
PTL-HDY01 PACKAGE 3D2N จังหวดัปัตตานี-เบตง  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
��� เบตง Sky Walk อยัเยอรเ์วง 

มสัยดิกรอืเซะ สวนไมด้อกเมอืงหนาว 
ตูไ้ปรษณียส์งูใหญท่ีส่ดุในโลก ��� 
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วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิหาดใหญ ่- มสัยดิกลางประจําจงัหวดั

สงขลา - ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว - มสัยดิกรอืเซะ - เมอืงเบตง 
 
04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม  ิเคาน์เตอร์สายการบิน THAI 

SMILE AIRWAYS เทีย่วบนิที ่WE259 (ใชเ้วลา 1.30 ชัว่โมง) (หมาย
เหตุ ไฟลท์ และเวลาการบนิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายของสาย
การบนิ) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ
สะดวก 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิหาดใหญ่ โดยสายการบนิ THAI SMILE 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่WE259 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิหาดใหญ ่หลังจากรับสมัภาระ และทําธรุะสว่นตัวแลว้ 
นําทา่นออกเดนิทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง  

 นําท่านเดินทางสู่ มสัยดิกลางประจําจงัหวดัสงขลา หรือชื่อเต็มคือ 
มสัยดิกลางดยินุ์ลอสิลาม เริม่ก่อตัวขึน้เมื่อปี 2534 เป็นศูนย์รวมจติใจ
ของชาวไทยมุสลมิในจังหวัดสงขลา และเป็นศาสนสถานซึง่เป็นทีรู่จั้กกนัดี
ในหมู่ช่างภาพ ดว้ยลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่า มีสระน้ําดา้นหนา้
ทอดตัวยาวกว่า 200 เมตร ทําใหมั้สยดิแห่งนี้ดลูะมา้ยคลา้ยคลงึกับทัชมา
ฮาลทีอ่นิเดยี ภายในตกแต่งดว้ยความประณีต สวยงาม ละเอยีดอ่อนชอ้ย 
ทางเดนิถูกปดูว้ยหนิออ่นทกุตารางนิว้ โลง่โอโ่ถง เหมาะแกก่ารทําจติใจให ้
สงบ และทําพีธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา มัสยิดกลางแห่งนี้โดดเด่นจน
สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนสัมผัสไดถ้ึงความยิ่งใหญ่อลังการของ
สถาปัตยกรรมแบบอสิลาม จนไดรั้บการขนานนามว่า “ทชัมาฮาลเมอืง
ไทย” 

 
 
 
 
 
  
 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิหาดใหญ่ - 

มสัยดิกลางประจําจงัหวดัสงขลา - ศาลเจา้
แมล่ ิม้กอเหนีย่ว - มสัยดิกรอืเซะ - เมอืงเบ
ตง 

-   
Betong Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 นํา้พุรอ้นเบตง - สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบ
ตง (สวนหมื่นบุปผา) - อุโมงคปิ์ยะมิตร  
- ตูไ้ปรษณียส์งูใหญท่ีส่ดุในโลก - อโุมงคเ์บ
ตงมงคลฤทธิ ์

   

Betong Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 Sky Walk จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง 
- สะพานแขวนแตปูซู - วดัชา้งให ้- ตลาด
กมิหยง - สนามบนิหาดใหญ่ - สนามบนิ
สวุรรณภมู ิ

 - - 
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 นําท่านชม ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว หรอืศาลเจา้เลง่จเูกยีง เป็นศาลเจา้ที่
เก่าแก่ทีส่ดุในไทย ก่อตัง้ขึน้โดยชาวจนีในเมอืงปัตตานีเมือ่ปี พ.ศ. 2117 
ยุคจักรพรรดวิ่านลี่แห่งราชวงศ์หมงิ ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรม
ราชา แห่งกรุงศรอียุธยา เดมิมชีือ่ว่าศาลเจา้ซกู๋ง เพราะมโีจ๊วซกูง๋หรอืพระ
หมอเป็นเทพหลักของศาล เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวไทยเชือ้สายจนีใน
จังหวัดปัตตานีและใกลเ้คยีงภายในประดษิฐานเจา้แมล่ิม้กอเหนี่ยว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง มสัยิดกรือเซะ หรือมสัยิดสุลต่านมู

