
3 วััน
2 คืืน

เบตง 3 วััน 2 คืืน
สลามััต...สุดแดนใต้

เบตง สลามััต สุดแดนใต้

6,999 ฿ /ท่่าน

เดินท่าง มั.คื. - เมั.ย. 64

เริ่่�มัต้น



DAY 1

กริุ่งเท่พฯ (สุวัริ่ริ่ณภููมัิ) – ท่่าอากาศยานหาดใหญ่่ – 
 ศาลเจ้้าแมั่ลิ�มักอเหน่�ยวั – วััดช้้างให้ หลวังปูู่�ท่วัด – เบตง –  
 หอนาฬิิกา – ตู้ไปู่ริ่ษณ่ย์ใหญ่่ท่่�สุดในโลก – สตริ่ีท่อาริ่์ตเบตง 
 – ถนนคืนเดินเมัืองเบตง 

05.00 

07.00  

08.35 
09.00

คณะพร้้อมกััน ณ ท่่าอากัาศยานสุุวร้ร้ณภููมิ ชั้ั�น 4 เคาน์เตอร้์ สุายกัาร้บิิน
ไท่ยเวียดเจ็็ท่ (THAI VIET JET) โดยมีเจ็้าหน้าท่ี�ของบิร้ิษััท่ฯ คอยให้กัาร้ต้อนร้ับิ
 อำานวยความสุะดวกัในกัาร้ลงท่ะเบิียนเพ่�อร้ับิหน้ากัากัอนามัยแบิบิผ้้า และ
มัคคุเท่ศกั์คอยให้คำาแนะนำามาตร้ากัาร้กัาร้ป้้องกััน COVID-19 กั่อนออกั
เดินท่าง 
*กัรุ้ณาเผ้่�อเวลาในกัาร้เดินท่างมายังสุนามบิิน เน่�องจ็ากัต้องใชั้้เวลาในกัาร้
เชั้็คอิน สุายกัาร้บิินจ็ะป้ิดให้ท่ำากัาร้เชั้็คอินกั่อนเวลาบิินป้ร้ะมาณ 1 ชั้ั�วโมง* 
ออกัเดินท่างสุู่ ท่่าอากัาศยานหาดใหญ่่ จ็ังหวัดสุงขลา โดย สุายกัาร้บิินไท่ย
เวียดเจ็็ท่ (THAI VIET JET) เท่ี�ยวบิินท่ี� VZ320 ใชั้้เวลาบิินโดยป้ร้ะมาณ 1 ชั้ั�วโมง
 35 นาท่ี 
**อาจ็จ็ะมีกัาร้เป้ลี�ยนแป้ลงไฟล์ท่ข้�นอยู่กัับิสุายกัาร้บิิน**
**ไม่ร้วมนำ�าหนักักัร้ะเป้๋าสุำาหร้ับิโหลดใต้ท่้องเคร้่�อง ท่่านสุามาร้ถซื้่�อนำ�าหนักั
กัร้ะเป้๋าหร้่ออัพท่ี�นั�งได้กั่อนเดินท่าง 72 ชั้ั�วโมง (มีค่าใชั้้จ็่าย) แต่สุามาร้ถถ่อ
ข้�นเคร้่�องบิินได้นำ�าหนักัไม่เกัิน 7 กัิโลกัร้ัม**  
เดินท่างถึง ท่่าอากัาศยานหาดใหญ่่ จ็ังหวัดสุงขลา 
เตร้ียมตัวออกัเดินท่าง โดยจ็ะมีร้ถตู้ VIP คันละ 8-9 ท่ี�นั�ง คอยให้บิร้ิกัาร้อยู่
ในสุนามบิิน

บิินด้วยสุายกัาร้บิิน ไท่ยเวียดเจ็็ท่ THAI VIET JET (VZ) : 
ข้�นเคร้่�องท่ี�ท่่าอากัาศยานสุุวร้ร้ณภููมิ (BKK)

VZ320 BKK(สุุวร้ร้ณภููมิ) – HDY(หาดใหญ่่) 07.00 – 08.25

VZ323 HDY(หาดใหญ่่) – BKK(สุุวร้ร้ณภููมิ) 17.20 – 19.00

**ไม่ร้วมนำ�าหนักักัร้ะเป้๋าสุำาหร้ับิโหลดใต้ท่้องเคร้่�อง แต่ถ่อข้�นเคร้่�องบิินได้นำ�าหนักัไม่เกัิน 7 กั.กั.**
**อาจ็จ็ะมีกัาร้เป้ลี�ยนแป้ลงไฟล์ท่ข้�นอยู่กัับิสุายกัาร้บิิน**



เช้้า -------  หลังจ็ากัทุ่กัท่่านร้ับิสุัมภูาร้ะ และท่ำาธุุร้ะสุ่วนตัวเร้ียบิร้้อยแล้ว ------
บิร้ิกัาร้อาหาร้เชั้้า ณ ร้้านอาหาร้ เมนูติ�มซื้ำา 
นำาท่่านเดินท่างท่่องเท่ี�ยวจ็ังหวัดป้ัตตานี ท่ำาท่่านสุักักัาร้ะ ศาลเจ็้าแม่ลิ�มกัอ
เหนี�ยว หร้่อ ศาลเจ็้าเล่งจ็ูเกัียง เป้็นศาลเจ็้าเกั่าแกั่คู่บิ้านคู่เม่องของ จ็.ป้ัตตานี
มาตั�งแต่โบิร้าณ ตั�งอยู่ท่ี�ถนนอาเนาะรู้ อำาเภูอเม่อง ป้ัตตานี เดิมศาลเจ็้านี�
มีชั้่�อเร้ียกัว่า “ศาลเจ็้าซืู้กั๋ง” ตามหลักัฐานท่ี�จ็าร้้กัอยู่ในศาลเจ็้า ตั�งข้�นในป้ีป้ี
พุท่ธุศักัร้าชั้ 2117 ในร้ัชั้สุมัยของสุมเด็จ็พร้ะมหาธุร้ร้มร้าชั้าแห่งกัรุ้ง
ศร้ีอยุธุยา แม้ศาลเจ็้านี�จ็ะตั�งมาเกั่าแกั่นับิได้หลายศตวร้ร้ษั แต่ด้วย
บิุญ่ญ่าภูินิหาร้ของเจ็้าแม่หลิมกัอเหนี�ยว ศาลเจ็้านี�จ็้งมีความเจ็ร้ิญ่รุ้่งเร้่อง
และเป้็นท่ี�ศร้ัท่ธุาของสุาธุุชั้นเสุมอมามิได้ขาด 

