
                             

 

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเป็นผู้จัดท่ีน่ังเท่าน้ัน!! 

 

วนัแรก         สถานีรถไฟหัวล าโพง กรุงเทพ ฯ - หาดใหญ่ 

13. 30น. พร้อมกนัท่ีชานชาลาท่ี 4 สถานีรถไฟหวัลาํโพงเจา้หนา้ท่ีบริษทัรอตอ้นรับเตรียมความพร้อมสู่ขบวนรถไฟ

ขบวนใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนท่ี 31  ชั้นสองตูน้อนปรับอากาศ 
14.30 น. รถไฟออกเดินทางสู่ชุมทางหาดใหญ่ เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทาง ระหว่างทางเชิญ

ท่านเลือกซ้ือเลือกทานอาหารข้ึนช่ือตามสถานีต่างๆ อาทิเช่น ก๋วยเต๋ียวเสน้เลก็ท่ีสถานี
ราชบุรี หรือ ขา้วตม้กุง้ กระเพาะปลา ท่ีสถานีหวัหิน หรืออาหารและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 

จากตูเ้สบียง (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย)  

ช่วงคํ่า พนกังานการรถไฟจะปูเตียงนุ่มๆ ใหท่้านไดพ้กัผอ่นนอนหลบัแสนสบาย 
ราตรีสวสัด์ิ.............. 

 

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยว/เดินทางคน

เดียว เพิม่ 
ที่นั่ง 

25-28 มนีาคม  2564 8,999 
ไม่มรีาคาเด็ก 

1,500 18 

10 – 13 เมษายน  2564 10,590 1,500 18 

11 – 14 เมษายน  2564 10,590  1,500 18 

12 – 15  เมษายน  2564 10,590  1,500 18 



                             

วนัที่สอง         หาดใหญ่ จ.สงขลา (เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู้) - ปัตตานี - วดัช้างให้ หลวงปู่ทวด -  

                      สะพานจุดชมววิเขือ่นบางลาง – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณย์ี หอนาฬิกาเบตง  

                                                                                                                                                                  อาหารเช้า/เทีย่ง /เยน็  

 

เช้า เดินทางถึง หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทาํธุระส่วนตวัใหเ้รียบร้อย น าท่านเปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู้ 

  รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่ 1)  

 นาํท่านแวะ จังหวัดปัตตานี เดินทางสู่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่ราว 300 ปี สร้างมา

เม่ือใดและใครเป็นคนสร้างก็ไม่มีหลกัฐานท่ีแน่ชดั เดิมเป็นวดัร้างและถกูทอดท้ิงมาเป็นเวลานาน ถือเป็นวดั

ตน้ตาํรับของหลวงปู่ทวด ท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดั ในส่วนของสถูปศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอฐิัหลวงพ่อ

ทวด ถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจ

ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุส่ิงของถกูขโมย หรือศนูยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ท่ีสถูปแห่งน้ี ภายในวดัยงัมี

วิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวิหารท่ีประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อทอง ซ่ึงมีขนาดเท่องค์จริง 

รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม  จากนั้นนาํท่านชม สะพานจุดชมวิวเขื่อนบาง

ลาง แหล่งสูดโอโซนชั้นดี บรรยากาศเยี่ยม เห็นวิวแบบ 360 องศา ตวัเข่ือนเป็นเข่ือนหินถมแกนดินเหนียว 

สร้างข้ึนเพ่ือกั้นแม่นํ้ าปัตตานีอนัเป็นส่วนหน่ึงของโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต ้

ตามแผนพฒันาลุ่มนํ้ าปัตตานี โดยมีการสร้างแลว้เสร็จเม่ือเดือนพฤษภาคม 2524 และปัจจุบนัอยู่ในความ

ดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอ่างเก็บนํ้ าเหนือเข่ือนยงัอาํนวยประโยชน์ในด้านการ

