสงขลำ จำกนั้น น ำท่ำนสู่ ตลำดกมิหยง เป็นตลำดขำย

ของฝำกและของที่ระลึกขนำดใหญ่ในอ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวัดสงขลำ ตั้งอยู่บนอำคำรสองชั้น ริม

ถนนละม้ำยสงเครำะห์ ชั้นบนเป็นร้ำนขำยสินค้ำ ชั้นล่ำงเป็นตลำดขำยของแห้ง มีเวลำอิสระให้

ทุกท่ำนได้ช้อปปิ้งสินค้ำตำมอัธยำศยั 

เยน็ อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย... 

จำกนัน้ สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิหำดใหญ ่... 

20.55 น. ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบนิ VIETJET AIR  เทีย่วบนิที ่VZ 329 

22.35 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ ....... 

 

******************************************** 

 

*** หมำยเหต ุ:   โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *** 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... เบตง ทะเลหมอก  3  วนั  (VZ) 

*** กำรนัตเีดนิทำงตัง้แต่ 8 ท่ำนขึน้ไป – รถตู ้*** 
 

  มกรำ-มนีำ 26-28 ก.พ. 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 11,900.-  13,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ   2,500.-  2,500.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรับเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสำรกำรบิน เวียตเจ็ท แอร์ 

2. ค่ำรถปรับอำกำศ 

3. ค่ำที่พัก 2 คืน / คำ่ธรรมเนียมกำรเข้ำชม / ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนโปรแกรม 

4. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  (ยังไม่รวมค่ำทิป) 

5. ค่ำประกันอุบัติเหตกุำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์) 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร,์ ใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรำยกำร 

3. ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติที่เพิ่มเติ่มตำมกำรจ่ำยจริง  (ถ้ำมี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ 300  บำท 

 

 

 เงือ่นไขกำรจอง และช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำส่งส ำเนำบตัรประชำชน พรอ้ม

ช ำระเงิน คำ่มดัจ ำทำ่นละ 6,000.- บำท ... 

ส ำหรับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลอืทั้งหมด กรุณำช ำระ

ก่อนกำรเดินทำง 14 วัน ... หำกไมช่ ำระภำยใน

เวลำทีก่ ำหนด ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ ยนิดใีห้

บรษิทัฯ ท ำกำรยกเลกิ และยนิยอมใหย้ดึเงนิ

มดัจ ำทนัท ี

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 
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 หมำยเหต ุ  

1. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียว

และพักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืน

ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัท

ฯ ไม่ได้รับค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน  

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิก

เท่ียวบิน, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำรนัดหยดุงำน, ปญัหำ

กำรจรำจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรอืหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุำรณ์

ดงักล่ำวอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

3. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไมว่่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ถอืว่ำ

ท่ำนได้สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได ้

 

 

 

ใบจองทัวร์ ...... บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
 

รายการทัวร์..................... เบตง 3 วนั 2 คืน (VZ) ......................วันเดินทาง....................................................................... 

ชื่อผู้ติดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด....................................คน  (ห้องพักคู่.................ห้องพักเด่ียว................ห้องพัก 3 เตียง.....................) 

 

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

1    

2    

3    

4    
 

**หมำยเหต ุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อำหำร     ไม่ทานเนื้อวัว             ไม่ทานเนื้อหมู                ไม่ทานสัตว์ปีก            ทานมังสาวิรัต 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด................................... 
 

 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 
      (.......................................................)      

 

   

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเรา 