นำาท่่านเดินท่างสุูว่ัดร้าษัฎร้์บิูร้ณะ หร้่อวัดชั้้างให้ เป้็นวัดเกั่าแกั่ร้าว 300 ป้ี 
สุร้้างมาเม่�อใดและใคร้เป้็นคนสุร้้างกั็ไม่มีหลักัฐานท่ี�แน่ชั้ัด เดิมเป้็นวัดร้้างและ
ถูกัท่อดท่ิ�งมาเป้็นเวลานาน ถ่อเป้็นวัดต้นตำาร้ับิของหลวงปู้�ท่วด ท่่านเป้็นเจ็้า
อาวาสุองค์แร้กัของวัด ในสุ่วนของสุถูป้ศักัดิ�สุิท่ธุิ�ท่ี�บิร้ร้จ็ุอัฐิหลวงพ่อท่วด 
ถ่อเป้็นสุถานท่ี�ศักัดิ�สุิท่ธุิ�ของชั้าวจ็ังหวัดป้ัตตานีและใกัล้เคียง มีผู้้คนไป้กัร้าบิ
ไหว้บินบิานอยู่เน่องนิจ็ใคร้เจ็็บิไข้ได้ป้�วยหร้่อวัตถุสุิ�งของถูกัขโมย หร้่อศูนย์
หายกั็พากัันไป้บินบิาน ณ ท่ี�สุถูป้แห่งนี� ภูายในวัดยังมีวิหาร้สุมเด็จ็หลวงพ่อ
ท่วด เป้็นวิหาร้ท่ี�ป้ร้ะดิษัฐานรู้ป้เหม่อนของหลวงพ่อท่อง ซื้ึ�งมีขนาดเท่่องค์
จ็ร้ิง รู้ป้แบิบิกัาร้กั่อสุร้้างเป้็นแบิบิกั่ออิฐถ่อปู้นท่ร้งไท่ยสุวยงาม



เท่่�ยง ร้ับิป้ร้ะท่านอาหาร้ ณ ร้้านอาหาร้  
นำาท่่านเดินท่างสุู่ อ.เบิตง อำาเภูอท่ี�อยู่ใต้สุุดของป้ร้ะเท่ศไท่ย เม่องใต้สุุด
ป้ลายด้ามขวาน เม่องท่ี�ล้อมด้วยขุมเขาและมีท่ะเลหมอกัเกั่อบิท่ั�งป้ี นำาท่่าน
ถ่ายรู้ป้บิร้ิเวณหอนาฬิิกัา สุัญ่ลักัษัณ์ของเม่องเบิตง ตั�งเป้็นศูนย์กัลางของ
สุี�แยกัวงเวียนกัลางเม่อง ใกัล้ๆกัันนั�นมี ตู้ไป้ร้ษัณีย์แห่งอำาเภูอเบิตงท่ี�มีขนาด
ใหญ่่ท่ี�สุุดในป้ร้ะเท่ศไท่ยและใหญ่่ท่ี�สุุดในโลกั โดยสุร้้างข้�นเพ่�อร้ำาลึกัถึงความ
ยากัลำาบิากัในกัาร้ติดต่อสุ่�อสุาร้ร้ะหว่าง สุร้้างข้�นเม่�อป้ี พ.ศ. 2467 ตั�งแต่
กั่อนสุมัยสุงคร้ามโลกัคร้ั�งท่ี�สุอง ลักัษัณะเป้็นคอนกัร้ีตเสุร้ิมเหล็กั ด้านบิน
ของตู้ได้บิร้ร้จ็ุลำาโพงไว้ข้างในและเจ็าะรู้กัลมๆไว้ร้อบิๆ เพ่�อกัร้ะจ็ายเสุียง
ร้ายงานข่าวสุาร้ของท่างร้าชั้กัาร้ มีอายุร้วม 86 ป้ี ให้ท่่านถ่ายภูาพเป้็นท่ี�
ร้ะลึกั



คืำ�า

04.00 

จ็ากันั�นเดินท่างสุู่ สุตร้ีท่อาร้์ต STREET ART ถนนศิลป้ะเม่องเบิตง เกัิดข้�น
จ็ากันำ�าพักันำ�าแร้งของ ท่ีมนักัศึกัษัาและอาจ็าร้ย์ มหาวิท่ยาลัยศิลป้ากัร้ วาด
ข้�นมาในงานคร้บิร้อบิ 111 ป้ี เม่องเบิตง เพ่�อสุร้้างความป้ร้ะท่ับิใจ็ให้กัับินักั
ท่่องเท่ี�ยวและชั้าวเบิตง เนร้มิตร้งานศิลป้ะ บิอกัเล่าถึงเร้่�องร้าววิถึชั้ีวิต และ
สุัญ่ลักัษัณ์ของเม่องเบิตง ร้อบิเม่องเบิตง 11 จ็ุด ท่ั�งบินผ้นัง กัำาแพง ใต้
สุะพาน และตัวอาคาร้หลายจ็ุดร้อบิเม่องเบิตงสุามาร้ถดึงดูดใจ็นักัท่่องเท่ี�ยว
ได้เป้็นอย่างดี 
จ็ากันั�นนำาท่่านเดินท่างสุู่ ถนนคนเดินเบิตง อิสุร้ะให้ท่่านเดินชั้้อป้ป้ิ�งเล่อกัซื้่�อ
สุินค้าพ่�นเม่องหร้่อลิ�มลองอาหาร้ตามอัธุยาศัย 
อิสุร้ะอาหาร้ตามอัธุยาศัย เพ่�อสุะดวกัในกัาร้ท่่องเท่ี�ยว
นำาทุ่กัท่่านเข้าสุู่ท่ี�พักั THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบิตง หร้่อเท่ียบิเท่่า

นำาท่่านเดินท่างสุู่ จ็ุดชั้มวิว SKY WALK ท่ะเลหมอกัอัยเยอร้์เวง ในเขตพ่�นท่ี�
ของเขาไมโคร้เวฟ กัิโลเมตร้ท่ี� 32 มีความสุูงกัว่าร้ะดับินำ�าท่ะเล 2,038 ฟุต ให้
ท่่านเต็มอิ�มกัับิกัาร้ชั้มท่ะเลหมอกัแบิบิหนาๆ ตั�งแต่ชั้่วงเชั้้าม่ดได้อย่าง
สุวยงาม (ข้�นอยู่กัับิสุภูาพอากัาศ)  

DAY 2
SKY WALK ช้มัท่ะเลหมัอก อัยเยอริ่์เวัง – ถ่ายริู่ปู่สะพาน

 แตปูู่ซูู - นำ�าตกเฉลิมัพริ่ะเก่ยริ่ติริ่.9 – สวันหมัื�นบุปู่ผา - 
 อุโมังคื์ปู่ิยะมัิตริ่ - บ่อนำ�าร้ิ่อนเบตง                                                           



