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วันท่ี รายละเอียดท่องเทีย่ว 

1 พร้อมกันท่ีจดุนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดินทางสู่หาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 

2 หาดใหญ่ จ.สงขลา (เปล่ียนยานพาหนะเป็นรถตู้) - ปตัตานี - วดัช้างให้ หลวงปู่ทวด – สะพาน

จุดชมววิเขื่อนบางลาง – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ ์- ตู้ไปรษณยี์ หอนาฬิกาเบตง  

พักเมืองเบตง    อาหารเช้า/เทีย่ง /เย็น (เมนูไก่เบตง,เคาหยก) 

3  เบตง - อยัเยอร์เวง Skywalk – ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปซูู – น้ำตกเฉลิมพระ

เกียรติ ร.9 - ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – สวนหมื่นบปุผา – อโุมงคป์ยิะมิตร - บอ่น้ำร้อนเบตง  

พักเมืองเบตง                  อาหาร เช้า/เที่ยง /เย็น 

4 ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – ตัวเมอืงยะลา – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง - กรุงเทพฯ                                                                  

อาหารเช้า / เที่ยง/---- 

5 กรุงเทพฯ 

 



                             

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดท่ีน่ังเท่าน้ัน!! 

 
วันแรก         พร้อมกันท่ีจุดนัดพบปั๊ม Shell แมค็โครแจง้วัฒนะ 

 

18.30 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและ

อำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากาก

อนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 12 ช่ัวโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

 

วันที่สอง         หาดใหญ่ จ.สงขลา (เปล่ียนยานพาหนะเป็นรถตู้) - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด -  

                      สะพานจุดชมวิวเข่ือนบางลาง – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ หอนาฬิกาเบตง 

 อาหารเช้า/เทีย่ง /เย็น (เมนูไก่เบตง,เคาหยก)  
 

เช้า เดินทางถึง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย นำท่านเปล่ียนยานพาหนะเป็นรถตู้ 

  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)  

 นำท่านแวะ จังหวัดปัตตานี เดินทางสู่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี 

สร้างมาเมื่อใดและใครเป็นคนสร้างก็ไม่มีหลักฐานท่ีแน่ชัด เดิมเป็นวัดร้างและถูกทอดท้ิงมาเป็นเวลานาน 

ถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด ในส่วนของสถูปศักดิ์สิทธิ์ท่ีบรรจุ

อัฐิหลวงพ่อทวด ถือเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง มีผู้คนไปกราบไหว้บน

บานอยู่เนืองนิจใครเจ็บไข้ได้ปว่ยหรอืวัตถุส่ิงของถูกขโมย หรือศูนย์หายก็พากันไปบนบาน ณ ท่ีสถูปแห่ง

นี้ ภายในวัดยังมีวิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวิหารท่ีประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อทอง ซึ่งมีขนาด

เท่องค์จริง รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม  จากนั้นนำท่านชม สะพานจุดชม

วิวเข่ือนบางลาง แหล่งสูดโอโซนช้ันดี บรรยากาศเยี่ยม เห็นวิวแบบ 360 องศา ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถม

แกนดินเหนียว สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานีอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์

แห่งแรกในภาคใต้ ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี โดยมีการสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2524 

และปัจจุบันอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนยังอำนวย

ประโยชน์ในด้านการชลประทานสู่พื้นท่ีเพาะปลูกของจังหวัดยะลาและปัตตานี ซึ่งน้ำท่ีปล่อยออกมาก็

นำมาผลิตไฟฟ้านำจ่ายให้ประชาชนในภาคใต้ได้ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมท้ังเป็นแหล่งประมง

น้ำจืดท่ีสำคัญในภาคใต้อีกด้วย ให้ท่านถ่ายรูปอิสระตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 
ที่น่ัง 

22-26 ตุลาคม 63 4,999 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 36 

18-22 พฤศจิกายน 63 4,999 1,500 36 

30 ธันวาคม-3มกราคม 64 5,999 1,500 36 



                             

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เบตง อำเภอท่ีอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เต็มไปด้วยแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย นำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรก

ของประเทศไทย ก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบันกับ

ชุมชนเมืองใหม่ นำท่านถ่ายรูปบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไทยและใหญ่ที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความยากลำบากในการติดต่อส่ือสารระหว่าง สร้าง

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านบนของ

ตู้ได้บรรจุลำโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มี

อายุรวม 86 ปี และใกล้ๆกันนั้นยังมี หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลางของส่ีแยกวง

เวียนกลางเมือง ให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) เมนูไก่เบตง และเคาหยก อาหารพื้นเมืองข้ึนชื่อ 

หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม 

ท่ีพัก: The Holidays Hill หรือระดับเทยีบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สาม        เบตง - อัยเยอร์เวง Skywalk – ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู –  

                     น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร –  

                     บ่อน้ำร้อนเบตง                     อาหารเช้า/เที่ยง /เย็น  
 

04.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเขตพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรท่ี 32 มี

ความสูงกว่าระดบัน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแตช่่วงเช้ามืด

ได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) *มีบริการวินมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิว เท่ียวละ 20 บาท*  



                             

 

  และท่านสามารถชม Skywalk อัยเยอะร์เวง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ บนระดับความสูง 

2,038 จากระดับน้ำทะเล ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 90 ล้านบาท มีท้ังหมด 5 ช้ัน แต่ท่ีเป็นจุด