ชลประทานสู่พ้ืนท่ีเพาะปลกูของจงัหวดัยะลาและปัตตานี ซ่ึงนํ้ าท่ีปล่อยออกมาก็นาํมาผลิตไฟฟ้านาํจ่ายให้

ประชาชนในภาคใตไ้ดใ้ชใ้นครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งประมงนํ้ าจืดท่ีสาํคญัในภาคใตอี้ก

ดว้ย ใหท่้านถ่ายรูปอิสระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 2) 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เบตง อาํเภอท่ีอยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย เมืองใตสุ้ดปลายดา้มขวาน เต็มไปดว้ยแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย นาํท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของ

ประเทศไทย ก่อสร้างอุโมงค์แห่งน้ีข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบันกับ



                             

ชุมชนเมืองใหม่ นาํท่านถ่ายรูปบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอ าเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและ

ใหญ่ที่สุดในโลก โดยสร้างข้ึนเพ่ือรําลึกถึงความยากลาํบากในการติดต่อส่ือสารระหว่าง สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 

2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ลกัษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุลาํโพง

ไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี และ

ใกล้ๆ กนันั้นยงัมี หอนาฬิกา สญัลกัษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศนูยก์ลางของส่ีแยกวงเวียนกลางเมือง ให้ท่าน

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่ 3) เมนูไก่เบตง และเคาหยก อาหารพืน้เมอืงขึน้ช่ือ 

หลงัทานอาหารสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัแรม 

ที่พกั: แกรนด ์แมนดาริน เบตง หรือ The Holidays Hill หรือระดับเทยีบเท่ากนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วนัที่สาม        เบตง - อยัเยอร์เวง Skywalk – ชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง – สะพานแตปูซู –  น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 – ร้าน    

                      เฉาก๋วยเบตง กม.4 – สวนหมืน่บุปผา - อุโมงค์ปิยะมติร –  บ่อน า้ร้อนเบตง                      อาหารเช้า/เทีย่ง /เยน็  

 

04.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ในเขตพ้ืนท่ีของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรท่ี 32 มีความสูง

กว่าระดบันํ้ าทะเล 2,038 ฟุต ใหท่้านเต็มอ่ิมกบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเชา้มืดไดอ้ยา่ง

สวยงาม   *มีบริการวินมอเตอร์ไซดข้ึ์นจุดชมวิว เท่ียวละ 20 บาทไม่รวมในค่าทวัร์ *  



                             

  และท่านสามารถชม Skywalk อยัเยอะร์เวง แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของเบตงได ้บนระดบัความสูง 2,038 จาก

ระดบันํ้ าทะเล ใชง้บประมาณการก่อสร้างกว่า 90 ลา้นบาท มีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ท่ีเป็นจุดไฮไลท์คือชั้น 3 ท่ี

สร้างทางเดินดว้ยกระจกใส มีความยาว 63 เมตร ให้ทุกท่านไดต่ื้นตา ต่ืนใจ พร้อมพบกบัวิวสุดธรรมชาติ

สวยและ ความหวาดเสียวเวลาเดินเหยยีบอยู่บนกระจก (ไมร่วมค่าเขา้ใชจ่้ายทั้งหมดเก่ียวกบัการชมสะพาน

แกว้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่ 4) 

  นาํท่านถ่ายรูปสวยๆกบั สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไมเ้ก่าแก่สร้างขา้มแม่นํ้ าปัตตานี มีนายมูเซ็ง แต

ปูซู เป็นผูบุ้กเบิก ใหท่้านถ่ายรูป เดินทางสู่ น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ช่ือเดิม คือ นํ้ าตก “วงัเวง” หรือ "อยั

เยอร์เค็ม" เป็นนํ้ าตกท่ีตกลงมาจากหนา้ผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปดว้ยพรรณไมเ้ขียวขจีในปี

มหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อยัเยอร์เวง จึงไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบิกเส้นทาง พฒันาเป็น

แหล่งท่องเท่ียว และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นนํ้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9  

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

  นาํท่านแวะ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นด า) อร่อยระดับต านาน ความพิเศษของเฉาก๊วยท่ีน่ีคือกรรมวิธีการ