เช้้า

จ็ากันั�นให้ท่่านถ่ายรู้ป้สุวยๆกัับิ สุะพานแตปู้ซืู้ เป้็นสุะพานแขวนไม้เกั่าแกั่สุร้้าง
ข้ามแม่นำ�าป้ัตตานี มีนายมูเซื้็ง แตปู้ซืู้ เป้็นผู้้บิุกัเบิิกัให้ท่่านได้ถ่ายรู้ป้  เดินท่าง
สุู่ นำ�าตกัเฉลิมพร้ะเกัียร้ติ ร้.9 ชั้่�อเดิม ค่อ นำ�าตกั “วังเวง” หร้่อ “อัยเยอร้์
เค็ม” เป้็นนำ�าตกัท่ี�ตกัลงมาจ็ากัหน้าผ้าสุูงกัว่า 30 เมตร้ ร้อบิบิร้ิเวณป้กัคลุม
ไป้ด้วยพร้ร้ณไม้เขียวขจ็ีในป้ีมหามงคลคร้บิร้อบิ 72 พร้ร้ษัาในป้ี 2542 อบิต
.อัยเยอร้์เวง จ็้งได้เข้ามาพัฒนาบิุกัเบิิกัเสุ้นท่าง พัฒนาเป้็นแหล่งท่่องเท่ี�ยว 
และได้เป้ลี�ยนชั้่�อเป้็นนำ�าตกัเฉลิมพร้ะเกัียร้ติ ร้.9 ตั�งแต่นั�นเป้็นต้นมา 

ร้ับิป้ร้ะท่านอาหาร้ ณ ห้องอาหาร้ของโร้งแร้ม 
(ในกัร้ณีท่ี�โร้งแร้มไม่เป้ิดห้องอาหาร้เชั้้า ขออนุญ่าตพาไป้ท่านร้้านอาหาร้
ท่้องถิ�นแท่น) 
นำาท่่านชั้ม สุวนหม่�นบิุป้ผ้า หร้่อสุวนไม้ดอกัเม่องหนาวเบิตง เป้็นสุวนดอกัไม้
เม่องหนาวแห่งเดียวในภูาคใต้ เน่�องจ็ากัเบิตงมีสุภูาพอากัาศท่ี�เหมาะสุม ด้วย
สุภูาพภููมิป้ร้ะเท่ศท่ี�อยู่สุูงจ็ากัร้ะดับิท่ะเลป้าน กัลางร้าว 800 เมตร้ มี
อากัาศเย็นสุบิายตลอดป้ี ร้ะบิบินำ�าเพียงพอ จ็้งมีความเหมาะสุมกัับิกัาร้ป้ลูกั
ไม้ดอกัเม่องหนาว เป้็นโคร้งกัาร้ตามพร้ะร้าชั้ดำาร้ิสุมเด็จ็พร้ะเท่พร้ัตนร้าชั้สุุ
ดาฯ สุยามบิร้มร้าชั้กัุมาร้ี มีดอกัไม้นานาพันธุุ์บิานสุะพร้ั�ง คอยเชั้่�อเชั้ิญ่ผู้้มา
เย่อน ได้แกั่ แอสุเตอร้์ ไฮเดร้นเยีย เบิญ่จ็มาศ กัุหลาบิ พีค๊อกั เยอบิีร้่า ลิลลี�
 แกัลดิโอลัสุ ตุ้มหูนางฟ้า และอีกัหลายสุายพันธุุ์อันมีเสุน่ห์ ให้ท่่านถ่ายรู้ป้
ตามอัธุยาศัย



เท่่�ยง

เย็น

ร้ับิป้ร้ะท่านอาหาร้ ณ ร้้านอาหาร้ 
จ็ากันั�นเดินท่างสุู่ อุโมงค์ป้ิยะมิตร้ ในอดีตเคยถูกัใชั้้เป้็นฐานในกัาร้หลบิซื้่อน
ตัว และเป้็นแหล่งสุะสุมเสุบิียงในกัาร้ต่อสุู้ของกัลุ่มผู้้ขัดแย้งท่างกัาร้เม่องใน
คาบิสุมุท่ร้มาลายา ในเวลาต่อมากัลุ่มผู้้ท่ี�เคยใชั้้อุโมงค์แห่งนี�ในกัาร้พักัพิง ไม่
หลงเหล่ออยู่อีกัต่อไป้แล้วภูายในอุโมงค์สุีเหล่องสุ้มนวลตาแต่กั็ชั้วนให้
นึกัถึงภูาพอดีต อุโมงค์ถูกัแบิ่งออกัเป้็นห้องหร้่อชั้่องต่าง ๆ  ตามกัาร้ใชั้้งาน
 เชั้่น ห้องนอน ห้องเกั็บิเสุบิียง เป้็นต้น อากัาศภูายในเย็นสุบิายไม่อึดอัด
ภูายในอุโมงค์มีความยาวกัว่า 1 กัิโลเมตร้ ร้ะหว่างท่างเดินไป้สุู่อุโมงค์ต้อง
เดินผ้่านป้�าท่ี�มีความอุดมสุมบิูร้ณ์มากัๆ 

จ็ากันั�นนำาท่่านเดินท่างสุู่ บิ่อนำ�าร้้อนเบิตง เป้็นบิ่อนำ�าร้้อนธุร้ร้มชั้าติขนาด
ใหญ่่ท่ี�ป้ร้ะกัอบิด้วยแร้่ธุาตุต่าง ๆ มากัมาย โดยอุณหภููมิของนำ�านั�นอยู่ท่ี�
ป้ร้ะมาณ 80 องศาเซื้ลเซื้ียสุ และบิร้ิเวณท่ี�นำ�าเด่อดนี�สุามาร้ถต้มไข่ไกั่ได้จ็น
สุุกัภูายใน 7 นาท่ีเท่่านั�น มีกัาร้สุร้้างสุร้ะนำ�าขนาดใหญ่่สุำาหร้ับิกัักันำ�าจ็ากันำ�าพุ
ร้้อนเพ่�อให้ป้ร้ะชั้าชั้นและนักัท่่องเท่ี�ยวได้ใชั้้อาบิหร้่อแชั้่เท่้าเล่น 
ร้ับิป้ร้ะท่านอาหาร้ ณ ร้้านอาหาร้ เมนู ไกั่เบิตง
นำาทุ่กัท่่านเข้าสุู่ท่ี�พักัโร้งแร้ม THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบิตง หร้่อ
โร้งแร้มเท่ียบิเท่่า



DAY 3
อุโมังคื์เบตงมังคืลฤท่ธิ์่� – วััดพุท่ธิ์าธิ์่วัาส – ปู่้ายใต้สุดสยามั 

  –  หาดใหญ่่ – ตลาดกิมัหยง – ท่่าอากาศยานหาดใหญ่่ – 
  กริุ่งเท่พฯ (สุวัริ่ริ่ณภููมัิ)                                                                      

