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ล่อง 3 จังหวัด ใต้สุดสยาม 
สงขลา ปัตตานี ยะลา 4วัน 3คืน 

 
(ที่พัก เบตงโรงแรมแลนด์มาร์คแกรนด์วิว 2 คืน / หาดใหญ่ 1 คืน) 

 
   
 
 
 
 

วันเดินทาง 13 -16 เมษายน 2564    / ราคาท่านละ 14,900 บาท 
 

 

เจาะลกึเบตง ใตส้ดุสยาม 4 วัน 3 คนื 
ชมิเมนูเด็ดเบตง: ไกส่บัสตูรเบตง ผดัผกัน ้า ปลานลิธารน ้าไหล เคาหยกนึง่เผอืก                          

ผดัหมีเ่หลอืงเบตง ติม๋ซ า วุน้ด า กม. 4  
เมนูเด็ดหาดใหญ:่ ปลาเตา๋เตย้นึง่บว๊ย และอาหารทะเลทีส่งขลา 
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วันแรก สนามบิน-หาดใหญ่-ปัตตานี-เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-วัดคูหาภิมุข-สนามบินเบตง -สตรีท

อาร์ตเบตง-หอนาฬิกา-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ-วิวยามคํ่าคืน  

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสนามสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู3-4 เคาน์เตอร์

สายการบินไทยสมายล์ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ (น้ําหนักสัมภาระโหลดได้ไม่

เกินท่านละ 20 กก. ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กก. เง่ือนไขตามสายการบิน) 

07.05 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่โดยเที่ยวบินที่ WE 259  

08.35 น.  เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่  ไกด์รอรับท่านที่ประตูทางออก.......นําขึ้นรถตู้ปรับ

อากาศ เดินทางสู่ปัตตานี 

 

 -เดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีน มี

ความศักดิ์สิทธ์ิคู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานี  เป็นที่ประดิษฐาน

องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสาย

จีนในปัตตานีในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ  ติดกับศาลเจ้าแม่ยังมีย่านเมืองเก่า

ปัตตานีซึ่งงดงามด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่หลายแบบหลากสไตล์ให้ได้เดิน

ทอดน่องผ่อนคลายอารมณ์ชมเมืองเก่าที่สวยงามแปลกตาอีกด้วย 

 -จากนั้นเดินทางสู่วัดคูหาภิมุข วัดที่สําคัญและเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดยะลา เดิมวัด

นี้ชื่อวัดหน้าถ้ํา ภายในวัดมีถ้ําประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่  พระพุทธรูป

เก่าแก่หลายองค์ นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อยสวยงาม และน้ําใสสะอาดไหลรินจาก

โขดหิน  มีพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยเก็บวัตถุโบราณมากมาย   บริเวณทางเข้าถ้ําบรรยากาศ

ร่มรื่น มีสระน้ําขนาดใหญ่ 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารธารา จ.ยะลา   

เมนูพ้ืนเมืองที่ขึ้นชื่อ เช่น ปลาเผา,ต้มยํารวมมิตร,กุ้งทอดกระเทียม,หอยลายผัดพริกเผา และอื่นๆ  

(เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) 
 

บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.เบตง(ระยะทาง 125 กม. เส้นทางโค้งที่มีความสวยงามตลอดสองข้าง

ทาง แวะถ่ายรูป สะพานฮาลาบาลา ชมวิวทะเลสาปของเขื่อนบางลาง  จากนั้นเดินสู่  

สนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมของอาคารที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ -นําท่านนั่งรถชม

เมือง ถ่ายภาพสตรีทอาร์ตเมืองเบตง ผลงานที่ถูกสร้างขึ้น เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว

ประทับใจและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภาพที่เขียนส่วนใหญ่  จะเป็นภาพที่บอกเล่า

เรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์

ต่างๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ศาลาประชาคม ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก   
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18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ที่ภัตตาคารต้าเหยิน  

เมนูขึ้นชื่อเบตง เช่นไก่สับต้นตําหรับเบตง,ปลาจีนนึ่งบ๊วยหรือนึ่งซี่อิ้ว,หมูแดง+หมั่นโถว,ถั่วเจ๋ียน 

เคาหยก และอื่นๆ (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) 
 

 

 

 

 

 

 

หลังอาหารให้ท่านเดินชมหอนาฬิกาเบตง ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดโลก ซึ่ง

