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VWBET313 อาม่า พาเที*ยว เบตง 3 วนั 2 คืน 
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วันอังคาร ที* 13 เม.ย. 64 (1)  

สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิGมกอเหนี*ยว - วัดช้างให้ หลวงปู่ ทวด 

- จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเกบ็นํGาเขื*อนบางลาง– เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิS - ตู้ไปรษณีย์ หอนาฬิกาเบตง 

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั:น 3 อาคาร 2 ประตู 11 เคาน์เตอร์ 11-12

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจ้าหนา้ทีBของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร

และสัมภาระก่อนการเดินทาง 

07.45 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีBยวบินทีB SL702   

09.15 น. คณะเดินทางถึง เดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้    

เช้า ä บริการอาหารเช้า เมนูข้าวเหนียวไก่ 

 นําท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี นําสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิGมกอเหนี*ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาลศกัดิR สิทธิR

คู่บ้านคู่ เมืองปัตตานีมาแต่สมัยโบราณ  ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาเพืBอให้ประสบ

ความสําเร็จขอโชค ขอลาภ การคา้ขาย หรือแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ไดร้ับความเดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บน

บาน กบัเจา้แม่ลิ:มกอเหนีBยว ก็จะหายเจ็บหายป่วยพน้จากความเดือดร้อน 

 

 
 

จากนั:น เดินทางต่อไปยงั วัดช้างให้ วดัเก่าแก่กว่า 300 ปี วดัชา้งให้ ถือว่าเป็นวดัตน้ตาํรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้า

อาวาสองค์แรกของวดั นําท่านกราบไหวส้ถูปหรือมณฑปบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด สถานทีBศกัดิR สิทธิR ของชาวจงัหวดั

ปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจ ใครเจ็บไขไ้ด้ป่วยหรือวตัถุสิBงของถูกขโมย หรือศูนย์

หายก็พากนัไปบนบาน ณ ทีBสถูปแห่งนี:   วดัชา้งให้จึงกลายเป็นสถานทีBท่องเทีBยวขึ:นชืBอและเป็นอีกหนึBงสัญลกัษณ์ของ

จงัหวดัปัตตานี ทีBมีนกัท่องเทีBยวเขา้มากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย 
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เที*ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ*น 

จากนั:น เดินทางสู่ เบตง อาํเภอปลายด้ามขวาน ตั:งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเทีBยวทีBน่าสนใจ ทั: ง

ธรรมชาติและวฒันธรรม ก่อนเขา้สู่เขตเมืองเบตง นาํท่านแวะ จุดชมวิวหรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหนึBงสถานทีBพกัผ่อน

และชมวิวทิวทศัน์ภูเขาทีBโอบลอ้มเขืBอนบางลาง ให้ท่านไดช้มวิว สูดอากาศสดชืBน ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
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จากนั:น นําชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิS  ตั:งอยู่ บริเวณถนนอมรฤทธิR  ตดักับถนนภักดีดํารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน 

บริเวณหนา้สวนนก เป็นอุโมงค์รถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ทีBขุดทอดโคง้ให้รถวิBงไปมา ความยาวตลอด

อุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และทาํเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง นาํคณะถ่ายรูปเป็นทีBระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่ง

อําเภอเบตงที*มีขนาดใหญ่ที*สุดในประเทศไทยและใหญ่ที*สุดในโลก  ตู้เดิมตั:งอยู่ทีBบริเวณสีBแยกหอนาฬิกาใจกลาง

เมืองเบตง สร้างขึ:นเมืBอปี พ.ศ. 2467 ตั:งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกครั: งทีBสอง จุดประสงคที์Bสร้างไวใ้นครั: งแรกก็เพืBอใช้

เป็นทีBกระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุทีBฝังอยู่ส่วนบนของตู ้และใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจน

ทุกวนันี:  ใกลก้นัเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอําเภอเบตง ซึB งเป็นสิBงก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบัเมืองเบตงมาช้านาน 

เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ทีBตั:งอยู่จุดศูนยก์ลางของเมือง บริเวณจุดตดัของถนนสุขยางค์กบัถนนรัตนกิจ สร้างดว้ยหิน

อ่อนขาวนวลอนัเลืBองชืBอจากยะลาทีBไดร้บัการยอมรับในเรืBองของความแข็งแรง สวยงาม และคงทน อิสระให้ท่านเก็บ

ภาพทีBระลึกตามอธัยาศยั 

 
 

เย็น ä รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ*น 

ã  นําท่านเข้าสู่ที*พัก โรงแรมเบตง เมอร์ลิน หรือเทียบเท่า  

วันพุธ ที* 14 เม.ย. 64 (2) 

 เบตง– ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง- อัยเยอร์เวง Skywalk –สะพานแตปูซู – สวนหมื*นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร –  

 บ่อนํGาร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส 

04.00 น. เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยูใ่นพื:นทีBของเขาไมโครเวฟ มี