เช้้า ร้ับิป้ร้ะท่านอาหาร้ ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
(ในกัร้ณีท่ี�โร้งแร้มไม่เป้ิดห้องอาหาร้เชั้้า ขออนุญ่าตพาไป้ท่านร้้านอาหาร้
ท่้องถิ�นแท่น) 
นำาท่่านชั้ม อุโมงค์เบิตงมงคลฤท่ธุิ� อุโมงค์ขนาดใหญ่่ท่ี�เจ็าะผ้่านภููเขาเพ่�อ
เชั้่�อมต่อสุ่วนขยายของเม่องไป้อีกัฟากัของตัวเม่อง อุโมงค์แห่งนี�ยังเป้็น
อุโมงค์ท่ี�ผู้้คนสุามาร้ถใชั้้สุัญ่จ็ร้ไป้มาด้วยร้ถยนต์แห่งแร้กัของป้ร้ะเท่ศไท่ย 
ภูายในอุโมงค์ตกัแต่งป้ร้ะดับิป้ร้ะดาด้วยไฟหลากัสุีตัวอุโมงค์มีความยาว
ถึง273 เมตร้ กัว้าง 9 เมตร้ ผ้ิวจ็ร้าจ็ร้คู่ กัว้าง 7เมตร้ ท่างเท่้าเดินกัว้างข้าง
ละ 1 เมตร้ และมีความสุูงถึง 7 เมตร้ เป้ิดใชั้้อย่างเป้็นท่างกัาร้ เม่�อวันท่ี� 1 
มกัร้าคม 2544 
จ็ากันั�นเดินท่างสุู่ วัดพุท่ธุาธุิวาสุ วัดสุวยตั�งอยู่ใจ็กัลางเม่องเบิตง โดยองค์
เจ็ดีย์ตั�งอยู่บินเนินเขา มีท่ัศนียภูาพท่ี�สุวยงดงาม มองเห็นภููเขาท่ี�ร้ายล้อม
เม่องเบิตงอยู่เบิ่�องหน้า มีสุิ�งศักัดิ�สุิท่ธุิ�ท่ี�พุท่ธุศาสุนิกัชั้นนิยมมาสุักักัาร้ะบิูชั้า 
3 สุิ�งค่อ พร้ะมหาธุาตุเจ็ดีย์ พร้ะพุท่ธุธุร้ร้มป้ร้ะกัาศ พร้ะพุท่ธุธุร้ร้มกัา
ยมงคลป้ยุร้เกัศานนท่์สุุพพิธุาน และวิหาร้หลวงปู้�ท่วดเหยียบินำ�าท่ะเลจ็่ด 
ลักัษัณะเจ็ดีย์กั่อสุร้้างแบิบิศร้ีวิชั้ัยป้ร้ะยุกัต์ สุีท่องอร้่าม สุูง 39.9 เมตร้ 
บิร้ร้จุ็พร้ะบิร้มสุารี้ร้ิกัธุาตุสุร้้างข้�นเพ่�อเฉลิมฉลองถวายแด่สุมเด็จ็พร้ะนาง
เจ็้าฯพร้ะบิร้มร้าชั้ินีนาถในวโร้กัาสุพร้ะชั้นมายุคร้บิ 60 พร้ร้ษัา



เท่่�ยง 

17.20  

19.00

ร้ับิป้ร้ะท่านอาหาร้ ณ ร้้านอาหาร้
กั่อนเดินท่างออกัจ็ากัเบิตงนำาท่่านแวะถ่ายรู้ป้กัับิป้้ายใต้สุุดสุยาม ป้้ายกัั�น
เขตแดนร้ะหว่างป้ร้ะเท่ศไท่ย และป้ร้ะเท่ศมาเลเซื้ีย มีเอกัลักัษัณ์ลายเสุ้นแผ้นท่ี�
ป้ร้ะเท่ศไท่ยสุีท่องโดดเด่นสุลักับินป้้ายหินอ่อน ร้ายล้อมไป้ด้วยธุร้ร้มชั้าติ
และไม้ดอกัไม้ป้ร้ะดับิอันงดงาม เป้็นสุถานท่ี�ถ่ายรู้ป้ยอดนิยมของนักัท่่อง
เท่ี�ยวสุมควร้แกั่เวลานำาท่่านเดินท่างสุู่หาดใหญ่่ จ็ังหวัดสุงขลา นำาท่่านสุู่ 
ตลาดกัิมหยง เป้็นตลาดขายของฝากัและของท่ี�ร้ะลึกัขนาดใหญ่่ในอำาเภูอ
หาดใหญ่่ จ็ังหวัดสุงขลา ตั�งอยู่บินอาคาร้สุองชั้ั�น ร้ิมถนนละม้ายสุงเคร้าะห์ 
ชั้ั�นบินเป้็นร้้านขายสุินค้า ชั้ั�นล่างเป้็นตลาดขายของแห้ง อิสุร้ะให้ท่่านชั้้อป้ป้ิ�ง
สุินค้าตามอัธุยาศัย 
ได้เวลาอันสุมควร้นำาท่่านเดินท่างสุู่ ท่่าอากัาศยานหาดใหญ่่ 
ออกัเดินท่างสุู่ ท่่าอากัาศยานสุุวร้ร้ณภููมิ โดย สุายกัาร้บิินไท่ยเวียดเจ็็ท่ 
(THAI VIET JET)เท่ี�ยวบิินท่ี� VZ323 ใชั้้เวลาบิินโดยป้ร้ะมาณ 1 ชั้ั�วโมง 40 นาท่ี
**อาจ็จ็ะมีกัาร้เป้ลี�ยนแป้ลงไฟล์ท่ข้�นอยู่กัับิสุายกัาร้บิิน**
**ไม่ร้วมนำ�าหนักักัร้ะเป้๋าสุำาหร้ับิโหลดใต้ท่้องเคร้่�อง ท่่านสุามาร้ถซื้่�อนำ�าหนักั
กัร้ะเป้๋าหร้่ออัพท่ี�นั�งได้กั่อนเดินท่าง 72 ชั้ั�วโมง (มีค่าใชั้้จ็่าย) แต่สุามาร้ถถ่อ
ข้�นเคร้่�องบิินได้นำ�าหนักัไม่เกัิน 7 กัิโลกัร้ัม**
เดินท่างถึง ท่่าอากัาศยานสุุวร้ร้ณภููมิ โดยสุวัสุดิภูาพ พร้้อมความป้ร้ะท่ับิ
ใจ็

