
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจา้
แมล่ิม้กอเหนีย่ว -มัสยดิกลางปัตตานี- จดุชมววิสะพาน
ขา้มเขือ่นบางลาง -ตูไ้ปรษณียใ์หญท่ีส่ดุในโลก-หอ
นาฬกิาสตรทีอารต์เบตง-ถนนคนเดนิเมอืงเบตง  

 
 

BETONG 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 3 ดาว 

2 

ชมทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง -อนิเตอรรั์งนก-ชมสนามบนิ
แหง่ใหมเ่บตง-อโุมงคปิ์ยะมติร-สวนหมืน่บฟุผา-บอ่น้ํา
รอ้นเบตงจดุเช็คอนิป้ายโอเคเบตง 

   
BETONG 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 3 ดาว 

3 
สะพานแขวนแตปซู-ูวดัชา้งให-้ตลาดกมิหยง-สนามบนิ
หาดใหญ-่สนามบนิดอนเมอืง     



หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่
ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ตั๋วเครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทาง
ได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การ
ยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุ
ของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดังนัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ 
ประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1                   สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียวมัสยดิกลางปัตตานี-จุดชมววิสะพาน
ข้ามเขือนบางลาง-ตู้ไปรษณย์ีโบราณชมหอนาฬิกา-สตรีทอาร์ตเบตง-ถนนคนเดินเมืองเบตง 

04.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR  (SL)โดยท่านจะพบกบั
เจา้หนา้ท่ีส่งทวัร์และหวัหนา้ทวัร์ ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอ านวยความ
สะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

   
  เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกทีน่ั่งได้ 
  ทีน่ั่งอาจจะไม่ได้น่ังติดกนั และไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ั่งบนเคร่ืองบินได้ในคณะ 
  ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน 
  และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟท์บินและสายการบิน อาจมีการเปลีย่นแปลงไฟท์บินขึน้อยู่กบัสายการ

บิน 
 
06.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายบินTHAI LION AIR  (SL)เท่ียวบินท่ี SL702 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง)ราคาทวัร์ รวมนํา้หนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองท่าน
ละ 10 กโิลกรัม และถือขึน้เคร่ืองได้นํา้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม  

07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากนั้นน าท่านเดินทางท่องเท่ียว
จงัหวดัปัตตานี ท าท่านสักการะศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียวเป็นศาลเจา้
เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของ จ.ปัตตานี ตั้งอยูท่ี่ถนนอาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี 
เดิมศาลเจา้น้ีมีช่ือเรียกวา่ "ศาลเจา้ซูก๋ง" ตามหลกัฐานท่ีจารึกอยูใ่นศาล
เจา้ ตั้งข้ึนในปีพุทธศกัราช 2117 ในรัชสมยัของสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาแห่งกรุงศรีอยธุยา แมศ้าลเจา้น้ีจะตั้งมาเก่าแก่นบัไดห้ลายศตวรรษ 
แต่ดว้ยบุญญาภินิหารของเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียวศาลเจา้น้ีจึงมีความ
เจริญรุ่งเรืองและเป็นท่ีศรัทธาของสาธุชนจากนั้นพาชมมัสยดิกลาง
ปัตตานีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวประจ าเมืองปัตตานีท่ีออกแบบดว้ย
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมีความโดดเด่น และยงัเป็นศาสนสถานศูนย์
รวมจิตใจของผูน้บัถือศาสนาอิสลามในภาคใตท่ี้ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึง 
รูปทรงภายนอกของมสัยดิมีตน้แบบมาจากทชัมาฮาล  



 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(1) 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป จุดชมววิสะพานข้ามเข่ือนบางลาง เป็น
สถานท่ีส าหรับการพกัผอ่นและชมววิภูเขาท่ีโอบลอ้มเข่ือนบางลาง กั้น
แม่น ้าปัตตานีท่ีบริเวณบา้นบางลาง จงัหวดัยะลา ช่วงเชา้บางวนัจะ
สามารถเห็นหมอกบางๆ บรรยากาศดี โอโซนสูญใหเ้ตม็ปลอด จากนั้น
น าท่านชม ตู้ไปรษณย์ีโบราณ ตั้งอยูท่ี่บริเวณส่ีแยกหอนาฬิกาใจกลาง
เมืองเบตง สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง ลกัษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นวงรอบของตูป้ระมาณ 140 
เซนติเมตร มีความสูง 290 เซนติเมตร ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุล าโพงไว้
ขา้งในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของ
ทางราชการ มีอายรุวม 86 ปีจากนั้นน าท่านชมวงเวยีน หอนาฬิกาเบตง
ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างเก่าแก่อยูคี่ยงคู่กบัเมืองเบตงมาชา้นาน หอนาฬิกาแห่งน้ีสร้างเป็นสัญลกัษณ์จุดศูนยก์ลางของ
เมือง ณ บริเวณจุดตดัของถนนสุขยางคก์บัถนนรัตนกิจ ดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเล่ืองช่ือจากยะลา จากนั้นชม 
สตรีทอาร์ตเบตง ( Street Art Betong )แลนดม์าร์กใหม่ของเบตง เป็นผลงานท่ีถูกสร้างข้ึน เพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียวและใหท้่านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึกภาพท่ีเขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพท่ีบอกเล่าเร่ืองราววถีิชีวติ 
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยูจ่ริงใน อ.เบตง จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตงอิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองหรือล้ิมลองอาหารตามอธัยาศยั 

