
                             

 

CODE: WTH86 เบตง...ยิ่งกว่าโอเค ยะลา 3วัน 2คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตะลุยใต้สุดแดนสยามเบตง สัมผัสมนต์เสน่ห์ที่สวยงาม 

ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท เดินทางกันยายน-ธันวาคม 63 

พักเบตง ยะลา 2คืน 
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA  (FD) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง carry on ไป-กลับ 7 KG  

 
วันท่ี รายละเอียดท่องเทีย่ว 

1 ท่าอากาศดอนเมอืง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปตัตานี - วดัชา้งให้ หลวงปู่ทวด – 
เขือ่นบางลาง - เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – สตรีทอาร์ตเบตง - ถนนคนเดินเบตง -  
พักเมืองเบตง    อาหาร เที่ยง /เย็น (เมนูไก่เบตง) 

2  ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง – ถ่ายรูปสะพานแตปซูู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9 – สวนหมื่นบปุผา 
– อโุมงคป์ยิะมิตร - บอ่น้ำร้อนเบตง - พักเมืองเบตง 
อาหาร เช้า/เที่ยง/เย็น  

3 หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณยี์ใหญท่ี่สุดในโลก - วัดพุทธาธวิาส – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม -  
หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยงหาดใหญ ่- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 
อาหารเช้า / เที่ยง 

 

เบตง...ยิ่งกวา่โอเค ยะลา 3วัน 2คนื 



                             

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว/เดินทางค

นเดียว เพิ่ม 
ที่น่ัง 

24-26 กันยายน 63 7,900 

ไม่มีราคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 16 

2-4 ตุลาคม 63 8,900 1,500 16 

22-24 ตุลาคม 63 8,900 1,500 16 

30 ตุลาคม –1พฤศจิกายน 7,900 1,500 16 

5-7 พฤศจิกายน 63 7,900 1,500 16 

13-15 พฤศจิกายน 63 8,900 1,500 16 

3-5 ธันวาคม 63 8,900 1,500 16 

5-7 ธันวาคม 63 8,900 1,500 16 

11-13 ธันวาคม 63 8,900 1,500 16 

24-26 ธันวาคม 63 8,900 1,500 16 

 

ไฟล์ทบิน : AIR ASIA (FD) 

Departure:  FD3102 DMK-HDY 06.45-08.10 

Return      :  FD3113 HDY-DMK 22.00-23.05 

(หมายเหตุ:สายการบินอาจมขียับไฟล์ทหรือปรับเปลี่ยนเวลาบนิได้ ท่ีนั่งบนเครือ่งเป็นไปตามท่ีสายการบินจัดสรร) 

ราคาทัวร์ไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่อง กรณีต้องการซ้ือเพิ่ม 15กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เที่ยว/ท่าน 
 

วันแรก         ท่าอากาศดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด – 

                   เข่ือนบางลาง - เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – สตรีทอาร์ตเบตง – ถนนคนเดินเบตง –  

                   พักเมืองเบตง     อาหาร  เที่ยง /เย็น (เมนูไก่เบตง) 

 

04.00 น.  พร้อมกันท่ีจดุนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 

ผู้โดยสารขาออกในประเทศเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 

เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ 
 

06.45 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินAIR ASIA (FD)  

เที่ยวบินที่ FD3102 
 

08.10 น. ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก 

นำท่านข้ึนรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว นำท่านแวะจังหวัดปัตตานี เดินทางสู่วัดราษฎร์บูรณะ 

หรือวัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี สร้างมาเมื่อใดและใครเป็นคนสร้างก็ไม่มีหลกัฐานท่ีแน่ชัด 

เดิมเป็นวัดรา้งและถูกทอดท้ิงมาเป็นเวลานาน ถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด 

ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวดั ในส่วนของสถูปศักดิ์สิทธิท่ี์บรรจุอฐัิหลวงพอ่ทวด 

ถือเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปตัตานแีละใกล้เคียง 

มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจใครเจบ็ไข้ได้ป่วยหรือวัตถุส่ิงของถูกขโมย 

หรือศูนยห์ายก็พากันไปบนบาน ณ ท่ีสถูปแห่งนี้ ภายในวัดยังมีวหิารสมเด็จหลวงพ่อทวด 

เป็นวิหารท่ีประดิษฐานรูปเหมอืนของหลวงพ่อทอง ซึ่งมีขนาดเท่องค์จริง 

รูปแบบการก่อสรา้งเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม  จากนัน้นำท่านสู่ เข่ือนบางลาง 