อัตริ่าคื่าบริ่่การิ่

วันท่ี�เดินท่าง ร้าคาผู้้ ใหญ่่ พักัเดี�ยว

17 – 19 กัุมภูาพันธุ์ 2564 6,999 2,000

19 – 21 กัุมภูาพันธุ์ 2564 7,999 2,000

21 – 23 กัุมภูาพันธุ์ 2564 7,999 2,000

24 – 26 กัุมภูาพันธุ์ 2564 6,999 2,000

26 – 28 กัุมภูาพันธุ์ 2564 9,999 2,000

28 กัุมภูาพันธุ์ – 
02 มีนาคม 2564

7,999 2,000



1 – 3 มีนาคม 2564 6,999 2,000

2 – 4 มีนาคม 2564 5,999 2,000

4 – 6 มีนาคม 2564 6,999 2,000

6 – 8 มีนาคม 2564 6,999 2,000

08 – 10 มีนาคม 2564 7,999 2,000

10 – 12 มีนาคม 2564 6,999 2,000

11 – 13 มีนาคม 2564 6,999 2,000

13 – 15 มีนาคม 2564 6,999 2,000

14 – 16 มีนาคม 2564 6,999 2,000

15 – 17 มีนาคม 2564 6,999 2,000

15 – 17 มีนาคม 2564 6,999 2,000

16 – 18 มีนาคม 2564 6,999 2,000

17 – 19 มีนาคม 2564 6,999 2,000

21 – 23 มีนาคม 2564 6,999 2,000

22 – 24 มีนาคม 2564 6,999 2,000

23 – 25 มีนาคม 2564 6,999 2,000

27 – 29 มีนาคม 2564 6,999 2,000

29 – 31 มีนาคม 2564 6,999 2,000

05 – 07 เมษัายน 2564 7,999 2,000

08 – 10 เมษัายน 2564 7,999 2,000

19 – 21 เมษัายน 2564 7,999 2,000

23 – 25 เมษัายน 2564 8,999 2,000

26 – 28 เมษัายน 2564 8,999 2,000



อัตริ่าคื่าบริ่่การิ่น่�ริ่วัมั 

อัตริ่าคื่าบริ่่การิ่น่� ไมั่ริ่วัมั

 - ค่าบิัตร้โดยสุาร้โดยเคร้่�องบิิน (ตั�ว) ไป้ และ กัลับิพร้้อมคณะ ชั้ั�นป้ร้ะหยัด (ECONOMY  
  CLASS) ร้วมถึงค่าภูาษัีสุนามบิินและค่าภูาษัีนำ�ามันทุ่กัแห่ง กัร้ณีต้องกัาร้อัพเกัร้ด UP 
  GRADE หร้่อ เป้ลี�ยนแป้ลงบิัตร้โดยสุาร้ ไม่ว่าเท่ี�ยวใด เท่ี�ยวหนึ�ง กัรุ้ณาติดต่อเจ็้า  
  หน้าท่ี�เป้็นกัร้ณีพิเศษั 
 - กัร้ะเป้๋าถ่อข้�นเคร้่�อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบิ ใบิละไม่เกัิน 7 กักั.
 - ร้ถตู้ป้ร้ับิอากัาศ VIP (นำาเท่ี�ยวตามร้ายกัาร้)
 - บิร้ิกัาร้นำ�าด่�ม 1 ขวด/วัน 
 - ค่าเข้าชั้มสุถานท่ี�ตามท่ี�ร้ะบิุในโป้ร้แกัร้มท่่องเท่ี�ยว
 - มัคคุเท่ศกั์นำาเท่ี�ยวตลอดกัาร้เดินท่าง
 - ค่าป้ร้ะกัันอุบิัติเหตุกัาร้เดินท่างตามกัร้มธุร้ร้ม์ ค่าร้ักัษัาพยาบิาลวงเงินท่่านละ   
  500,000 บิาท่ หร้่อกัร้ณีเสุียชั้ีวิต วงเงินท่่านละ 1,000,000 บิาท่  ตามเง่�อนไขของ 
  บิร้ิษััท่ป้ร้ะกัันภูัย ซื้ึ�งไม่ร้วมป้ร้ะกัันสุุขภูาพ
 - ค่าอาหาร้ ตามร้ายกัาร้ท่ี�ร้ะบิุในโป้ร้แกัร้มกัาร้เดินท่าง
 - ค่าโร้งแร้มท่ี�พักัร้ะดับิมาตร้ฐานตามร้ายกัาร้ท่ี�ร้ะบิุ (พักั 2-3 ท่่าน ต่อ ห้อง) ในกัร้ณีมี 
  งานเท่ร้ดแฟร้์ กัาร้แข่งขันกัีฬา หร้่อ กัิจ็กัร้ร้มอ่�นๆ ท่ี�ท่ำาให้โร้งแร้มตามร้ายกัาร้ท่ี�ร้ะบิุ 
  เต็ม ท่างบิร้ิษััท่ขอสุงวนสุิท่ธุิ�ในกัาร้ป้ร้ับิเป้ลี�ยนโร้งแร้มท่ี�พักั ไป้เป้็นเม่องใกัล้เคียงแท่น  
  อ้างอิงมาตร้ฐานคุณภูาพและความเหมาะสุมเดิม โดยคำานึงถึงป้ร้ะโยชั้น์ของลูกัค้าเป้็น 
  สุำาคัญ่

 - ค่ามินิบิาร้์ในห้องพักั(ถ้ามี) และค่าใชั้้จ็่ายสุ่วนตัว นอกัเหน่อจ็ากัท่ี�ร้ะบิุในร้ายกัาร้
 - ค่าอาหาร้สุำาหร้ับิท่่านท่ี�ท่านเจ็ มังสุวิร้ัติ หร้่ออาหาร้สุำาหร้ับิมุสุลิม
 - ค่าธุร้ร้มเนียมกัาร้เข้าชั้มสุถานท่ี�ของชั้าวต่างชั้าติท่ี�เพิ�มเติมตามกัาร้จ็่ายจ็ร้ิง
 - ค่าธุร้ร้มเนียมในกัร้ณีท่ี�กัร้ะเป้๋าสุัมภูาร้ะท่ี�มีนำ�าหนักัเกัินกัว่าท่ี�สุายกัาร้บิินนั�นๆกัำาหนด 
  หร้่อสุัมภูาร้ะใหญ่่เกัินขนาดมาตร้ฐาน 
 - ค่าธุร้ร้มเนียมกัาร้จ็องท่ี�นั�งบินเคร้่�องบิินตามความต้องกัาร้เป้็นกัร้ณีพิเศษัหากั  
  สุามาร้ถท่ำาได้ ท่ั�งนี�ข้�นอยู่กัับิสุายกัาร้บิิน และ รุ้่นของเคร้่�องบิินแต่ละไฟล์ท่ท่ี�ใชั้้บิิน ซื้ึ�ง 
  อาจ็เป้ลี�ยนแป้ลงได้อยู่ท่ี�สุายกัาร้บิินเป้็นผู้้กัำาหนด
 - ค่าภูาษัีนำ�ามัน ท่ี�สุายกัาร้บิินเร้ียกัเกั็บิเพิ�ม ภูายหลังจ็ากัท่างบิร้ิษััท่ฯได้ออกัตั�วเคร้่�องบิิน 
  ไป้แล้ว
 - VAT 7% และภูาษัีหักั ณ ท่ี�จ็่าย 3%
 - ท่ิป้คนขับิร้ถและมัคคุเท่ศกั์ท่่านละ 300 บิาท่ 



