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VWVVIP412 CELEBRITY  

หาดใหญ่ เบตง 4 วัน 3 คืน BY DD  
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วันจันทร์ ที5 12 เมษายน 64 (1)  

สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ - วัดช้างให้ หลวงปู่ ทวด - จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเกบ็นํMาเขื5อนบางลาง– เบ

ตง 

07.20 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั:น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ

บินนกแอร์(DD) โดยมีเจา้หนา้ทีCของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระกอ่น

การเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เทีCยวบินทีC DD504  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชม.) 

10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 
 

รถ VIP 8 ที5นั5ง 

 

เที5ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ5น  

จากนั:น เดินทางต่อไปยงั วัดช้างให้ วดัเก่าแก่กว่า 300 ปี วดัช้างให้ ถือว่าเป็นวดัตน้ตาํรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่าน

เป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดั นาํท่านกราบไหวส้ถูปหรือมณฑปบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด สถานทีCศกัดิY สิทธิY ของ

ชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจ ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุสิCงของถูก

ขโมย หรือศูนยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ทีCสถูปแห่งนี:   วดัชา้งให้จึงกลายเป็นสถานทีCท่องเทีCยวขึ:นชืCอและเป็น

อีกหนึCงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานี ทีCมีนกัท่องเทีCยวเขา้มากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย 
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จากนั:น เดินทางสู่ เบตง อาํเภอปลายด้ามขวาน ตั:งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเทีCยวทีCน่าสนใจ ทั:ง

ธรรมชาติและวฒันธรรม ก่อนเขา้สู่เขตเมืองเบตง นาํท่านแวะ จุดชมวิวหรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหนึCงสถานทีCพกัผ่อน

และชมวิวทิวทศัน์ภูเขาทีCโอบลอ้มเขืCอนบางลาง ให้ท่านไดช้มวิว สูดอากาศสดชืCน ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 

เย็น ä รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ5น  

ã  นําท่านเข้าสู่ที5พัก Grand Mandarin Betong Hotel หรือเทียบเท่า  

http://www.mandarinbetong.co.th/grand-mandarin-betong-hotel.php 
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วันอังคาร ที5 13 เมษายน 64 (2)  

 สวนหมื5นบปุผา - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อนํMาร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิY - ตู้ไปรษณีย์ หอ

นาฬิกาเบตง 

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั:น นําท่านเขา้ชม สวนหมื5นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวใน

ภาคใต ้ เนืCองจากเบตงมีสภาพอากาศทีCเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศทีCอยู่สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร 

มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบนํ: าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวน

ดอกไมนี้:อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทีCมี

ดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพรัCง คอยเชื:อเชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของดอกไมที้Cปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนให้

นกัท่องเทีCยวเขา้ไปเทีCยวชม และสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศทีCมีอุณหภูมิตํCากว่าพื:นทีCอืCนของภาคใต ้

 
นําท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินทีCอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา (จคม.) สร้างขึ:น สําหรับ

เป็นฐานปฏิบตัิการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงคปิ์ยะมิตร สร้างเมืCอปี พ.ศ. 2519 

ใชห้ลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเทีCยวให้แก่นกัท่องเทีCยวทีCสนใจเขา้มา

เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงคจ์ะพบเห็นร่องรอยของการดาํเนินชีวิตทีCยงัคงหลงเหลืออยู ่ เช่น ห้องนอนทีC
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มีเตียงดิน ก่อติดกบัผนงั อุปกรณ์ในการสู้รบ และเครืCองไมเ้ครืCองมือในการเดินป่า รวมทั:งห้องบญัชาการรบ ซึCงจุคน

ไดถึ้ง 200 คน 

เที5ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ5น 

จากนั:น  เดินทางสู่ บ่อนํMาร้อนเบตง เป็นบ่อนํ:าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื:นทีCประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีนํ:าร้อนผุดขึ:นมา

จากใตด้ิน ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของนํ:าอยู่ทีCประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึCงตรงจุดทีCมีนํ:าเดือดนี:  

สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที ซึCงแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทั:งบ่อนํ:าร้อนบ่อ

ใหญ่ บ่อแช่นํ:าร้อนใหม่ และอาคารธาราบาํบดั โดยเชืCอกนัว่านํ:าแร่แห่งนี:  สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็น

อย่างด ีอาทิ โรคปวดเมืCอย โรคเหน็บชา โรคผิวหนงั เป็นตน้ 

 
 

จากนั:นแวะร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซื:อสินค้า 
เป็นของฝากตามอธัยาศยั 

จากนั:นนําท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ทีCตั:งเด่นเป็นสง่า

อยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรม

ประกาศสีทองเป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกตส์วยงาม

มาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และกราบขอพรพระ

พุทธธรรมก ายมงคลประยุ ร เ กศานนท์ สุพพิธาน 

พระพุทธรูปทองสัมฤทธิY องค์ใหญ่ทีCสุดในประเทศไทย 

นอกจากนี: ยงัมีวิหารหลวงปูทวดเหยียบทะเลนํ: าจืดอีกดว้ย 

ให้ท่านไดก้ราบขอพรถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

จากนั:น นาํคณะชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิY  ตั:งอยู่ บริเวณถนนอมรฤทธิY  ตดักบัถนนภกัดีดาํรง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน 

บริเวณหนา้สวนนก เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ทีCขุดทอดโคง้ให้รถวิCงไปมา ความยาวตลอด

อุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และทาํเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง นาํคณะถ่ายรูปเป็นทีCระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่ง

อําเภอเบตง ที5มีขนาดใหญ่ที5สุดในประเทศไทยและใหญ่ที5สุดในโลก  ตูเ้ดิมตั:งอยู่ทีCบริเวณสีCแยกหอนาฬิกาใจกลาง

เมืองเบตง สร้างขึ:นเมืCอปี พ.ศ. 2467 ตั:งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกครั: งทีCสอง จุดประสงคที์Cสร้างไวใ้นครั: งแรกก็เพืCอใช้

เป็นทีCกระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตงไดร้ับฟัง จากวิทยุทีCฝังอยู่ส่วนบนของตู ้และใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจน

ทุกวนันี:  ใกลก้ันเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอําเภอเบตง ซึC งเป็นสิCงก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบัเมืองเบตงมาชา้นาน 
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เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ทีCตั:งอยู่จุดศูนยก์ลางของเมือง บริเวณจุดตดัของถนนสุขยางคก์บัถนนรัตนกิจ สร้างด้วยหิน

อ่อนขาวนวลอนัเลืCองชืCอจากยะลาทีCไดร้ับการยอมรับในเรืCองของความแข็งแรง สวยงาม และคงทน อิสระให้ท่านเก็บ

ภาพทีCระลึกตามอธัยาศยั 

 

เย็น ä รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ5น 

ã  นําท่านเข้าสู่ที5พัก Grand Mandarin Betong Hotel หรือเทียบเท่า  

วันพุธ ที5 14 เมษายน 64 (3)  

 เบตง– ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง- อัยเยอร์เวง Skywalk – สะพานแตปูซู – ปัตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิMมกอเหนี5ยว  

หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง -งานเลีMยงรดนํMาขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม 

04.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจดุชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยูใ่นพื:นทีCของเขา

ไมโครเวฟ มีความสูงจากระดบันํ:าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกทีCใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมวิวแห่ง

นี:จะกลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดให้นกัท่องเทีCยวเต็มอิCมกบัทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธิY  และทศันียภาพทีC

สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ #นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อีกหนึ5งไฮไลท์สําหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ 

สกายวอล์ค ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ระเบียงทางเดินทีCยืCนออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็น

ระเบียงชมวิวพื:นกระจกใสทีCสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพื:นเบื:องล่าง สามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และววิ

พระอาทิตยข์ึ:น และทิวทศัน์ของทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ (ค่าทัวร์รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึMนจุด

ชมวิวและค่าถงุผ้าสวมรองเท้า) 
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เช้า ä รับประทานอาหารเช้า SET BOX 

แวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื:นไม ้มีความ 

กวา้ง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ขา้มแม่นํ:าปัตตานี สร้างมาตั:งแต่ 

สมยัอดีตกาํนนัตาํบลอยัเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู ช่วยระดมพลงั 

และเงินสมทบจากชาวบา้นร่วมกบัราชการ ทีCไม่เพียงพอ เพราะ 

ตอ้งสัCงสายสลิง สําหรบัยึดโยงตวัสะพานจากญีCปุ่น ซึCงสมยันั:น 

เป็นเรืCองใหญ่มาก สามารถช่วยเหลือความยากลาํบากของ 

ชาวบา้นทีCอยู่อีกฝัCงของแม่นํ:า ซึCงในขณะนั:นตอ้งใชแ้พไม ้

ไผ่ขา้มไป-มา ทาํให้ ชาวบา้นโดยเฉพาะเด็กๆตอ้งเสีย 

ชีวิตทุกปี เวลาขนยา้ยผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย 

 ก็ลาํบากแสนสาหัส การก่อสร้างสะพานแตปูซู  

ขึ:นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกนั จึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและ

ความรักสามคัคีของคนในชุมชน 

 นําท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  นําสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิMมกอ

เหนี5ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาลศกัดิY สิทธิY คู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมยัโบราณ ชาวบา้นให้ความเคารพนับถือ 

เดินทางมาสักการบูชาเพืCอให้ประสบความสําเร็จขอโชค ขอลาภ การคา้ขาย หรือแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ได้รับความ

เดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แม่ลิ:มกอเหนีCยว ก็จะหายเจ็บหายป่วยพน้จากความเดือดร้อน 
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เที5ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ5น 

นาํท่านเดินทางกลบั ตัวเมืองหาดใหญ่ (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.)   

