
 

  

 

BUS03S เที่ยวยะลา เบตง 5 วนั 2 คืน 
สุดอลงัการทะเลหมอก @ SKY WALK อยัเยอร์เวง 

กราบขอพระหลวงปู่ทวด ณ วดัช้างให้ 
ไม่พลาดจุดเช็คอนิยอดฮิตเมืองเบตง อุโมงค์มงคลฤทธ์ิ ตู้ไปรษณย์ียกัษ์ หอนาฬิกา 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
วนัแรก จุดนัดพบ ณ  ป๊ัมน า้มัน ปตท. ดินแดง-วภิาวดี  - หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

17.30 น. คณะพร้อมกนั ณ  จุดนัดพบ ณ  ป๊ัมน ้ามัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี  มีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

18.00 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12-13 ชม.) ใหท้่านได้
พกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั zZzZzZzZ 

 
 
 
 



 

  

วนัทีส่อง หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา (เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู้) - ปัตตานี - วดัช้างให้ หลวงปู่ทวด -  
                      จุดชมววิสะพานข้ามเข่ือนบางลาง – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ - ตู้ไปรษณย์ี หอนาฬิกาเบตง 

......... น. คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคใต ้เป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจ การค้า และการคมนาคมขนส่งท่ีส าคญัของภาคใต ้แวะจุดพกัรถให้ท่านท าธุระส่วนตวั น าท่าน
เปลีย่นพาหนะเดินทางเป็นรถตู้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX 
 น าคณะเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี น าท่านกราบอฐิัหลวงพ่อทวด ณ วัดช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแลว้กวา่ 300 ปี 

วดัชา้งให้ ถือว่าเป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองค์แรกของวดั ดา้นหน้าวดัเป็นท่ีตั้งของ
สถูปหรือมณฑปบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด ซ่ึงอยูใ่กลก้บัเขตพทัธสีมาท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “เข่ือนหลวงพ่อทวดเหยียบน ้ า
ทะเลจืด” หรือ “เข่ือนท่านเหยียบน ้ าทะเลจืด” (ค าวา่เข่ือนเป็นภาษาคนพื้นเมืองทางภาคใต ้หมายถึงสถูปท่ีบรรจุอฐิั
ของผูมี้บุญ) ซ่ึงมีมาก่อนแลว้ซ่ึงสถูปแห่งน้ีถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไป
กราบไหวบ้นบานอยูเ่นืองนิจ ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุส่ิงของถูกขโมย หรือศูนยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ท่ีสถูป
แห่งน้ี  วดัชา้งใหจึ้งกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีนกัท่องเท่ียว 
เขา้มากราบสักการะหลวงปู่ทวดอยา่งไม่ขาดสาย ท่ีเรียกวา่เม่ือมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายดา้มขวานแลว้ตอ้งแวะ
มาใหไ้ด ้

 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าคณะสู่ จุดชมววิสะพานข้ามเข่ือนบางลาง อีกหน่ึงสถานท่ีพกัผอ่นและชมววิทิวทศัน์ภูเขาท่ีโอบลอ้มเข่ือนบางลาง 

กั้นแม่น ้ าปัตตานีท่ีบริเวณบา้นบางลาง ตวัเข่ือนเป็นหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเข่ือนยาว 430 เมตร 
อ่างเก็บน ้าจุได ้1,400 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มีพื้นท่ีรับน ้าเหนือเข่ือน 2,080 ตาราง
กิโลเมตร 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
จากนั้น น าคณะเดินทางสู่ เบตง อ  าเภอปลายด้ามขวาน ตั้งอยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย 

เต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ทั้งธรรมชาติและวฒันธรรม น าคณะชม 
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  ตั้งอยู่ บริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบัถนนภกัดีด ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน 
บริเวณหนา้สวนนก เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ท่ีขุดทอดโคง้ให้รถวิ่งไปมา ความยาว
ตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร และท าเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง น าคณะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณ ตู้
ไปรษณย์ีแห่งอ าเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยและใหญ่ทีสุ่ดในโลก  ตูเ้ดิมตั้งอยูท่ี่บริเวณส่ีแยกหอ



 

  

นาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จุดประสงคท่ี์สร้าง
ไวใ้นคร้ังแรกก็เพื่อใชเ้ป็นท่ีกระจายข่าวสารบา้นเมืองใหช้าวเมืองเบตงไดรั้บฟัง จากวทิยท่ีุฝังอยูส่่วนบนของตู ้
และใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจนทุกวนัน้ี ใกลก้นัเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอ าเภอเบตง ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างเก่าแก่
อยูเ่คียงคู่กบัเมืองเบตงมาชา้นาน เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ท่ีตั้งอยูจุ่ดศูนยก์ลางของเมือง บริเวณจุดตดัของถนน
สุขยางค์กบัถนนรัตนกิจ สร้างดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเล่ืองช่ือจากยะลาท่ีไดรั้บการยอมรับในเร่ืองของความ
แขง็แรง สวยงาม และคงทน อิสระใหท้่านเก็บภาพท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั MODERN THAI HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

วนัทีส่าม เบตง– ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - อัยเยอร์เวง Skywalk – สะพานแตปูซู  – น ้ าตกเฉลิมพระเกียรติ  ร.9 -  
 ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – สวนหม่ืนบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน า้ร้อนเบตง 

04.00 น. น าคณะเดินทางสู่ จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  เป็นจุดชมววิทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยูใ่นพื้นท่ีของเขา
ไมโครเวฟ มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมววิแห่ง
น้ีจะกลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเตม็อ่ิมกบัทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ และทศันียภาพท่ี
สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ)  
อีกหน่ึงไฮไลทส์ าหรับการชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  ก็คือ 
สกายวอล์ค ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ระเบียงทางเดินท่ียืน่ออกไป
จากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมววิพื้น
กระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพื้นเบ้ืองล่าง สามารถชม
ววิทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และววิพระอาทิตยข้ึ์น และทิวทศัน์ของ
ทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ (ไม่รวมค่าเข้าชม 
SKYWALK คนไทย 50 บาท ต่างชาติ 100 บาทและค่าบริการรถวิ
นมอเตอร์ไซค์ขึน้จุดชมววิ เทีย่วละ 20 บาท) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า SET BOX 
 น าคณะแวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม ้

มีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาวกวา่ 100 เมตร ขา้มแม่น ้าปัตตานี สร้าง
มาตั้งแต่สมยัอดีตก านันต าบลอยัเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู ช่วย
ระดมพลังและเงินสมทบจากชาวบ้านร่วมกับราชการ ท่ีไม่
เพียงพอ เพราะต้องสั่งสายสลิง ส าหรับยึดโยงตัวสะพานจาก
ญ่ีปุ่น ซ่ึงสมัยนั้ นเป็นเร่ืองใหญ่มาก สามารถช่วยเหลือความ
ยากล าบากของชาวบา้นท่ีอยู่อีกฝ่ังของแม่น ้ า ซ่ึงในขณะนั้นตอ้งใช้แพไมไ้ผ่ขา้มไป-มา ท าให้ ชาวบา้นโดยเฉพาะ
เด็กๆตอ้งเสียชีวิตทุกปี เวลาขนยา้ยผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย ก็ล าบากแสนสาหัส การก่อสร้างสะพานแตปูซู 



 

  

ข้ึนมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกนั จึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและ
ความรักสามคัคีของคนในชุมชน 

จากนั้น น าคณะเดินทางสู่ น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ  ร.9 แหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเบตง เดิมช่ือ น ้ าตก “วงัเวง” หรือ “อยัเยอร์
เค็ม” ตั้งอยู่ในป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นน ้ าตกท่ีไหลจากหน้าผาสูง 30 
เมตร ท าใหมี้ละอองน ้าลอยตามอากาศ รอบบริเวณปกคลุมไปดว้ย
พรรณไมเ้ขียวขจี มีศาลาส าหรับนัง่พกัผอ่นชมวิวน ้ าตก ในปีมหา
มงคลครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในปี 2542 อบต.อยัเยอร์เวง ไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบิกเส้นทาง พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว และไดเ้ปล่ียน
ช่ือเป็น น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