ซฟัฟารช์าห ์เป็นมัสยดิเกา่แกอ่ายกุวา่ 200 ปีในจังหวัดปัตตาน ีสนันษิฐาน
ไดว้า่เป็นศาสนสถานทีส่รา้งขึน้ในพทุธศตวรรษที ่22 รว่มสมัยกรงุศรอียธุยา 
มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่วา่ มัสยดิปิตกูรอืบัน ชือ่นี้เรยีกตามรูปทรงของประตู
มัสยดิ ซึง่มีลักษณะเป็นวงโคง้แหลมแบบโกธคิของชาวยุโรป และแบบ
สถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง รูปลักษณะเป็นอาคารก่ออฐิถอืปูน 
สาทรงกลมเลยีนรูปลักษณะแบบเสาโกธคิของยุโรป ชอ่งประต ูหนา้ต่างมี
ทัง้แบบโคง้แหลม และโคง้มนแบบโกธคิ โดมและหลังคายังก่อสรา้งไม่
เสร็จ อฐิทีใ่ชก้อ่มรีูปลักษณะเป็นอฐิสมัยอยุธยา ตรงฐานมัสยดิมอีฐิรูปแบบ
คลา้ยอฐิสมัยทวารวดีปะปนอยู่บา้ง จากนั้นนําท่านเดนิทางไปยัง อําเภอ 
เบตง จังหวัดยะลา (ใช เ้วลาในการเดนิทางประมาณ  3-3.30 ช ัว่โมง) 
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เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่ัก Betong Hotel จงัหวดัยะลา หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2  นํา้พรุอ้นเบตง - สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง (สวนหมืน่บปุผา) - 
                          อโุมงคปิ์ยะมติร - ตูไ้ปรษณียส์งูใหญท่ีส่ดุในโลก - อโุมงคเ์บตงมงคล     
                          ฤทธิ ์
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

 นําท่านเดนิทางไปยัง นํา้พุรอ้นเบตง เป็นน้ําพุรอ้นขนาดใหญ่ทีเ่กดิขึน้เอง
ตามธรรมชาต ิ ประกอบดว้ยแร่
ธาตุต่าง ๆ มากมาย มีอาณา
บ ริ เ วณปร ะมาณ 3  ไ ร่ โ ดย
อุณ ห ภู มิ เ ฉ ลี่ ย ขอ ง น้ํ า อ ยู่ ที่
ประมาณ  80 องศาเซลเซียส
บรเิวณทีน้ํ่าเดอืดสามารถตม้ไข่
สุกไดภ้ายใน 7 นาท ีประชาชน
ชาวเบตง และนักท่องเทีย่วนยิม
เดนิทางมาอาบน้ําแร่เพราะเชือ่
กนัวา่ทําใหส้ขุภาพดมีคีณุสมบัติ
ในการรักษาโรคผวิหนังตา่ง ๆ และชว่ยใหผ้วิพรรณเปลง่ปลัง  สดใส 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านชม สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง (สวนหมืน่บุปผา) เป็นโครงการ

ไมด้อกเมอืงหนาวตามพระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยาม
บรมราชกมุาร ีเพือ่เป็นการสรา้งอาชพี สง่เสรมิรายไดใ้หก้บัชาวบา้นอกีทาง
หนึง่ มพีืน้ทีป่ระมาณ 35 ไร่ มอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี มแีปลงทดลอง
ปลกูไมด้อกหลายประเภท เชน่ ดอกฮอลีฮ่อ้ค ดอกแอสเตอร ์เป็นตน้ ความ 
งดงามของดอกไมน้านาพันธุท์ีถู่กบรรจงปลกูเป็นทวิแถว บานสะพร่ังอยู่ทั่ว
เนนิเขาทีล่อ้มไปดว้ยหบุเขาสงู 
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 นําท่านเดนิทางไปยัง อโุมงคปิ์ยะมติร เป็นอโุมงคด์นิทีส่รา้งขึน้สําหรับเป็น