เยน็  อสิระอาหารตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกในการท่องเทีย่ว 

พกัที ่ BETONG HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

วนัที ่2  ชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง-อนิเตอร์รังนก-ชมสนามบินแห่งใหม่เบตง-อุโมงค์ 
 ปิยะมิตร-สวนหม่ืนบุฟผา-บ่อนํา้ร้อนเบตง-จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง 
05.00 น.  น าท่านข้ึนสกายวอลค์ชม ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ข้ึนช่ือในเร่ืองของการชม

พระอาทิตยข้ึ์น ควบคู่ไปกบัการชมทะเลหมอกอนัสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่วา่

คุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นววิทิวทศัน์

เบ้ืองหนา้ท่ีเป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าเมนูติ่มซํา (2) 



แวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคาร สนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมท่ีตกแต่งดว้ยไมไ้ผ ่ ร้านของฝากของที่

ระลกึเบตง ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากจากทอ้งถ่ิน เช่น ผลิตภณัฑก์ลุ่มแม่บา้น สินคา้ OTOP,รังนก ,ยาจีน ,หม่ี

เหลืองเบตง,ซีอ้ิวเบตงส้มโชกุน, เส้ือยดืสกรีน OK BETONG เป็นตน้ 

ใหท้่านไดอิ้สระซ้ือเป็นของฝาก สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นปิยะมิตร 2 สวน

ดอกไมน้ี้อยูท่่ามกลางภูเขา สวนน้ีเกิดข้ึนจากโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้

พระราชทานนามสวนแห่งน้ีวา่ วา่นฮวัหยวน หรือ แปลเป็นไทยวา่ สวนหม่ืนบุปผา อุโมงค์ปิยะมิตรสถานท่ีทาง

ประวติัศาสตร์ ท่ีในอดีตเป็นฐานเคล่ือนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสตม์ลา ภายในอุโมงคมี์

โรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสัญญาณวทิยรุะยะไกล หอ้งปฏิบติังานวางแผน ในส่วนของพื้นผวิดา้นบนของอุโมงค์

มีตน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3) 

น าท่านเดินทางไปยงั บ่อนํา้ร้อนเบตง เป็นบ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยจะมีน ้าร้อนผดุข้ึนมาจากใตดิ้น 
ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีน ้าเดือดน้ี 
สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที ทางจงัหวดัยะลาไดป้รับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบบ่อน ้าร้อน ใหมี้ความ
สวยงาม แต่ยงัคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อใหเ้หมาะส าหรับการมาพกัผอ่นหยอ่นใจ และส่งเสริมการท่องเท่ียว
เพื่อสุขภาพ จากนั้นแวะ จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง เป็นจุดเช็คอินแรกท่ีคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียวก่อนเขา้สู่ “เมือง
ในหมอก ดอกไมง้าม ใตสุ้ดสยาม เมืองงามชายแดน” ส าหรับบนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก สถานท่ีตั้ง ทางเขา้ตวั
เมืองเบตง เส้นทางสาย 410 ถนนสายหลกัในการเขา้-ออกตวัเมืองเบตง 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ณ ภัตตาคาร(4) 