สามารถส่งจดหมายได้จริง ตู้ไปรษณีย์มีความพิเศษเพราะมีรูด้านบนกับมีลําโพงเพ่ือ

ใช้กระจายเสียงข่าวสารให้กับชาวบ้าน ชมนกนางแอ่นเกาะตามสายไฟฟ้า ชม 

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย  ในยามคํ่า

คืนภายในอุโมงค์มีการติดไฟสวยงาม ทําให้ช่วงเวลาค่ําจุดนี้จะคึกคักไปด้วย

นักท่องเที่ยว 
 

 

 

 

 

นําท่านเข้าที่พัก โรงแรมแลนด์มาร์คแกรนด์วิวเบตง  โรงแรมที่ดีที่สุดเบตง หรือ

เทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง เบตง- เฉาก๊วยเบตง กม.4–อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ําร้อนเบตง-ป้าย  
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                       OK เบตง-ป้ายใต้สุดสยาม-วัดพุทธาธิวาส-วัดพระโพธิสัตว์-สนามกีฬา 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ  ร้านติ่มซําร้านไทซีฮ้ี “สุดยอดติ่มซํามื้อเช้าแบบเบตง 

 

 
 
 
 
 

นําท่านเดินทาง แวะทานเฉาก๊วยเบตง กม. 4(รวมอยู่ในค่าทัวร์) เฉาก๊วยหรือวุ้นดํา 

เป็นขนมหวานขึ้นชื่อของอําเภอเบตง ซึ่งทําจากหญ้าชนิดหนึ่งที่มีปลูกในประเทศจีน 

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน 

ประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว และถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ทําสืบต่อกันมา  

-เดินทางสู่อุโมงค์ปิยะมิตร   เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายา 

สร้างขึ้นสําหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมืองหลบหลีกการโจมตีของฝ่าย

ทหารระยะ ทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตรสามารถบรรจุได้ 200 คนมีทางเชื่อมต่อถึง 

กันหมด 9 ทาง ภายในมีสถานีวิทยุของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายามีห้องนอนมีห้อง

เก็บเสบียงมีอุปกรณ์ไฟฟ้าฯลฯ ภายนอกอุโมงค์เป็นลานกว้างสําหรับฝึกกําลังพล  

ปัจจุบันได้มีการจัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์  และยังมี ต้นไทรพันป ี มี

ความสวยงามแปลกตา มีโพรงขนาดใหญ่จํานวน 2 โพรง ให้เดินเข้าไปได้  

-ชม สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมือง

หนาวแห่งเดียวในภาคใต้  เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิ

ประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี 

ระบบน้ําเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวน

ดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีดอกไม้นานาพันธ์ุบานสะพรั่ง  
  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูปลานิลธารน้ําไหล  

เมนูปลาที่ขึ้นชื่อ ปลาลวกจ้ิม,ปลาทอด,เนื้อปลาต้มยํา,ขลุ้ยปลา,ผัดผักน้ํา,ลูกชิ้นแคะลวกจ้ิม,ขาหมู 

อีกหลายเมนู (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) 
 

บ่าย ชม บ่อน้ําร้อนเบตง  เป็นบ่อน้ําร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีน้ําร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน 

ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ําอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส 
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ซึ่งตรงจุดที่มีน้ําเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ท่านสามารถแช่

เท้าเพ่ือการผ่อนคลายบําบัดกายภาพอบอวนด้วยกลิ่นกํามะถัน  ประมาณ 30 นาที  
 
 
 
 
 
 

 

-จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเบตง แวะถ่ายรูป ป้ายOK เบตง แวะชมสินค้าพ้ืนเบตง 

เช่น รังนก น้ํามันนวดและสมุนไพรต่างๆ  

ผ่านชมศาลาประชาคม มาถึงจุดนี้ให้ ท่านถ่ายภาพตู้ไปรษณีย์ใบใหม่ ที่มีขนาดใหญ่

กว่าตู้ไปรษณีย์แดงบริเวณหอนาฬิกา  ถือเป็นตู้ไปรษณีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใน

ปัจจุบัน -นําท่านถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยามที่เบตง ไว้เป็นที่ระลึก 

 

 
 
 

-ชมวัดพุทธาธิวาส โดยองค์เจดีย์ต้ังอยู่บนเนินเขา มีบรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพ

งดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองเบตงอยู่เบ้ืองหน้า มีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่พุทธศาสนิกชน

นิยมมาสักการะบูชา 3 ส่ิงคือ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธ

ธรรมกายมงคลปยูรเกศานนท์สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืด  

-ชมถ่ายรูป สนามกีฬากลางหุบเขา ที่มีวิวสวย งาม เป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในระดับ

ความสูงที่สุดในบรรดาสนามกีฬาแห่งอื่นๆ ในประเทศไทย  

-ชมวัดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเบตง เป็นสถานที่ตั้งศาลเจ้าอันเป็นที่ประดิษฐาน