เป็นเขื่อนท่ีสร้างขึน้เพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี 

อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ ตามแผนพัฒนาลุม่น้ำปัตตาน ี

โดยมีการสรา้งแล้วเสรจ็เมื่อเดือนพฤษภาคม 2524 

และปจัจุบนัอยู่ในความดแูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 



                             

อ่างเก็บนำ้เหนือเขื่อนยังอำนวยประโยชน์ในดา้นการชลประทานสู่พื้นท่ีเพาะปลูกของจังหวัดยะลาและปัต

ตานี 

ซึ่งน้ำท่ีปล่อยออกมาก็นำมาผลิตไฟฟ้านำจ่ายให้ประชาชนในภาคใต้ได้ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม 

รวมท้ังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดท่ีสำคัญในภาคใต้อีกด้วย ให้ท่านถ่ายรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 

 นำท่านเดินทางสู่ เบตง อำเภอท่ีอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน 

เต็มไปด้วยแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย นำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ 

เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี้ขึน้ 

เพื่อแก้ไขปญัหาในการขนส่งระหวา่งชุมชนเมืองในปัจจบุันกับชุมชนเมืองใหม่ จากนัน้เดินทางสู่ 

สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์กเมืองเบตง เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของ ทีมนักศึกษาและอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร วาดขึน้มาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง 

เพื่อสร้างความประทับใจให้กบันักท่องเท่ียวและชาวเบตง เนรมิตรงานศลิปะ บอกเล่าถึงเรื่องราววิถึชีวิต 

และสัญลักษณข์องเมืองเบตง รอบเมืองเบตง 11 จุด ท้ังบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน 

และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตงสามารถดงึดูดใจนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 จากนัน้นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง 

อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งเลอืกซื้อสินคา้พื้นเมืองหรือลิ้มลองอาหารตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) เมนูไก่เบตง 

หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม 

ท่ีพัก: Modern Thai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่สอง       ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง – ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9 – สวนหมื่นบุปผา -   

                    อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง – พักเมืองเบตง     อาหาร เช้า/เที่ยง/เย็น 

 

04.00น.  นำท่านเดินทางสู่จุดชมววิ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเขตพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรท่ี 32 

มีความสูงกว่าระดบัน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ 

ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนัน้ให้ท่านถ่ายรปูสวยๆกับ 

สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สรา้งข้ามแมน่้ำปตัตานี มนีายมูเซ็ง แตปูซู เปน็ผู้บุกเบกิ 

ให้ท่านถ่ายรูป เดินทางสู่น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่ือเดิม คือ น้ำตก “วังเวง” หรือ "อัยเยอร์เค็ม" 

เป็นน้ำตกท่ีตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร 

รอบบริเวณปกคลุมไปดว้ยพรรณไม้เขียวขจีในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในป ี 2542 

อบต.อยัเยอร์เวง จึงได้เขา้มาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

และได้เปลี่ยนช่ือเป็นนำ้ตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเปน็ต้นมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  

 นำท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมอืงหนาวเบตง 

เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 



                             

ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีอยู่สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดป ี

ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลกูไม้ดอกเมืองหนาว 

เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเช้ือเชิญผู้มาเยือน ไดแ้ก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ 

พีค๊อก เยอบีรา่ ลิลลี่ แกลดิโอลสั ตุ้มหูนางฟ้า และอีกหลายสายพันธุ์อันมีเสน่ห ์

ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) 

 จากนัน้นำท่านเดินทางสู่อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว 

และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการตอ่สู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา 

ในเวลาต่อมากลุ่มผู้ท่ีเคยใช้อุโมงค์แห่งนี้ในการพักพิง ไม่หลงเหลืออยูอ่กีต่อไปแลว้ 

หากแตห่้องหับและร่องรอยท่ีพวกเขาท้ิงไว้ยังคงถูกจารกึเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง 

ได้ใช้ประโยชน์จากการรำลึกถึงอดีตแห่งการตอ่สู้อันเจ็บปวด 

ภายในอุโมงค์สีเหลืองส้มนวลตาแต่ก็ชวนใหน้กึถึงภาพอดีต อุโมงค์ถกูแบ่งออกเปน็ห้องหรอืช่องต่าง ๆ 

ตามการใช้งาน เช่น ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นต้น 

อากาศภายในเย็นสบายไมอ่ึดอัดภายในอุโมงคม์ีความยาวกวา่ 1 กิโลเมตร 

ระหวา่งทางเดินไปสู่อุโมงค์ต้องเดินผ่านป่าท่ีมคีวามอุดมสมบรูณ์มากๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนัน้นำท่านเดินทางสู่บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาตขินาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยแร่ธาตุตา่ง ๆ 

มากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำนั้นอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส 

และบริเวณท่ีน้ำเดือดนี้สามารถตม้ไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น 

มีการสร้างสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักน้ำจากนำ้พุร้อนเพื่อใหป้ระชาชนและนกัท่องเท่ียวได้ใช้อาบหรือแ

ช่เท้าเล่น  

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)  

หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม 

ท่ีพัก: Modern Thai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สาม         หอนาฬิกา - ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - วัดพุทธาธิวาส – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม -          

                      หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

                      เช้า, เที่ยง 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6) 

 นำท่านถ่ายรูปบริเวณหอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง 
ตั้งเป็นศูนย์กลางของส่ีแยกวงเวียนกลางเมือง ใกล้ๆกันนั้นม ี
ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก 

โดยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความยากลำบากในการติดต่อส่ือสารระหวา่ง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 
ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง ลักษณะเป็นคอนกรตีเสริมเหล็ก 

ด้านบนของตู้ไดบ้รรจุลำโพงไวข้้างในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ 
เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี 
ให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 จากนัน้เดินทางสู่วัดพุทธาธิวาส วัดสวยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตั้งอยูบ่นเนินเขา 
มีทัศนียภาพท่ีสวยงดงาม มองเห็นภูเขาท่ีรายล้อมเมืองเบตงอยู่เบื้องหนา้ 

มีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีพุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 ส่ิงคือ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ 
พระพุทธธรรมกายมงคลปยรุเกศานนท์สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบนำ้ทะเลจืด 
ลักษณะเจดียก์่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต ์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร 

บรรจุพระบรมสารรีิกธาตุสร้างขึน้เพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในวโรก
าสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 



                             

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)  

บ่าย ก่อนเดินทางออกจากเบตงนำท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม 
ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย 

มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนท่ีประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหนิอ่อน 
รายล้อมไปด้วยธรรมชาตแิละไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม 

เป็นสถานท่ีถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเท่ียวสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
นำท่านสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของท่ีระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ ่
จังหวัดสงขลา ตั้งอยูบ่นอาคารสองช้ัน ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ช้ันบนเป็นรา้นขายสินค้า 

ช้ันล่างเป็นตลาดขายของแห้ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย  

   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อเดินทางกลับ 

 

22.00น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินท่ี FD3113  

 

23.05น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 
เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 
● ตรวจวัดอุณหภูมิกอ่นเดินทาง 
● ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

● โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 
● ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกนัและยบัยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

● บริการหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



                             

 
 

 

เงื่อนไขการจอง 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 
สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรอืส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 
อัตราบริการน้ีรวม 

● ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างตน้ ท่ีนั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

● น้ำหนักสัมภาระถือขึน้เครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม 
● ค่าท่ีพัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

● ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 
● ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรบันกัท่องเท่ียวไทย 
● ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

● เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
● ค่าประกันอบุัติเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกนัภัยท่ีบริษัททำไว้ ท้ังนี้ย่อมอยู่ในขอ้จำกัดท่ีมีการตกลงไว้กบับรษิัทประกันชีวิต 

ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ 
ท่านสามารถส่ังซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบรษิัทประกันท่ัวไป 

●  
อัตราน้ีไม่รวม 

● ค่ามินิบาร์ในห้องพกั และค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เปน็ต้น 

● น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครือ่ง กรณีต้องการซื้อ นำ้หนัก 15กิโลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เท่ียว 
● ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

● ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตัว และประกนัสุขภาพ 
● ค่าอาหารสำหรบัท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรอือาหารสำหรบัมุสลิม  
● ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  

เงื่อนไขการจอง 
มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินคา่ทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน 
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจา่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 

ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
● ยกเลิกก่อนการเดนิทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คนืเงินค่าทัวร์โดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
● ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระมา และเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

● ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินคา่ทัวร์โดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึ้นจริง(ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ

● การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน 
● บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
● บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเท่ียวบิน 

การล่าช้าของสายการบนิ ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำส่ังของเจ้าหนา้ท่ีรัฐ และอืน่ๆ ท่ีอยู่นอเหนือ 
● การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทำร้าย 

การสูญหาย ความลา่ช้า หรือจากอบุัติเหตุต่างๆ 
● มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน 

บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

● ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ีไม่คงท่ี การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบิน 

เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว ้
● เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ 

ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่กรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 



                             

 
 