จากนั้น น าคณะแวะ ร้านเฉาก๊วยเบตง  กม.4 (วุ้นด า) เจา้แรกบา้นไม ้เป็นเฉาก๊วยสูตรดั้งเดิม จากการด าเนินกิจการสืบต่อจาก
รุ่นสู่รุ่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทั้งยงัคงครองความโบราณไวใ้ห้นักท่องเท่ียวผูท่ี้มาเยียนเบตงไดแ้วะเยี่ยมชมและ
รับประทานเฉาก๊วยซ่ึงเป็นเฉาก๊วยท่ีข้ึนช่ือลือนามและมีช่ือเสียงท่ีควบคู่กบัเมืองเบตงมายาวนานแสนนานเกือบ 40 ปี
เลยท่ีเดียวและเป็นท่ีไดรั้บการยอมรับจากนกัท่องเท่ียวอยา่งแพร่หลายท่ีเป็นอีกหน่ึงของดีท่ีอยูคู่่กบัเมืองเบตงเมืองใน
หมอกดอกไมง้าม มาเป็นเวลานาน อิสระใหท้่านเลือกซ้ือลองชิมตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าคณะเขา้ชม สวนหม่ืนบุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวใน
ภาคใต ้ เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีอยู่สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 
เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด สวน
ดอกไม้น้ีอยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีมี
ดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของดอกไมท่ี้ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชม และสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิ
ต ่ากวา่พื้นท่ีอ่ืนของภาคใต ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 น าคณะเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการโจร

คอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างข้ึน ส าหรับเป็นฐานปฏิบติัการต่อสู้
ทางการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงค์ปิยะมิตร 
สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้ประวติัศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการด าเนินชีวิตท่ียงัคง
หลงเหลืออยู ่เช่น ห้องนอนท่ีมีเตียงดิน ก่อติดกบัผนงั อุปกรณ์ในการสู้
รบ และเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบญัชาการรบ ซ่ึงจุ
คนไดถึ้ง 200 คน 

จากนั้น  เดินทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาด
พื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้ าร้อนผุดข้ึนมาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่



 

  

ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้ าอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีน ้ าเดือดน้ี สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้น
สุกภายใน 10 นาที ซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอยา่งไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทั้งบ่อน ้ าร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น ้าร้อนใหม่ 
และอาคารธาราบ าบดั โดยเช่ือกนัวา่น ้าแร่แห่งน้ี สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี อาทิ โรคปวดเม่ือย 
โรคเหน็บชา โรคผวิหนงั เป็นตน้ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั MODERN THAI HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี่ เบตง – ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม – แวะชมตัวเมืองยะลา – หาดใหญ่ – ตลาดกมิหยง – กรุงเทพฯ 

เช้า เช้า  รับประทานอาหารเช้า 
 สมควรแก่เวลาน าคณะเช็คเอา้ท์ เดินทางออกจากท่ีพกั แวะถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม เป็นท่ีระลึก ตั้งอยูบ่ริเวณ

ชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตวัเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่าง
อ าเภอเบตง กบัรัฐเปรักประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณ์ลายเส้นแผนท่ีประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลกับนป้ายหินอ่อน 
รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไมด้อกไมป้ระดบัอนังดงาม 

จากนั้น น าคณะเดินทางเขา้สู่ ตัวเมืองจังหวดัยะลา 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
จากนั้น  น าท่านเดินทางกลบัสู่ หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา อิสระชอ้ปป้ิงตลาดกิมหยง ส่งทา้ยก่อนเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12-13 ชม.) ให้ท่านไดพ้กัผอ่นบนรถ ชมวิว

สองขา้งทาง  อสิระอาหารเยน็ ระหว่างทางกลบักรุงเทพฯ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก. 

วนัทีห้่า กรุงเทพฯ 

05.00-07.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  ป๊ั มน ้ ามัน  ปตท. ดินแดง -วิภ าวดี   โดยสวัส ดิภาพ  พ ร้อมความประทับใจ... 
 

หมายเหต ุ: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก์

,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแตล่ะสถานที)่เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านึงถึงความปลอดภัยและ

ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั. 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคา/ท่าน พกัเดี่ยว 

12 – 16 เมษายน 2564 6,999 +2,000 

13 – 17 เมษายน 2564 6,999 +2,000 

14 - 18 เมษายน 2564 6,999 +2,000 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน  ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ  500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   ช าระได้ทีเ่จ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 



 

  

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ารถบสัปรับอากาศไป-กลบั และรถตู ้น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ      
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน  
 กรณีเดก็ทีม่อีายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เกบ็ค่าทปิมคัคุเทศก์และคนขับรถ  
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  

เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพ่ือใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลกิ 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่าน
ออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน ** 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 25 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้

ตามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก  ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง

บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทั

ฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ



 

  

ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวั

นกัท่องเท่ียวเอง 
9. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของ

บริษทัก ากบัเท่านั้น 
10. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว้

แลว้ทั้งหมด 
 