ของเทพสําคัญๆหลายองค์ ทั้งเจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง   มีสถาปัตย 

กรรม ของเจดีย์ 7 ชั้น ที่สวยงาม  
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า  ที่ภัตตาคาร 

เมนูที่ขื้นชื่อ ไก่สับเบตง,กุ้งค่ัวไข่เค็ม,แกงส้มปลากะพงดอกดาหลา,กุ้งผัดกะปิสะตอ และอื่นๆ 

(เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) 
 

นําท่านเข้าที่พัก โรงแรมแลนด์มาร์คแกรนด์วิวเบตง ระดับที่ดีที่สุดในเบตง หรือ

เทียบเท่า   
 

วันที่สาม เบตง-ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง- Skwalk-ยะลา-วัดช้างให้-หาดใหญ่-ตลาดกิมหยง 
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04.30 น.  ปลุกท่านยามเช้า เดินทางสู่ อัยเยอร์เวง เพ่ือ ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง   เป็นจุดชมวิว

ทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกรถขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอด

ทั้งปี อยู่ห่างจากตัวอําเภอเบตง ประมาณ 40 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ของเขาไมโครเวฟ มี

ความสูงจากระดับน้ําทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม  ชม 

SkyWalk ที่มีความสูงและสวยงามแห่งใหม่ของประเทศไทย (เปิดเมื่อ 25/9/63  รวม

ค่าเข้าชม)  
 

 รับประทานอาหารเช้า (ไกด์จะนําท่านทานบะหมี่เบตง ที่ขึ้นชื่อ ที่อําเภอธารโต) 

นําท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ ผ่านเส้นทาง อ.เมือง จ.ยะลา 
 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร 

เมนู: ปลากะพงทอดน้ําปลา,แกงค่ัวปลา,น้ําพริกกุ้งสด+ผักแนม,ขาหมูใบชะมวง และอื่นๆที่ขึ้นชื่อ 

(เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อ.โคกโพธ์ิ แวะ ไปกราบสักการะหลวงปู่ทวดวัดราษฎร์

บูรณะหรือวัดช้างให ้  เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดร้างและถูกทอดทิ้งมา

เป็นเวลานาน ถือเป็นวัดต้น ตารับของหลวงปู่ทวดท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด

ในส่วนของสถูปศักดิ์สิทธ์ิที่บรรจุอัฐิหลวงพ่อทวดถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิของชาว

จังหวัดปัตตานีและใกล้เคียงมีผู้คนไป

กราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจใครเจ็บไข้

ได้ป่วยหรือวัตถุส่ิงของถูกขโมยหรือ

ศูนย์หายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูป

แห่งนี้ภายในวัดยังมีวิหารสมเด็จหลวง

พ่อทวดเป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือน

ของหลวงพ่อทองซึ่งมีขนาดเท่าองค์จริง

รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม    
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 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่หาดใหญ่ศูนย์กลางธุรกิจของภาคใต้ ถึงหาดใหญ่อิสระช้อป

ป้ิงที่ตลาดกิมหยง แหล่งรวมของฝากและของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหาดใหญ่ 

 จนสมควรแก่เวลา  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า **ที่ห้องอาหารต่อฮวด 

เมนูขึ้นชื่อ: ปลาเต๋าเต้ยนึ่งบ๊วย,ผัดสะตอ และอื่นๆ  (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) 
  

 นําคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พักในเมืองหาดใหญ่ 
  หลังอาหารท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นในย่านตลาดใกล้เคียง  

  พักที่โรงแรม บุรีศรีภู หาดใหญ ่***โรงแรมใหม่ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี หาดใหญ่-สงขลา-เกาะยอ-ผ่านสะพานติณสูลานนท์-จุดชมวิวยอดเขา-วัดแหลมพ้อ-

ย่านเมืองเก่าสงขลา-คาเฟ่อเมซอน-สนามบินหาดใหญ่-กรุงเทพฯ  

06.00 น. รับประทานอาหาร เช้าที่โรงแรม 

  หลังอาหารเช้า นําคณะเดินทางไปยัง เกาะยอ ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลา ผ่าน