ความสูงจากระดบันํ:าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกทีBใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมวิวแห่งนี:จะกลายเป็น
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สวรรค์บนดินเปิดให้นกัท่องเทีBยวเต็มอิBมกับทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธิR  และทศันียภาพทีBสวยงามของยอด

เขาไมโครเวฟ (ขึ #นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)  

อีกหนึ*งไฮไลท์สําหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินทีBยืBน

ออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื:นกระจกใสทีBสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพื:น

เบื:องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตยข์ึ:น และทิวทศัน์ของทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอัน

สวยงามสุดอลงัการ  (ค่าทัวร์รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึGนจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้า) 

 
 

เช้า ä บริการอาหารเช้า SET BOX 

 แวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื:นไม ้มีความ 

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

สมยัอดีตกาํนนัตาํบลอยัเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู ช่วยระดมพลงั 

และเงินสมทบจากชาวบา้นร่วมกบัราชการ ทีBไม่เพียงพอ เพราะ 

ตอ้งสัBงสายสลิง สําหรับยึดโยงตวัสะพานจากญีBปุ่น ซึBงสมยันั:น 

เป็นเรืBองใหญ่มาก สามารถช่วยเหลือความยากลาํบากของ 

ชาวบา้นทีBอยู่อีกฝัBงของแม่นํ:า ซึBงในขณะนั:นตอ้งใชแ้พไม ้

ไผ่ขา้มไป-มา ทาํให้ชาวบา้นโดยเฉพาะเด็กๆตอ้งเสีย 

ชีวิตทุกปี เวลาขนยา้ยผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย 

 ก็ลาํบากแสนสาหัส การก่อสร้างสะพานแตปูซู ขึ:นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน จึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของการ

ต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามคัคีของคนในชุมชน 
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นาํคณะเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงคด์ินทีBอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา (จคม.) สร้างขึ:น สําหรับ

เป็นฐานปฏิบตัิการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงคปิ์ยะมิตร สร้างเมืBอปี พ.ศ. 2519 

ใชห้ลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเทีBยวให้แก่นักท่องเทีBยวทีBสนใจเขา้มา

เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงคจ์ะพบเห็นร่องรอยของการดาํเนินชีวิตทีBยงัคงหลงเหลืออยู ่เช่น ห้องนอนทีB

มีเตียงดิน ก่อติดกับผนงั อุปกรณ์ในการสู้รบ และเครืBองไมเ้ครืBองมือในการเดินป่า รวมทั:งห้องบญัชาการรบ ซึB งจุคน

ไดถึ้ง 200 คน 

เที*ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ*น 

จากนั:น เขา้ชม สวนหมื*นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้ 

เนืBองจากเบตงมีสภาพอากาศทีBเหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศทีBอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี

อากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบนํ:าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้

นี:อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทีBมีดอกไมน้านา

พนัธ์ุบานสะพรัBง คอยเชื:อเชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของดอกไมที้Bปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนให้นักท่องเทีBยว

เขา้ไปเทีBยวชม และสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศทีBมีอุณหภูมิตํBากว่าพื:นทีBอืBนของภาคใต ้

 
 

จากนั:น  เดินทางสู่ บ่อนํGาร้อนเบตง เป็นบ่อนํ:าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื:นทีBประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีนํ:าร้อนผุดขึ:นมา

จากใตด้ิน ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของนํ:าอยู่ทีBประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึBงตรงจุดทีBมีนํ:าเดือดนี:  

สามารถตม้ไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ซึBงแต่ละโซนออกแบบอย่างไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทั:งบ่อนํ:าร้อนบ่อ

ใหญ่ บ่อแช่นํ: าร้อนใหม่ และอาคารธาราบาํบดั โดยเชืBอกันว่านํ: าแร่แห่งนี:  สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ได้เป็น

อย่างด ีอาทิ โรคปวดเมืBอย โรคเหน็บชา โรคผิวหนงั เป็นตน้ 
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จากนั:นแวะร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซื:อสินคา้  
เป็นของฝากตามอธัยาศยั 
จากนั:นนําท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ทีBตั:งเด่นเป็นสง่า

อยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดี ย์พระพุทธธรรม

ประกาศสีทองเป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยุกตส์วยงาม

มาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และกราบขอพรพระ

พุ ทธธรรม กายมงคลประยุ ร เก ศ านน ท์ สุพ พิ ธ าน 

พระพุทธรูปทองสัมฤทธิR องค์ใหญ่ทีBสุดในประเทศไทย 

นอกจากนี:ยงัมีวิหารหลวงปูทวดเหยียบทะเลนํ:าจืดให้ 

ท่านไดก้ราบขอพรถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เย็น ä รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ*น 

ã  นําท่านเข้าสู่ที*พัก โรงแรมเบตง เมอร์ลิน หรือเทียบเท่า  
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วันพฤหัสบดี ที* 15 เม.ย. 64 (3)  