เง่�อนไขการิ่จ้อง

เง่�อนไขการิ่ยกเลิก และ เปู่ล่�ยนแปู่ลงการิ่เดินท่าง

 - มัดจ็ำาท่่านละ 3,000 บิาท่ หลังจ็ากัสุ่งเอกัสุาร้กัาร้ย่นยันกัาร้จ็อง 1 วัน เชั้่น ท่่านจ็อง 
  วันนี� กัรุ้ณาชั้ำาร้ะเงินมัดจ็ำาในวันถัดไป้ กั่อนเวลา 16.00 น. มิเชั้่นนั�นจ็ะถ่อว่าท่่านได้  
  ท่ำากัาร้ยกัเลิกักัาร้จ็องโดยอัตโนมัติหากัไม่ได้ร้ับิยอดเงินตามเวลาท่ี�กัำาหนด และหากั 
  ท่่านมีความป้ร้ะสุงค์จ็ะต้องเดินท่างในพีเร้ียดเดิม ท่่านจ็ำาเป้็นต้องท่ำาจ็องเข้ามาใหม่ นั�น 
  หมายถึงว่า กัร้ณีท่ี�มีคิวร้อ (WAITING LIST) กั็จ็ะให้สุิท่ธุิ�ไป้ตามร้ะบิบิ ตามลำาดับิ   
  เน่�องจ็ากัทุ่กัพีเร้ียดมีท่ี�นั�งจ็ำากััด 
 - ยกัเว้นโป้ร้แกัร้มร้าคาพิเศษั ท่างบิร้ิษััท่ขอสุงวนสุิท่ธุิ�เร้ียกัเกั็บิค่าบิร้ิกัาร้ เต็มจ็ำานวน  
  เท่่านั�น 
 - กัรุ้ณาชั้ำาร้ะค่าท่ัวร้์สุ่วนท่ี�เหล่ออย่างน้อย 20 วัน กั่อนออกัเดินท่าง หากัท่่านไม่ชั้ำาร้ะ 
  ภูายในร้ะยะเวลาท่ี�ท่ี�บิร้ิษััท่กัำาหนด ท่างบิร้ิษััท่จ็ะถ่อว่าท่่านสุละสุิท่ธุิ�ยกัเลิกักัาร้เดินท่าง  
  และขอสุงวนสุิท่ธุิ�ไม่สุามาร้ถค่นเงินมัดจ็ำาให้ท่่านได้ ไม่ว่าสุ่วนใดสุ่วนหนึ�งกั็ตาม

 - ยกัเลิกักั่อนกัาร้เดินท่างตั�งแต่ 30 วันข้�นไป้ ค่นเงินค่าท่ัวร้์โดยหักัค่าใชั้้จ็่ายท่ี�เกัิดข้�น 
  จ็ร้ิง
 - ยกัเลิกักั่อนกัาร้เดินท่าง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จ็ากัยอดท่ี�ลูกัค้าชั้ำาร้ะมา และเกั็บิค่า 
  ใชั้้จ็่ายท่ี�เกัิดข้�นจ็ร้ิง(ถ้ามี)
 - ยกัเลิกักั่อนกัาร้เดินท่างน้อยกัว่า 15วัน ขอสุงวนสุิท่ธุิ�ยึดเงินเต็มจ็ำานวน
 - กัร้ณีมีเหตุยกัเลิกัท่ัวร้์ โดยไม่ใชั้่ความผ้ิดของบิร้ิษััท่ท่ัวร้์ ค่นเงินค่าท่ัวร้์โดยหักัค่าใชั้้ 
  จ็่ายท่ี�เกัิดข้�นจ็ร้ิง(ถ้ามี)
 - ค่าใชั้้จ็่ายท่ี�เกัิดข้�นจ็ร้ิง เชั้่น ค่ามัดจ็ำาตั�วเคร้่�องบิิน โร้งแร้ม และค่าใชั้้จ็่ายจ็ำาเป้็นอ่�นๆ

เอกสาริ่ปู่ริ่ะกอบการิ่เดินท่าง 

ข้อสำาคืัญ่ 

สุำาเนาบิัตร้ป้ร้ะชั้าชั้น ใชั้้สุำาหร้ับิกัาร้ท่ำาป้ร้ะกัันกัาร้เดินท่าง 
กัร้ณีท่ี�ท่่านเดินท่างเป้็นคร้อบิคร้ัว (หลายท่่าน) 
กัรุ้ณาแจ็้งร้ายนามคู่นอนกัับิเจ็้าหน้าท่ี�ให้ท่ร้าบิ    

***** ร้บิกัวนสุ่งพร้้อมกัับิหลักัฐานกัาร้ชั้ำาร้ะเงิน *****

 - ท่ิป้คนขับิร้ถและมัคคุเท่ศกั์ท่่านละ 300 บิาท่ 
 - ถ้าหากัมีผู้้เดินท่างตำ�ากัว่า 8 คน ท่างบิร้ิษััท่ของสุงวนสุิท่ธุิ�ในกัาร้ยกัเลิกักัาร้เดินท่าง  
  โดยจ็ะแจ็้งให้ท่ร้าบิล่วงหน้า 7 วันกั่อนกัาร้เดินท่าง 