สะพานติณสูลานนท์ที่เชื่อมต่อเกาะยอ 2 ด้านเข้าไว้ด้วยกัน เป็นสะพานที่ยาวที่สุดใน

ประเทศไทย ด้วยความยาว ช่วงที่รวมความยาวได้ถึง 2,640 เมตร นําคณะขึ้น สู่จุด

ชมวิวบนยอดเขากุฏิตรงจุดนี้เป็นจุดชมวิวบนเนินสูงที่เหมาะแก่การชมวิวรอบเกาะยอ 

โดยสามารถมองเห็นทะเลสาบสงขลาได้ทั้งสองด้าน จากนั้นนําคณะแวะถ่ายรูปกับ

พระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดแหลมพ้อ 
 

  จากนั้นนําคณะเดินทางสู่ร้านอาหาร เพ่ือรับประทานอาหารเที่ยง 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเล ร้านนายหวาน 

 หลังอาอาหารนําท่านสู่ย่านเมืองเก่าสงขลา มีประวัติความเป็นมายืนยาวกว่า 200 ปี 

ย้อนลอยไปสู่ความรุ่งเรืองที่เป่ียมด้วยบรรยากาศของวันวานสุดคลาสสิก ชมถนน

วัฒนธรรม มีแกลเลอรี่ ค่าเฟ่ สตีทอาร์ต นอกจากเราจะได้ชมสถาปัตยกรรมและ

จิตรกรรมแล้ว ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลายังมีอาหารการกินที่หลากหลาย ทั้งอาหาร

คาวหวาน อาหารไทย อาหารจีน ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นร้าน สุกี้ยากี้นครใน 

ข้าวสตูเกียดฟ่ัง ก๋วยเตี๋ยวหางหมู ก๋วยเตี๋ยวใต้โรงง้ิว โรตีนางงาม ไอติมโอ่ง ขนมไข่

เตาถ่าน คือมีหลากหลายร้านให้เลือกซื้อ เลือกชิมอย่างมาก รวมไปทั้งการขายของ

ฝากพ้ืนเมืองที่หารับประทานได้ยากมีให้เลือกซื้ออีกด้วย  

สมควรแก่เวลาเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่ ระหว่างทางแวะ Café Amazon ร้าน

กาแฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีความทันสมัยมาก  
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อิสระอาหารค่ํา 

21.05 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE268  

22.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

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

 หมายเหต:ุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเป็นผู้จัดที่นั่งเท่านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามลําดับ

การจองพร้อมชําระเงิน 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ

อากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ 

เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดย

คํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วน

ตามโปรแกรม  
 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดวันเดินทาง อัตราค่าบริการ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

13-16 เม.ย. 2564 14,900.- 2,600.- 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 รถตูป้รับอากาศ  

 ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ เที่ยวบินไป-กลับเวลาบินอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  (สัมภาระตามเง่ือนไขของสายการบินกําหนด)  

 ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม    

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ  

 มัคคุเทศก์ (รอรับที่สนามบินหาดใหญ่) กรณีกรุ๊ป 16ท่านขึ้นไป,ถ้าจํานวนลูกทัวร์ 6-8

ท่าน ก็จะเป็น DRIVER GUIDE ที่ชํานาญดูแลท่านตลอดการเดินทาง, เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ที่

สนามบินกรุงเทพฯ  

 อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง 

 วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท ,วงเงินประกันอุบัติเหตุค่า

รักษาพยาบาล 500,000  บาท  (ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งนี้

ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมี

ใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสํารองจ่ายไป

ก่อน 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ  

 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ 500 บาท 
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เงื่อนไขการช าระเงิน (ช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤษก์) มัดจ าท่านละ 5000 

บาท / มัดจ าท่านละ 3000 บาท(ไม่ใช่วันหยุดยาว) ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อน

การเดินทาง 14 วัน  

**(ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นต้องออกตั๋วเลยซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งสิ้น)** 
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่

สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจําห้องพัก,ค่าอาหาร เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดในทุก

กรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการ

ให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่ง

ไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการ

พิจารณาและตัดสินใจ และเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการ

ให้บริการอื่นๆ เป็นสําคัญ 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

 ทางบริษัทฯได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ 

ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่ง

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

 ที่นั่งไม่สามารถเลือกหรือรีเควสได้ แต่ถ้าท่านประสงค์ หรือต้องการเลือกที่นั่งบนเครื่อง 

โปรดแจ้ง และชําระเงินโดยตรง กับเจ้าหน้าที่ที่เคาร์เตอร์เช็คอินสนามบิน ณ วันเดินทาง  

 หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลา

ประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย (เง่ือนไขการรีฟันขึ้นอยู่กับตั๋วที่ท่านจอง และนโยบาย

ของแต่สายการบิน) 

 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติ

ตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ ไม่ใช่ผู้ที่มี

ปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง

เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบ

ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) 

ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่

อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่(นอน2ท่าน) กับ 1 เตียงพับเสริม(นอน1ท่าน) 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้อง

ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกใน
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การเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ ไกด์

ทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