ผลิตท่ียงัคงความดั้งเดิมท่ีไดรั้บการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ สังเกตไดจ้ากเขม่าควนัท่ีจบัตวัอยู่รอบบา้น 

เพราะกรรมวิธีการทาํนั้นเร่ิมจากการใชเ้ตาโบราณกบัไมฟื้นเป็นเช้ือเพลิง  และการตม้หญา้เฉาก๊วยก็ตอ้งใช้

เวลาในการตม้นาน 3 ชัว่โมง หลงัจากนั้นกรองเอาเฉพาะนํ้ า แลว้จึงนาํนํ้ าเฉาก๊วยท่ีผ่านการกรองแลว้ผสม

กบัแป้งนาํมาเค่ียวต่ออีกคร้ัง เพ่ือใหเ้หนียวจนเขา้เน้ือ แลว้จึงตกัใส่ภาชนะ ตั้งพกัให้เยน็จนเน้ือเฉาก๊วยจบั

ตวั เป็นอนัเสร็จสมบูรณ์  อิสระให้ท่านเลือกซือ้ลองชิมตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นาํท่านเดินทางสู่ สวนหมืน่บุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่ง

เดียวในภาคใต ้เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยู่สูงจากระดบัทะเลปาน

กลางราว 800 เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบนํ้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลกูไมด้อกเมือง

หนาว เป็นโครงการตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไมน้านาพนัธุ์

บานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ไดแ้ก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลล่ี 

แกลดิโอลสั ตุม้หูนางฟ้า และอีกหลายสายพนัธุอ์นัมีเสน่ห์ ใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 5) พร้อมเมนูปลาน า้ไหล/ผดัผกัน า้ อาหารขึน้ช่ือ 



                             

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมติร ในอดีตเคยถกูใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อนตวั และเป็นแหล่งสะสม

เสบียงในการต่อสูข้องกลุ่มผูข้ดัแยง้ทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท่ี้เคยใชอุ้โมงค์

แห่งน้ีในการพกัพิง ไม่หลงเหลืออยูอี่กต่อไปแลว้ หากแต่หอ้งหบัและร่องรอยท่ีพวกเขาท้ิงไวย้งัคงถูกจารึก

เอาไวใ้หค้นรุ่นหลงั ไดใ้ชป้ระโยชน์จากการรําลึกถึงอดีตแห่งการต่อสูอ้นั 

  เจ็บปวด ภายในอุโมงคสี์เหลืองสม้นวลตาแต่ก็ชวนใหนึ้กถึงภาพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่อง

ต่าง ๆ ตามการใชง้าน เช่น หอ้งนอน หอ้งเก็บเสบียง เป็นตน้ อากาศภายในเยน็สบายไม่อึดอดัภายในอุโมงค์

มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสู่อุโมงคต์อ้งเดินผา่นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 นาํท่านเดินทางสู่ บ่อน า้ร้อนเบตง เป็นบ่อนํ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย 

โดยอุณหภูมิของนํ้ านั้นอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณท่ีนํ้ าเดือดน้ีสามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุก

ภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการสร้างสระนํ้ าขนาดใหญ่สําหรับกักนํ้ าจากนํ้ าพุร้อนเพ่ือให้ประชาชนและ

นกัท่องเท่ียวไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เล่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่ 6)  

หลงัทานอาหารสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัแรม 

 



                             

วนัที่ส่ี         หาดใหญ่ –  สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่-ตลาดกมิหยง - กรุงเทพฯ                               อาหารเช้า, เที่ยง, 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มือ้ที่ 7)  

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่หาดใหญ่   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 8) ระหว่างทาง 