พกัที ่ BETONG HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

วนัที ่3  สะพานแขวนแตปูซู-วดัช้างให้-ตลาดกมิหยง-สนามบินหาดใหญ่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าเมนูข้าวมันไก่เบตง(5) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้
สะพานแขวนแห่งน้ีใชง้านมาหลายสิบปี วตัถุประสงคห์ลกัท่ีสร้างข้ึนนั้น 
ในอดีตชาวบา้นใชข้นถ่ายสินคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้ยางพารา และ
ใชส้ัญจรของชาวสวนในพื้นท่ี จากนั้นพาท่านขอพร วดัช้างให้หรือ วดั
ราษฎร์บูรณะ เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแลว้กวา่ 300 ปี ตามต านานกล่าววา่ พระยาแกม้ด าเจา้เมืองไทรบุรี ตอ้งการ
หาชยัภูมิส าหรับสร้างเมืองใหม่ใหก้บันอ้งสาว จึงไดเ้ส่ียงอธิฐาน ปล่อยชา้งใหอ้อกเดินทางไปในป่า โดยมีเจา้



 

ส า  ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัร  สามารถส บั ปรบัเป ีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้าม วามเหมาะสม โดยม ตอ้งแ ง้ใหท้ราบ ว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ด  นทาง ะไม ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมา ากไดร้บัทราบเงือ่นไ กอ่นการเด  นทางแ ว้  

บร ษทั   อสงวนส ทธ  เร  ม่แ ะ บการใหบ้ร  การ ที ่สนามบ นตน้ทาง าไป เทา่น ั น  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 

เมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวนัหน่ึง ชา้งไดห้ยดุอยู ่ณ ท่ีแห่งหน่ึง แลว้ร้องข้ึนสามคร้ัง พระยาแกม้
ด าจึงไดถื้อเป็นนิมิตท่ีดี จะใชบ้ริเวณนั้นสร้างเมือง แต่นอ้งสาวไม่ชอบ พระยาแกม้ค าจึงใหส้ร้างวดั ณ บริเวณ
ดงักล่าวแทน แลว้ใหช่ื้อวา่ วดัชา้งไห ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 

หลงัอาหารกลางวนั อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดกมิหยงใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากอาทิเช่น อาหารแหง้ กาแฟ 

ขนมขบเค้ียว ถัว่ต่างๆ เคร่ืองส าอาง และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

เยน็  อสิระอาหารตามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอาศยานหาดใหญ่  

20.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายบิน THAI LION AIR  (SL)เท่ียวบินท่ี SL721 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 
  

22.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

............................................ 

 
 

 
 

รา าทวัร  ไมร่วม  า่ท ปม ั เุทศก น าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่ก  น 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

 อเก็บ า่ท ปม ั เุทศก น าเทีย่วณ สนามบ นในวนัเช็ อ น  

ทา่น ะ 500 บาท/ทร ป/ทา่น 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

A1, B1, C1 300 

A2, B2, C2 200 

A3, B3, C3 ไมม่ ีา่ใช ้า่ย 

 
 
 

 
แผนผงัทีน่ ัง่( กรณีตอ้งการ ็อ ทีน่ ัง่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรา า่บร การ 