ฐานปฏบิัตกิารตอ่สูท้างการเมอืง แตต่อ่มาไดก้ลับมารว่มพัฒนาชาตไิทย ใช ้
หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันไดเ้ปิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเขา้มาเรียนรูป้ระวัตศิาสตร์ บริเวณ
ทางเขา้มรีูปปั้นเจา้แมก่วนอมิขนาดใหญ่ใหไ้ดไ้หวส้ักการะขอพร เดนิมาอกี
นดิจะเห็นซุม้ประตพูรอ้ม
ป้ายชือ่ เต็มไปดว้ยกลิน่
อายของวัฒนธรรมจีน 
ปั จ จุ บั น ไ ด ้มี ก า ร จั ด
นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ล ะ 
พิพิธ ภ ัณ ฑ์ป ร ะ ว ัต ิ
ศสาตร  ์สุดทางจะพบ
กับ  ต้นไทรพนัปี  ซึ่ง
เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องการเทีย่วอโุมงคปิ์ยะมติร  

 

 

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 นําท่านเดนิทางไปยัง ตูไ้ปรษณียส์ูงใหญท่ีสุ่ดในโลก เป็นคอนกรตีเสรมิ
เหล็กมเีสน้รอบวงของตัวตูป้ระมาณ 140 ซม. ตูม้คีวามสงูถงึ 290 ซม. นับ
จากฐานขึน้ไป รวมความสูงทัง้หมดประมาณ 320 ซม. อายุร่วม 80 ปี 
นับเป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ ประจําเมอืงเบตงทีม่าแลว้ก็ตอ้งเก็บภาพเป็นที่
ระลกึ  
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 นําท่านเดนิทางไปยัง อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์ตัง้อยู่บรเิวณถนนอมรฤทธิ์
ตัดกับถนนภักดดํีารง ผ่านสวนสาธารณะออกสูถ่นน บรเิวณหนา้สวนนก เป็น
อโุมงคร์ถยนตล์อดภเูขาแหง่แรกของเมอืงไทย ทีข่ดุทอดโคง้ใหร้ถวิง่ไปมา 
กอ่สรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็ก ความยาวตลอดอโุมงค ์ประมาณ 268 เมตร 
กวา้ง 9 เมตร สงู 7 เมตรและทําเป็นทางเดนิตลอดสองขา้งทาง ในชว่งเวลา
เย็นจะเปิดไฟประดับอุโมงคส์วยมาก ซึง่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปหนา้
อโุมงคน์ี้เพือ่เป็นทีร่ะลกึ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น    รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่ัก Betong Hotel จงัหวดัยะลา หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 Sky Walk จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง - สะพานแขวนแตปูซู  
- วดัชา้งให ้- ตลาดกมิหยง - ทา่อากาศยานนานาชาตหิาดใหญ ่

04.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ Sky Walk จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ตัง้อยู่
บรเิวณยอดเขาฆนุูงซลีปัีต sky walk แหง่นี้ถอืเป็นแลนดม์ารค์ของ อ.เบตง 
มคีวามโดดเดน่ในเรือ่งของการชมพระอาทติยข์ ึน้รับแสงแรกยามเชา้ตรูข่อง
วัน (ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) ควบคู่ไปกับการชม ทะเลหมอกอยั
เยอรเ์วง จับตัวกันเป็นชัน้หนาเต็มผนืฟ้าล่องลอยอยู่ตรงหนา้คลา้ยผนืน้ํา
อันงดงาม ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นทะเลหมอกทีส่วยทีส่ดุในภาคใต ้นอกจากนี้กย็งัมี
ววิทวิทัศน์ของผนืป่าฮาลา-บาลา ทะเลสาบเขือ่นบางลาง รวมถงึสามารถ
มองไปไกลไดถ้งึประเทศมาเลเซยีเลยทเีดยีว พรอ้มพบกับววิสดุธรรมชาติ
สวยและหวาดเสยีวเวลาเดนิอยูบ่นกระจก  
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ SET BOX 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่สะพานแขวนแตปูซู เป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ที่
หา้มพลาด อยู่ตดิกับถนนทางหลวง 
410 ทีม่สีภาพแข็งแรง ชาวบา้นก็ยัง
ใช ข้ า้ มไปมา  ด า้นล่างมีแม่ น้ํ า  
สามารถแวะไปถ่ายรูปเพื่อเป็นที่
ระลกึ  