 เบตง – ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – กรุงเทพฯ 
 

เช้า ä บริการอาหารเช้า  

เดินทางออกจากทีBพกั แวะถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม เป็นทีBระลึก 
ตั:งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจาก 
ตวัเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอาํเภอเบตง กบั 
รัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณ์ลายเส้นแผนทีBประเทศไทยสี 
ทองโดดเด่นสลกับนป้ายหินอ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไม ้
ดอกไมป้ระดบัอนังดงาม 
เที*ยง ä รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น  

ณ ร้านอาหารท้องถิ*น 
 

จากนั:น  นาํท่านเดินทางกลบัสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อิสระชอ้ปปิ: งส่งทา้ยทีB ตลาดกิมหยง แหล่งสินคา้มีให้เลือกซื:อเลือก

หาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื: อผา้ รองเท้า ขนมขบเคี: ยว เครืBองสําอางค์ เครืBองใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา 

ตลอดจนเครืBองใชใ้นครัวเรือน สินคา้ทัBวไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั:น ชั:นล่างจะขายสินคา้ทัBวไป ส่วนชั:นบนจะเนน้ไป

ทางเครืBองใชไ้ฟฟ้า ส่วนดา้นตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 

 

20.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีBยวบินทีB SL721 

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

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที4ยวสามารถเปลี4ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที4) เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี4ยนตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ. 
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อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน พักเดี*ยว 

13 -15 เมษายน 2564 9,333 +2,000 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนกัท่องเที*ยวชาวไทยเท่านัGน  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  

ท่านละ  300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน ชําระได้ที*เจ้าหน้าที*บริษัทฯ ก่อนออกเดนิทาง * 
 

อัตราค่าบริการนีGรวม 

R ค่าตัkวเครืBองบิน ไป-กลบั ตามทีBระบุ  พร้อมนํ:าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 10 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ:นเครืBอง 7 กิโลกรัม 

R ค่ารถนาํเทีBยวตามรายการทีBระบุ      

R ค่าโรงแรมทีBพกัตามทีBระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  

R ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีBต่างๆ ตามรายการทีBระบุ  

R ค่าอาหารตามทีBระบุในรายการ   

R ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิBนคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

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

R ภาษีมูลค่าเพิ*ม 7%  

 

อัตราค่าบริการนีG ไม่ รวม 

T ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีBระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืBองดืBมทีBสัBงเพิBมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

T ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขบัรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

T กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชําระค่าทัวร์เพิ*ม  1,000 บาท 

T ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึGนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

T ค่าซื:อทีBนัBงบนรถนาํเทีBยว 
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เงื*อนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางต้อง ชําระมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน หากไม่ชาํระตามทีBบริษัท

กาํหนด ขออนุญาตตดัทีBนัBงเพืBอให้ลูกคา้ท่านอืBนทีBรอทีBนัBงอยู่โดยอตัโนมตัิ และตอ้งชาํระค่าทวัร์ส่วนทีBเหลือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 

30 วนั หากท่านไม่ชําระเงินหรือไม่ชาํระเงินตามกาํหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั:น ๆ เมืBอท่านชําระเงินค่าทวัร์

เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเงืBอนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีBไดร้ะบุไวท้ั:งหมดนี:แลว้ 

 

เงื*อนไขการยกเลกิและการคืนค่าทัวร์ 

1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึGนไป ยึดเงิน 50 % จากยอดทีBลูกคา้ชาํระเงินมา และเก็บค่าใชจ้่ายทีBเกิดขึ:นจริง (ถา้มี) 

2. กรณียกเลิกการเดนิทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิR ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจาํนวน) 

3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคนืเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใชจ้่ายทีBเกิดขึ:นจริง (ถา้มี) อาทิ

เช่น ค่ามดัจาํตัkวเครืBองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ้่ายจาํเป็นอืBน ๆ  

4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดนิทาง ทาํการคนืเงินให้ภายใน 7 วนั 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิR ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีBมีนักท่องเทีBยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน ราคาและรายการอาจมี

การเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธิR ทีBจะเปลีBยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี:  เมืBอเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเทีBยว โรงแรมทีBพัก  ร้านอาหาร เมนูอาหาร สามารถเปลีBยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีBเกิดจาก  ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ่้น ปฏิวตัิและอืBนๆทีBอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิBมเติมทีBเกิดขึ:นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

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

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเทีBยวในสถานทีBทีBระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืBองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั:งสิ:น

แต่ทั:งนี:ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทีBยวสถานทีBอืBนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิR การจดัหานี:โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

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

บางมื:อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
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8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั:งสิ:น หากเกิดสิBงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุทีBเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเทีBยวเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั:น 

10. กรุณาอ่าน ทาํความเขา้ใจให้ถีBถว้น เมืBอท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั:งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านไดย้อมรับในเงืBอนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีBไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั:งหมด 