 อิสระชอ้ปปิ: ง ตลาดกิมหยง แหล่งสินคา้มีให้เลือกซื:อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื:อผา้ รองเทา้ ขนมขบเคี:ยว 

เครืCองสําอางค ์เครืCองใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครืCองใช้ในครัวเรือน สินคา้ทัCวไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 

ชั:น ชั:นล่างจะขายสินคา้ทัCวไป ส่วนชั:นบนจะเนน้ไปทางเครืCองใชไ้ฟฟ้า ส่วนดา้นตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด   

 
 

เย็น ä รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลีMยงของโรงแรม 

 พิเศษ !! จัดงานเลีMยง รดนํMาขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เนื5องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 

ã  นําท่านเข้าสู่ที5พัก โรงแรมนิวซีซั5น สแควร์ หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า  

http://www.newseasonhotel.com/newSquare/indexs.aspx 
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วันพฤหัสบดี ที5 15 เมษายน 64 (4)   

  หาดสมิหลา – เขาตังกวน – ย่านเมืองเก่าสงขลา – สะพานติณสูลานนท์ - เกาะยอ - นมัสการพระนอน  

  วัดแหลมพ้อ– สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง   

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช็คอินหาดสมิหลา สูดกลิCนอายทะเล ชมวิวทิวทศัน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสี

ขาวละเอียดนวลตาขนานไปกบัทิวสนทีCปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลกัษณ์ของหาดสมิหลา รูปปัMนนาง

เงือกสีทอง จุดทีCนกัท่องเทีCยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน 

 

จากนัMน นําท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดับนํ:าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตงักวนสามารถมองเห็นทิวทศัน์

ของเมืองสงขลาไดโ้ดยรอบ บนยอดเขาตงักวนเป็นทีCประดิษฐานเจดียพ์ระธาตุคูบ่า้นคู่เมืองจงัหวดัสงขลา ซึCงสร้างใน

สมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมยัทวาราวด ีเดินขึ:นบนัไดพญานาค 145 ขั:น หรือหากท่านไม่สะดวกเดินขึ:น

บนัไดสามารถโดยสารลิฟตข์ึ:นไปยงัดา้นบนได ้(ไม่รวมค่าขึ:นลิฟต ์ท่านละ  30 บาท) อิสระให้ท่านสักการะบูชาสิCง

ศกัดิY สิทธิY เพืCอเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตามอธัยาศยั 
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นําท่านเดินทางเทีCยวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จุดแลนด์มาร์คและจุด

ถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่ายได้ถ่ายรูปเก็บภาพความ

ประทบัใจไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานชิโน

โปรตุกีส กาํแพงสตรีทอาร์ต หับ โห้ หิ:น โรงสีขา้วเก่าแก่สีแดง บา้น

นครใน เมืองสงขลา พิพิธภณัฑ์เล็ก ๆ แหล่งรวมของเก่าแก่ ตกแต่ง

อย่างสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที5ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ5น 

จากนั:น นาํท่านเดินทางขา้มสะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตทีCยาวทีCสุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 ช่วงแรก 

940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ:นในสมยั ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ์ดาํรงตาํแหน่ง

นายกรัฐมนตรี เพืCอรองรับการคมนานมทางรถยนต ์โดยเชืCอมเกาะยอ 2 ดา้น ระหว่างฝัCงบา้นนํ:ากระจาย อ.เมืองสงขลา

และบา้นเขาเขียวสู่ เกาะยอ นําท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ  หรือวดัพระนอนวดัแหลม ตั:งอยู่ทีCบา้นสวน

ทุเรียน ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  ริมทะเลสาบสงขลา  เป็นวดัทีCเก่าแก่และสําคญัวดัหนึC ง เป็นแหล่ง
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ท่องเทีCยวทีCสําคัญของจังหวดัสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ทีCใหญ่ทีCสุด  ซึC งเป็นพระพุทธรูปปาง

ปรินิพพานทีCใหญ่ทีCสุดในประเทศไทย  พระบาทมีลวดลายภาพศิลปะ   ทั:งนี: เนืCองดว้ยทีCตั:งวดัอยู่ใกลถ้นนเชิงสะพาน

ติณสูลานนทฝั์Cงเกาะยอ จึงทาํให้เป็นสิCงทีCสะดุดตาของผูที้Cขบัรถผ่านไปมา 

 

 
 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
 

17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เทีCยวบินทีC DD511 

18.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 

หมายเหตุ : รายการทัวรท่์องเที4ยวสามารถเปลี4ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก์
,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที4)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี4ยนตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ. 