 นําท่านเดนิทางถงึ วดัชา้งให ้หรือ 
วดัชา้งใหร้าษฎรบ์ูรณาราม เป็น
วัดเกา่แกส่รา้งมาแลว้กวา่ 300 ปี วัด
ชา้งให ้ถือว่าเป็นวัดตน้ตํารับของ
หลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้
อาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของ
ท่ า น ก็ ถู ก บ ร ร จุ ไ ว ้ที่ วั ด แ ห่ ง นี้  
ดา้นหนา้วัดเป็นที่ตั ้งของสถูปหรือ
มณฑปบรรจุอัฐหิลวงพ่อทวด ซึง่อยู่
ใกลก้ับ เขตพัทธสีมาที่ชาวบา้น
เรยีกวา่ “เขือ่นหลวงพอ่ทวดเหยยีบน้ําทะเลจดื” หรอื “เขือ่นทา่นเหยยีบน้ํา
ทะเลจดื” ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืวัตถุสิง่ของถูกขโมย หรอืศนูยห์ายก็พากนั
ไปบนบาน ณ ทีส่ถปูแหง่นี ้    

 นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดกมิหยง ตลาดขายสนิคา้ชือ่ดังของเมอืงหาดใหญ่
ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ ของฝาก อาท ิผา้ปัก ขา้วของเครือ่งใช ้นมตา่ง 
ๆ ผลไมส้ด ผลไมอ้บแหง้ ทีจ่ะนํามาจําหน่ายเปลีย่นไปตามฤดกูาล รวมไป
ถงึสนิคา้แฟชั่นต่าง ๆ เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า นาฬกิา น้ําหอม รองเทา้ และ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีนํ่าเขา้มาจากประเทศเพือ่นบา้น นํามาจําหน่ายในราคาที่
ไม่แพงและยังต่อรองราคาไดก้ันอกีดว้ย จงึทําใหต้ลาดแห่งนี้เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงหาดใหญ ่

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
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19.10 น. เดนิทางออกจาก สนามบนิหาดใหญ ่กลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ THAI 
SMILE AIRWAYS เทีย่วบนิที ่WE266 (หมายเหตุ ไฟลท์ และเวลา
การบนิ อาจมกีารเปล ีย่นแปลงตามนโยบายของสายการบนิ) 

20.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกีคร ัง้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่มคัคุเทศกนํ์าเทีย่ว (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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อตัราคา่บรกิารรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 
วนัเดนิทาง เดนิทาง 9 ทา่น เดนิทาง 18 ทา่น พกัเดีย่ว 

11-13 มกราคม 2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2000 

29-31 มกราคม 2565 6,666 6,666 2,000 

05-07 กมุถาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

15-17 กมุภาพนัธ ์2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2,000 

26-28 กมุภาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

12-14 มนีาคม 2565 6,666 6,666 2,000 

22-24 มนีาคม 2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2,000 

26-28 มนีาคม 2565 6,666  6,666 2,000 
 
 
 
 
 
 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคา่ภาษสีนามบนิ 
 คา่นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 
 คา่รถตูป้รบัอากาศนําเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ทีพ่กั 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ

ประกนัภยัทีบ่รษิทัทําไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลง
ไวก้บับรษิทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

 

  
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิกําหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารสําหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารสําหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกนํ์าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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  เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
กรุณาสํารองทีน่ ัง่และชําระคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  พรอ้มส่งสําเนาบัตรประชาชน หลังจากทําการจอง

ทัวร์ 2 วัน หากไม่ชําระตามที่บริษัทกําหนด บรษิทัฯ จะถอืว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขอ
อนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับ
เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้  

 
    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและชําระเงนิแลว้ ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้ไม่
สามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่
สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะทําการเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทาง
บรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณ ีและเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใช้
บรกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 9 

ทา่น (ตอ่ 1 รถตู)้ และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่
อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของ
ทา่น เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้
แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ กํากบั
เทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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หมายเลขทีน่ ัง่ ราคา 

A1, B1, C1 300 

A2, B2, C2 200 

A3, B3, C3 ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 