   จากนั้นเดินทางสู่ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  แหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ
ของคนเมือง  ตั้งอยูบ่นถนนกาญจนวนิช   ดว้ยเน้ือท่ีกว่า  900  ไร่  เต็มไปดว้ยธรรมชาติอนับริสุทธ์ิท่ีรอคอย
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวใหไ้ดส้มัผสักบัความร่มร่ืนของพรรณไมน้านาชนิด  หรือจะใชบ้ริการเรือป่ัน สามารถ
ชมทศันียภาพของสวนสาธารณะกนัแบบใกลชิ้ด   นอกจากน้ีบนยอดเขาภายในสวนยงัเป็นท่ีประดิษฐานของ
ส่ิงศัก ด์ิสิทธ์ิ  ท่ีทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความเคารพศรัทธา มากราบไหว้เป็นจํานวน
มาก  อาทิ  พระพุทธมงคลมหาราช  พระโพธิสตัวก์วนอิม  และทา้วมหาพรหม  โดยยงัมีจุดชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นเมืองหาดใหญ่และทะเลสาบสงขลาไดแ้บบพานอรามา  รวมทั้งยงัมีกิจกรรมนันทนาการและแหล่ง
ท่องเท่ียวมากมายท่ีรอการมาเยอืนไดแ้บบเต็มอ่ิม 

 หลงัจากนั้น นาํท่านสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของท่ีระลึกขนาดใหญ่ในอาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ตั้งอยูบ่นอาคารสองชั้น ริมถนนละมา้ยสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินคา้ ชั้นล่างเป็นตลาด

ขายของแหง้ อิสระใหท่้าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั   

...... .น.  ไดเ้วลาสมควรนาํท่านสู่สนามบินหาดใหญ่ เตรียมเดินทางสู่กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง หรือสนามบิน 

  สุวรรณภูม(ิอสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

....... น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง / สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

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

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จดัที่นั่งเท่านั้น โดยจดัสรรที่นัง่ตามล าดบัการจองพร้อมช าระเงิน 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบินการจราจร, การ
เดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพือ่ให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
 

เงื่อนไขการจอง 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจาํ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 

** ค่าบริการข้างต้นท่านต้องช าระเพิม่ค่าทิป ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน ** 



                             

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋รถไฟตูน้อนปรับอากาศ ชั้น 2 เตยีงบน  (หากท่านมีความประสงคใ์ชเ้ตียงล่างเพ่ิมท่านละ 150 บาท) 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัพร้อมภาษีสนามบิน เสน้ทาง หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ  
 ค่าระวางนํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเง่ือนไขสายการบิน 
 ค่ารถตูห้รือรถบสัปรับอากาศ รับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 – 3 ท่าน/หอ้ง ระดบั 3 ดาว ตามมาตรฐาน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารรวม 8  ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ (อาหารท่ีจดัเล้ียงในแต่ละม้ือเป็นอาหารทอ้งถ่ิน หากท่านชอบทานอาหาร

ชนิดใดเป็นพิเศษ  หรือมีเดก็ควรนาํอาหารท่ีชอบติดตวัไปดว้ย) 
 ค่ามคัคุเทศกน์าํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ไม่ครอบคลุมเร่ือง

สุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณ)ี ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั การเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้ง
มีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสาํรองจ่ายไปก่อน 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายในการทาํหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือจากการจดัเล้ียงใน

รายการ / ค่าโทรศพัท ์/ ค่าโทรศพัทท์างไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซกัซีด / มินิบาร์  
 ค่าระวางนํ้ าหนกัสมัภาระท่ีเกินจาก 20 กิโลกรัม 
 ค่ารถไฟเตยีงล่างเพิม่ 150 บาท 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า  
 ค่าทิป ท่านละ 400 บาท / ทริป / ท่าน 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถกูตอ้งเพื่อนาํไปหกัค่าใชจ่้าย 
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวการเขา้ชม Skywalk อยัเยอะร์เวง ทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั(การไม่ชาํระเงินค่ามดัจาํ 

หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เงื่อนไขการยกเลกิและคนืค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ชาํระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเต็มจาํนวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 



                             

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 18 ท่าน 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การ

สูญหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯกาํกบัเท่านั้น 

 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ้ ามนัท่ีไม่

คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