หมัายเหตุ

 - โป้ร้แกัร้มอาจ็มีกัาร้เป้ลี�ยนแป้ลงได้ตามความเหมาะสุม อันเน่�องจ็ากัฤดูกัาล สุภูาพภููมิ 
  อากัาศ เหตุกัาร้ณ์ท่างกัาร้เม่อง สุภูาพกัาร้จ็ร้าจ็ร้ สุถานท่ี�ท่่องเท่ี�ยวป้ิดให้บิร้ิกัาร้  
  เป้็นต้น โดยไม่แจ็้งให้ท่ร้าบิล่วงหน้า โดยสุ่วนนี�ท่างบิร้ิษััท่จ็ะคำานึงถึงป้ร้ะโยชั้น์ของลูกัค้า 
  เป้็นสุำาคัญ่ หากักัร้ณีท่ี�จ็ำาเป้็นจ็ะต้องมีค่าใชั้้จ็่ายเพิ�ม ท่างบิร้ิษััท่จ็ะแจ็้งให้ท่ร้าบิล่วงหน้า
 - กัร้ณีท่ี�ท่่านเป้็นอิสุลาม ไม่ท่านเน่�อสุัตว์ หร้่อ แพ้อาหาร้บิางป้ร้ะเภูท่ กัรุ้ณาแจ็้งเจ็้า 
  หน้าท่ี�เป้็นกัร้ณีพิเศษั
 - บิร้ิษััท่ฯ จ็ะไม่ร้ับิผ้ิดชั้อบิค่าเสุียหายในเหตุกัาร้ณ์ท่ี�เกัิดจ็ากัยานพาหนะ กัาร้ยกัเลิกัเท่ี�ยว 
  บิิน กัาร้ล่าชั้้าของสุายกัาร้บิิน ภูัยธุร้ร้มชั้าติ กัาร้เม่อง จ็ร้าจ็ล ป้ร้ะท่้วง คำาสุั�งของเจ็้า 
  หน้าท่ี�ร้ัฐ และอ่�นๆ ท่ี�อยู่นอกัเหน่อกัาร้ควบิคุมของท่างบิร้ิษััท่ 
 - เม่�อท่่านออกัเดินท่างไป้กัับิคณะแล้ว ท่่านงดใชั้้บิร้ิกัาร้ใดบิร้ิกัาร้หนึ�ง หร้่อไม่เดินท่าง 
  พร้้อมคณะ ถ่อว่าท่่านสุละสุิท่ธุิ� ไม่สุามาร้ถเร้ียกัร้้องค่าบิร้ิกัาร้ค่นได้ ไม่ว่ากัร้ณีใดๆ  
  ท่ั�งสุิ�น
 - มัคคุเท่ศกั์ พนักังาน และตัวแท่นบิร้ิษััท่ฯ ไม่มีอำานาจ็ในกัาร้ตัดสุินใจ็หร้่อให้คำาสุัญ่ญ่า 
  ใดๆ ท่ั�งสุิ�นแท่น บิร้ิษััท่ฯนอกัจ็ากัมีเอกัสุาร้ลงนามโดยผู้้มีอำานาจ็ของบิร้ิษััท่ฯกัำากัับิ 
  เท่่านั�นกัร้ณีต้องกัาร้เป้ลี�ยนแป้ลงพีเร้ียดวันเดินท่าง (เล่�อนวันเดินท่าง) ท่างบิร้ิษััท่ขอ 
  สุงวนสุิท่ธุิ�ในกัาร้หักัค่าใชั้้จ็่ายกัาร้ดำาเนินกัาร้ต่างๆ ท่ี�เกัิดข้�นจ็ร้ิงสุำาหร้ับิกัาร้ดำาเนินกัาร้ 
  จ็องคร้ั�งแร้กั ตามจ็ำานวนคร้ั�งท่ี�เป้ลี�ยนแป้ลง ไม่ว่ากัร้ณีใดๆท่ั�งสุิ�น
 - ท่างบิร้ิษััท่ขอสุงวนสุิท่ธุิ�ในกัาร้งดออกัเดินท่าง หร้่อ เล่�อนกัาร้เดินท่างไป้ในพีเร้ียดวัน 
  อ่�นๆ โดยท่างบิร้ิษััท่ฯ จ็ะแจ็้งให้ท่่านท่ร้าบิล่วงหน้าเพ่�อวางแผ้นกัาร้เดินท่างใหม่อีกัคร้ั�ง  
  ท่ั�งนี� กั่อนคอนเฟิร้์มลางาน กัรุ้ณาติดต่อเจ็้าหน้าท่ี�เพ่�อท่ำากัาร้ย่นยันทุ่กัคร้ั�งหากัท่่าน 
  ลางานแล้วไม่สุามาร้ถเป้ลี�ยนแป้ลงได้
 - กัร้ณีท่ี�ท่่านต้องออกับิัตร้โดยสุาร้ภูายใน (ตั�วภูายในป้ร้ะเท่ศ เชั้่น ตั�วเคร้่�องบิิน , ตั�วร้ถ 
  ท่ัวร้์ , ตั�วร้ถไฟ) กัรุ้ณาติดต่อสุอบิถามเพ่�อย่นยันกัับิเจ็้าหน้าท่ี�กั่อนทุ่กัคร้ั�ง และควร้ 
  จ็องบิัตร้โดยสุาร้ภูายในท่ี�สุามาร้ถเล่�อนวันและเวลาเดินท่างได้ เพร้าะมีบิางกัร้ณีท่ี�สุาย 
  กัาร้บิินอาจ็มีกัาร้ป้ร้ับิเป้ลี�ยนไฟล์ท่บิิน หร้่อ เวลาบิิน โดยไม่แจ็้งให้ท่ร้าบิล่วงหน้า ท่ั�งนี� 
  ข้�นอยู่กัับิฤดูกัาล สุภูาพภููมิกัาศ และ ตาร้างบิินของท่่าอากัาศยานเป้็นสุำาคัญ่เท่่านั�น  
  สุิ�งสุำาคัญ่ กัร้ณีท่ี�โป้ร้แกัร้มมีกัาร้บิินภูายใน ท่างบิร้ิษััท่จ็ะเป้็นผู้้ออกับิัตร้โดยสุาร้ให้และ 
  ท่่านจ็ำาเป้็นต้องมาถึงสุนามบิินเพ่�อเชั้็คอินกั่อนเคร้่�องบิิน อย่างน้อย 3 ชั้ั�วโมง โดยใน 
  สุ่วนนี�หากัเกัิดความเสุียหายใดๆบิร้ิษััท่ขอสุงวนสุิท่ธุิ�ในกัาร้ไม่ร้ับิผ้ิดชั้อบิค่าใชั้้จ็่ายท่ี�เกัิด 
  ข้�นใดๆท่ั�งสุิ�น 