 

เนื5องจากเป็นเที5ยวบนิแบบเช่าเหมาลํา ทัMงนีMเที5ยวบนิ เวลา และโปรแกรมอาจมีการเปลี5ยนแปลง  

ขึMนอยู่กับการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  

หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง CONFIRM ให้ทราบก่อนเดนิทาง 3-5 วัน  

หากลกูค้าต้องการซืMอตัdวเครื5องบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที5ก่อนทกุครัMง 

อัตราค่าบริการ กําหนดการเดินทางวันที5 12-15 เม.ย. 64 

SIZE GROUP ราคา/ท่าน พักเดี5ยว 

คณะเดินทาง 6 - 7 ท่าน 16,789 + 4,500 

คณะเดินทาง 8 - 9 ท่าน 15,555 + 4,500 
 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนีMรวม 
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R ค่าตัkวเครืCองบิน ไป-กลบั ตามทีCระบุ  พร้อมนํ:าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 30 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ:นเครืCอง 7 กิโลกรัม 

R ค่ารถ นาํเทีCยวตามรายการทีCระบุ      

R ค่าโรงแรมทีCพกัตามทีCระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  

R ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีCต่างๆ ตามรายการทีCระบุ  

R ค่าอาหารตามทีCระบุในรายการ   

R ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิCนคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

R ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงืCอนไขตามกรมธรรม)์ 

R ภาษีมูลค่าเพิ5ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีM ไม่ รวม 

T ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีCระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืCองดืCมทีCสัCงเพิCมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

T กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชําระค่าทัวร์เพิ5ม  1,000 บาท 

T ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถขึMนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

T ค่าซื:อทีCนัCงบนรถนาํเทีCยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื5อนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์ผูเ้ดนิทางตอ้ง ชําระมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 6,000 บาท พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน หากไม่ชาํระตามทีCบริษทั

กาํหนด ขออนุญาตตดัทีCนัCงเพืCอให้ลูกคา้ท่านอืCนทีCรอทีCนัCงอยู่โดยอตัโนมตัิ และตอ้งชาํระค่าทวัร์ส่วนทีCเหลือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 

30 วนั หากท่านไม่ชาํระเงินหรือไม่ชาํระเงินตามกาํหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั:น ๆ เมืCอท่านชาํระเงินค่าทวัร์

เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเงืCอนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีCไดร้ะบุไวท้ั:งหมดนี:แลว้ 

 
  

เงื5อนไขการยกเลกิและการคืนค่าทัวร์ 

1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึMนไป ยึดเงิน 50 % จากยอดทีCลูกคา้ชาํระเงินมา และเก็บค่าใชจ้่ายทีCเกิดขึ:นจริง (ถา้มี) 

2. กรณียกเลิกการเดนิทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิY ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจาํนวน) 

3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคนืเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใชจ้่ายทีCเกิดขึ:นจริง (ถา้มี) อาทิ

เช่น ค่ามดัจาํตัkวเครืCองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ้่ายจาํเป็นอืCน ๆ  
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4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดนิทาง ทาํการคนืเงินให้ภายใน 7 วนั 

** เนื5องจากราคาทัวร์นีMเป็นราคาโปรโมชั5น ตัdวเครื5องบินแบบเช่าเหมาลํา กรณีผู้จองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเปลี5ยนผู้

เดินทางแทนได้ ดังนีM 

1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมสําเนาหน้าบัตร

ประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันทําการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลี5ยนผู้เดินทาง

ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี5ยนผู้ เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการ

เปลี5ยนผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตัdว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลี5ยนผู้เดินทางได้ทุกกรณี 

**เมื5อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ5งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิYไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนไม่ว่ากรณีใดทัMงสิMน ** 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิY ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีCมีนักท่องเทีCยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าทีCกาํหนด ราคาและรายการอาจมี

การเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธิY ทีCจะเปลีCยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี:  เมืCอเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเทีCยว โรงแรมทีCพกั สามารถเปลีCยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สําคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีCเกิดจาก  ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ่้น ปฏิวตัิและอืCนๆทีCอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิCมเติมทีCเกิดขึ:นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั:งสิ:นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึCงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเทีCยวในสถานทีCทีCระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืCองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั:งสิ:น

แต่ทั:งนี:ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทีCยวสถานทีCอืCนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิY การจดัหานี:โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั:งสิ:น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีCยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมื:อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั:งสิ:น หากเกิดสิCงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุทีCเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเทีCยวเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั:น 

10. กรุณาอ่าน ทาํความเขา้ใจให้ถีCถว้น เมืCอท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั:งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านไดย้อมรับในเงืCอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีCไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั:งหมด 

 