วนัทีเ่ด  นทาง รา าทา่น ะ  พกัเดีย่ว 

11 – 13 ม ถนุายน 65 6,555 2,000 

12 – 14 ม ถนุายน 65 5,999 2,000 

13 – 15 ม ถนุายน 65 5,555 2,000 

15 – 17 ม ถนุายน 65 5,555 2,000 

18 – 20 ม ถนุายน 65 6,555 2,000 

20 – 22 ม ถนุายน 65 5,555 2,000 

23 – 25 ม ถนุายน 65 5,999 2,000 

24 – 26 ม ถนุายน 65 6,555 2,000 



27 – 29 ม ถนุายน 65 5,555 2,000 

01 – 03 กรกฎา ม 65 6,555 2,000 

04 – 06 กรกฎา ม 65 5,999 2,000 

06 – 08 กรกฎา ม 65 5,999 2,000 

07 – 09 กรกฎา ม 65 5,999 2,000 

19 – 21 กรกฎา ม 65 5,999 2,000 

20 – 22 กรกฎา ม 65 5,999 2,000 

22 – 24 กรกฎา ม 65 6,555 2,000 

03 – 05 ส งหา ม 65 5,999 2,000 

04 – 06 ส งหา ม 65 5,999 2,000 

05 – 07 ส งหา ม 65 6,555 2,000 

08 – 10 ส  งหา ม 65 5,999 2,000 

16 – 18 ส งหา ม 65 5,999 2,000 

18 – 20 ส งหา ม 65 5,999 2,000 

19 – 21 ส งหา ม 65 6,555 2,000 

24 – 26 ส งหา ม 65 5,999 2,000 

26 – 28 ส งหา ม 65 6,555 2,000 

29 – 31 ส งหา ม 65 5,999 2,000 

01 – 03 กนัยายน 65 5,999 2,000 

07 – 09 กนัยายน 65 5,999 2,000 

12 – 14 กนัยายน 65 5,999 2,000 

16 – 18 กนัยายน 65 6,555 2,000 

19 – 21 กนัยายน 65 5,999 2,000 

22 – 24 กนัยายน 65 5,999 2,000 



26 – 28 กนัยายน 65 5,999 2,000 

28 – 30 กนัยายน 65 6,555 2,000 

01 – 03 ต ุา ม 65 7,555 2,000 

03 – 05 ต ุา ม 65 6,555 2,000 

06 – 08 ต ุา ม 65 6,555 2,000 

08 – 10 ต ุา ม 65 7,555 2,000 

18 – 20 ต ุา ม 65 6,555 2,000 

26 – 28 ต ุา ม 65 6,555 2,000 

28 – 30 ต ุา ม 65 7,555 2,000 

29 – 31 ต ุา ม 65 7,555 2,000 

ไมส่ามารถยกเ  กการเด นทางได ้เนือ่ง ากเป็นรา าโปรโมช ัน่  
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่ก น 2 ปีบร บรูณ  ณ วนัเด นทางไปแ ะก บั 

** ไมม่รีา าเด็ก ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเด  นทางก บั (ทารก) ทา่น ะ 2,000 บาท **  

 
อตัรา า่บร  การรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ) 
 น้ําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่งคนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 10 ก.ก. และน้ําหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 

(CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 ก.ก. (เงือ่นไขเป็นไปตามทีส่ายการบนิกําหนด) 
 คา่โรงแรมทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิ มาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม
เดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ กรณีนอน 3 ทา่น หอ้งนอนจะเป็นการเสรมิเตยีงเทา่นัน้ 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถตูป้รับอากาศนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์**คา่ประกันอบุัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตัวของผูเ้ดนิทาง  

 

อตัรา า่บร  การไมร่วม 

 คา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากความลา่ชา้ของ อบุัตภัิยทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การหยดุนัดงาน  หรอื

สิง่อืน่ใดทีอ่ยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

  า่ท ปม ั เุทศก น าเทีย่ว500 บาท/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 

 คา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิกําหนด 



 คา่ประกันภัยธรรมชาต ิประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

 คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและอาหารสําหรับมสุลมิ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไ การออกเด นทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี ้กําหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง

ขัน้ตํา่ 8ทา่นหากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีกํ่าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทัวร ์หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่น

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิ

ภายในประเทศทกุครัง้ 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อันเนือ่งมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของทา่น 

หากทา่นถอนตัวออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด

ตามจํานวนเงนิของราคาทัวร ์

 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยันจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็น

จะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลา

ในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมัดจํา ทัง้นีทั้ง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

เง ือ่นไ การ อง การส ารองทีน่ ัง่ แ ะการช าระเง  น 

 กรณุาช าระเง  นเต็ม  านวน พรอ้มสําเนาบัตรประชาชน เพือ่ยนืยันการจองภายใน 24 ชัว่โมง  
 หากไมช่ําระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 เมือ่ทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั)ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวาม
จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 

เง ือ่นไ ยกเ  กการ อง : 

ไมส่ามารถยกเ  กการเด นทางได ้เนือ่ง ากเป็นรา าโปรโมช ัน่ 
หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ
ไมค่นืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  
 

 

 

 



หมายเหต ุ

 บร ษทั   อสงวนส ทธ  ยกเ  กการเด  นทาง กอ่น ว่งหนา้  5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่ง
นอ้ย8 ทา่นในกรณีนี บร  ษทั  ย  นด ีนืเง  นใหท้ ั งหมด หรอื ดัหา ณะทวัร  อ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตอุันใดก็ตามแต ่
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้ส ิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ไมส่ามารถ
นํามาเลือ่นวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ดโ้ดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย
เพิม่  

 บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิการนัดหยดุงาน, 
ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอบุัตเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 ราคาทัวร ์เป็นราคาสําหรับคนไทยเทา่นัน้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 1,000 บาท ตอ่ทา่น  
 หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลัง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษัิทจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

หากกรณีทีจํ่าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เงือ่นไขและขอ้จํากัดในการเดนิทาง อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล 
ทัง้นีนั้กทอ่งเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะทําตามเงือ่นไขตา่งๆ เชน่ การฉีดวคัซนี การตรวจโควดิ-19 และ
การลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะจังหวดัและสายการบนิ 
 
 

*เมือ่ทา่นช าระเง  น า่ทวัร  ใหก้บัทางบร ษทั แ ว้ทางบร ษทั   

 ะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไ  อ้ตก งท ั งหมดนี แ ว้* 

 

 

 