 - กัร้ณีผู้้เดินท่างต้องกัาร้ความชั้่วยเหล่อเป้็นพิเศษั อาท่ิเชั้่น ใชั้้วีลแชั้ร้์ (WHEEL CHAIR)  
  กัรุ้ณาแจ็้งบิร้ิษััท่ฯ อย่างน้อย 7 วันกั่อนกัาร้เดินท่าง หร้่อตั�งแต่ท่ี�ท่่านเร้ิ�มจ็องท่ัวร้์  
  กัร้ณีท่ี�โป้ร้แกัร้มมีกัาร้บิินภูายใน ท่างสุายกัาร้บิินอาจ็จ็ะเร้ียกัค่าใชั้้จ็่ายเพิ�มเติม ท่าง 
  บิร้ิษััท่ของสุงวนสุิท่ธุิ�ในกัาร้เร้ียกัเกั็บิค่าใชั้้จ็่ายตามจ็ร้ิงท่ี�เกัิดข้�นกัับิผู้้เดินท่าง 
 - กัร้ณีท่ี�โป้ร้แกัร้มมีท่ี�พักั ท่างบิร้ิษััท่จ็ะจ็ัดท่ี�นอนเป้็นลักัษัณะ 2 เตียงหร้่อ 3 เตียง ท่าง 
  บิร้ิษััท่ไม่มีนโยบิายจ็ัดคู่นอนให้กัับิลูกัค้าท่ี�ไม่รู้้จ็ักักัันมากั่อน เชั้่น กัร้ณีท่ี�ท่่านเดินท่าง 1  
  ท่่าน จ็ำาเป้็นต้องชั้ำาร้ะค่าห้องพักัเดี�ยวตามท่ี�ร้ะบิุ 
 - บิร้ิษััท่ขอสุงวนสุิท่ธุิ� ในกัาร้ไม่ร้ับิผ้ิดชั้อบิใดๆท่ั�งสุิ�น หากัเกัิดสุิ�งของสุูญ่หายร้ะหว่าง 
  กัาร้เดินท่าง ไม่ว่ากัร้ณีใดๆกั็ตาม และ ขอสุงวนสุิท่ธุิ�ในกัาร้เร้ียกัเกั็บิค่าใชั้้จ็่ายตามจ็ร้ิง  
  กัร้ณีท่่านล่มสุิ�งของไว้ท่ี�โร้งแร้มและจ็ำาเป้็นต้องสุ่งมายังจ็ุดหมายป้ลายท่างตามท่ี�ท่่าน 
  ต้องกัาร้ 
 - ร้ายกัาร้นี�เป้็นเพียงข้อเสุนอท่ี�ต้องได้ร้ับิกัาร้ย่นยันจ็ากับิร้ิษััท่ฯอีกัคร้ั�งหนึ�ง ร้้านอาหาร้ 
  ท่ี�ร้ะบิุในโป้ร้แกัร้มอาจ็จ็ะมีกัาร้เป้ลี�ยนแป้ลงเน่�องจ็ากัร้้านอาหาร้ป้ิดท่ำากัาร้ชั้ั�วคร้าว  
  หร้่อ กัร้ณีท่ี�โป้ร้แกัร้มมีท่ี�พักั บิร้ิษััท่ขอสุงวนสุิท่ธุิ�ในกัาร้เป้ลี�ยนแป้ลงโร้งแร้ม กัร้ณีท่ี� 
  โร้งแร้มอาจ็จ็ะมีป้ัญ่หาไม่สุามาร้ถเข้าพักัได้ โดยจ็ะจ็ัดโร้งแร้มในร้ะดับิใกัล้เคียงกััน 
 - กัร้ณีท่ี�ออกับิัตร้โดยสุาร้ (ตั�ว) เร้ียบิร้้อยแล้ว มีร้ายละเอียดสุ่วนใดผ้ิด ท่างบิร้ิษััท่ขอ 
  สุงวนสุิท่ธุิ�ในกัาร้ร้ับิผ้ิดชั้อบิไม่ว่าสุ่วนใดสุ่วนหนึ�ง หากัท่่านไม่ดำาเนินกัาร้สุ่งสุำาเนาหน้า 
  แร้กัของหนังสุ่อเดินท่างให้ท่างบิร้ิษััท่เพ่�อใชั้้ในกัาร้ออกับิัตร้โดยสุาร้
 - หลังจ็ากัท่่านชั้ำาร้ะค่าท่ัวร้์คร้บิตามจ็ำานวนเร้ียบิร้้อยแล้ว ท่างบิร้ิษััท่จ็ะนำาสุ่งใบินัดหมาย 
  และเตร้ียมตัวกัาร้เดินท่างให้ท่่านอย่างน้อย 3 หร้่อ 5 วัน กั่อนออกัเดินท่าง
 - อัตร้าท่ัวร้์นี� เป้็นอัตร้าสุำาหร้ับิบิัตร้โดยสุาร้เคร้่�องบิินแบิบิหมู่คณะ (ตั�วกัรุ้๊ป้) ท่่านจ็ะไม่ 
  สุามาร้ถเล่�อนไฟล์ท่ วัน ไป้ หร้่อ กัลับิสุ่วนใดได้ จ็ำาเป้็นจ็ะต้องไป้ และ กัลับิ ตาม  
  กัำาหนดกัาร้เท่่านั�น หากัต้องกัาร้เป้ลี�ยนแป้ลงกัรุ้ณาติดต่อเจ็้าหน้าท่ี�เป้็นกัร้ณีพิเศษั
 - สุำาหร้ับิลูกัค้าท่ี�เดินท่าง 3 ท่่าน และ ต้องกัาร้พักัห้องสุำาหร้ับิ 3 ท่่าน อาจ็มีค่าใชั้้จ็่าย 
  เพิ�มเติมได้ในบิางกัร้ณี ข้�นอยู่กัับิโร้งแร้มท่ี�คณะนั�นๆพักัว่ามีห้องร้อบิร้ับิสุำาหร้ับิ 3 ท่่าน
   หร้่อ (TRIPLE ROOM) หร้่อไม่ กัร้ณีไม่มี ท่่านจ็ำาเป้็นจ็ะต้องชั้ำาร้ะค่าใชั้้จ็่ายเพิ�ม (พักัเดี�ยว 
  ) ตามจ็ร้ิง ยกัเว้นเด็กัท่ี�มีอายุตำ�ากัว่า 12 ป้ี ณ วันเดินท่างกัลับิ
 - เกัี�ยวกัับิท่ี�นั�งบินเคร้่�องบิิน เน่�องจ็ากับิัตร้โดยสุาร้ (ตั�ว) เป้็นลักัษัณะของคณะ (กัรุ้๊ป้  
  อัตร้าพิเศษั) สุายกัาร้บิิน ขอสุงวนสุิท่ธุิ�ในกัาร้เล่อกัท่ี�นั�งบินเคร้่�องบิิน กัร้ณีลูกัค้าเดิน 
  ท่างด้วยกััน กัรุ้ณาเชั้็คอินพร้้อมกััน และ สุายกัาร้บิินจ็ะพยายามท่ี�สุุดให้ท่่านได้นั�งด้วย 
  กััน หร้่อ ใกัล้กัันให้มากัท่ี�สุุด



 - ขอสุงวนสุิท่ธุิ�กัาร้เกั็บิค่านำ�ามันและภูาษัีสุนามบิินทุ่กัแห่งเพิ�ม หากัสุายกัาร้บิินมีกัาร้ป้ร้ับิ 
  ข้�นกั่อนวันเดินท่าง 

**เม่�อท่่านชั้ำาร้ะเงินค่าท่ัวร้์ให้กัับิท่างบิร้ิษััท่ฯ แล้วท่างบิร้ิษััท่ฯ 
จ็ะถ่อว่าท่่านได้ยอมร้ับิเง่�อนไขข้อตกัลงท่ั�งหมดนี�แล้ว**

** ขอขอบิพร้ะคุณทุ่กัท่่าน ท่ี�มอบิความไว้วางใจ็ ให้เร้าบิร้ิกัาร้ **