ไฮไลท์คือช้ัน 3 ท่ีสร้างทางเดินด้วยกระจกใส มีความยาว 63 เมตร ให้ทุกท่านได้ตื่นตา ตื่นใจ พร้อม

พบกับวิวสุดธรรมชาติสวยและ ความหวาดเสียวเวลาเดินเหยียบอยู่บนกระจก (รวมค่าเข้าชมแล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) 

  นำท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง 

แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก ให้ท่านถ่ายรูป เดินทางสู่ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่ือเดิม คือ น้ำตก “วังเวง” 

หรือ "อัยเยอร์เค็ม" เป็นน้ำตกท่ีตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณ

ไม้เขียวขจีในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อัยเยอร์เวง จึงได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิก

เส้นทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว และได้เปลี่ยนช่ือเป็นน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9  

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  นำท่านแวะ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ) อร่อยระดับตำนาน ความพิเศษของเฉาก๊วยท่ีนี่คือ

กรรมวิธีการผลิตท่ียังคงความดั้งเดิมท่ีได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ สังเกตได้จากเขม่าควันท่ีจับ

ตัวอยู่รอบบ้าน เพราะกรรมวิธีการทำนั้นเริ่มจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง  และการต้ม

หญ้าเฉาก๊วยก็ต้องใช้เวลาในการต้มนาน 3 ช่ัวโมง หลังจากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำ แล้วจึงนำน้ำเฉาก๊วย

ท่ีผ่านการกรองแล้วผสมกับแป้งนำมาเคี่ยวต่ออีกครั้ง เพื่อให้เหนียวจนเข้าเนื้อ แล้วจึงตักใส่ภาชนะ ตั้ง

พักให้เย็นจนเนื้อเฉาก๊วยจับตัว เป็นอันเสร็จสมบูรณ์  อิสระให้ท่านเลือกซื้อลองชิมตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นำท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมือง

หนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีอยู่สูงจาก

ระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับ

การปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเช้ือเชิญผู้มาเยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ 

กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้า และอีกหลายสายพันธุ์อันมีเสน่ห์ ให้ท่านถ่ายรูป

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) พร้อมเมนูปลาน้ำไหล/ผัดผักน้ำ อาหารข้ึนชื่อ 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่ง

สะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผู้ท่ีเคย

ใช้อุโมงค์แห่งนี้ในการพักพิง ไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้ว หากแต่ห้องหับและร่องรอยท่ีพวกเขาท้ิงไว้



                             

ยังคงถูกจารึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้ใช้ประโยชน์จากการรำลึกถึง

อดีตแห่งการต่อสู้อันเจ็บปวด ภายในอุโมงค์สีเหลืองส้มนวลตาแต่ก็

ชวนให้นึกถึงภาพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ 

ตามการใช้งาน เช่น ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นต้น อากาศ

ภายในเย็นสบายไม่อึดอัดภายในอุโมงค์มีความยาวกวา่ 1 กิโลเมตร 

ระหว่างทางเดินไปสู่อุโมงค์ต้องเดินผ่านป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์

มากๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ 

มากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำนั้นอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณท่ีน้ำเดือดนี้สามารถต้มไข่

ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการสร้างสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อนเพื่อให้

ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)  

หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม 

ท่ีพัก: The Holidays Hill หรือระดับเทยีบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

วันที่ส่ี         ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – แวะชมตัวเมืองยะลา – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง - กรุงเทพฯ          

                      อาหารเช้า, เที่ยง,--- 
 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) 



                             

 อิสระให้ทุกท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศยามเช้าของเมืองเบตงตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสใควรนำท่าน

เช็คเอาท์ออกจากท่ีพัก ก่อนเดินทางออกจากเบตง นำท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้น

เขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนท่ีประเทศไทยสีทองโดด

เด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานท่ีถ่ายรูป

ยอดนิยมของนักท่องเท่ียว จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองยะลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 

ช่ัวโมง)  ถึง อ.เมืองยะลา คำว่า “ยะลา” มีท่ีมาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า “ยะลอ” แปลว่า “แห” ถือ

เป็นจังหวัดท่ีมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่จังหวัดหนึ่งของประเทศ ได้รับการยกย่องว่ามีการจัดวาง

ผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) 

 เดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) นำท่านสู่ ตลาดกิมหยง 

เป็นตลาดขายของฝากและของท่ีระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนอาคารสอง

ช้ัน ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ช้ันบนเป็นร้านขายสินค้า ช้ันล่างเป็นตลาดขายของแห้ง อิสระให้ท่าน 

 ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย  นำท่านเปล่ียนข้ึนรถบัสปรับอากาศ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 12 ช่ัวโมง) 

วันที่ห้า           กรุงเทพฯ 

                   

 

เช้า ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ (ถึงจุดหมายประมาณรุ่งเช้าเวลาประมาณ 05.00-

07.00 น.) 

 

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

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดท่ีน่ังเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่น่ัง

ตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบิน
การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ
ปรับเปล่ียนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

• โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

• บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

เงื่อนไขการจอง 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 

อัตราบริการน้ีรวม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่ารถตูป้รบัอากาศ 

• ค่าบรกิารคนขับรถ และค่านำ้มัน 

• ค่าท่ีพัก 2คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรบันกัท่องเท่ียวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



                             

• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ี

บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัท

ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

อัตราน้ีไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 

• ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  

• ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 

 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอยา่งน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงิน

ค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิก

การเดินทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

 

หมายเหต ุ

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 

การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ี

ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

 

 

 

 


