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สงกรานต์  เบตง ปัตตานี หาดใหญ่ 4 วนั 3 คืน 
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วันจันทร์ ที ่12 เมษายน 64 (1)  

สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ - วัดช้างให้ หลวงปู่ ทวด - จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน ้าเข่ือนบางลาง– 
เบตง 

07.20 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ
บินนกแอร์(DD) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD504  (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชม.) 
10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 น าท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  สู่ วัดช้างให้ วดัเก่าแก่กว่า 300 ปี วดัชา้งให้ 

ถือว่าเป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองค์แรกของวดั น าท่านกราบไหวส้ถูปหรือมณฑป
บรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยูเ่นืองนิจ 
ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุส่ิงของถูกขโมย หรือศูนยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งน้ี  วดัช้างให้จึงกลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเขา้มากราบสักการะหลวงปู่
ทวดอยา่งไม่ขาดสาย 
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จากนั้น เดินทางสู่ เบตง อ  าเภอปลายด้ามขวาน ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้ง
ธรรมชาติและวฒันธรรม ก่อนเขา้สู่เขตเมืองเบตง น าท่านแวะ จุดชมวิวหรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหน่ึงสถานที่พกัผ่อน
และชมวิวทิวทศัน์ภูเขาที่โอบลอ้มเขื่อนบางลาง ให้ท่านไดช้มวิว สูดอากาศสดช่ืน ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเบตง เมอร์ลิน หรือเทียบเท่า  

วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 64 (2)  

 สวนหม่ืนบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน ้าร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ หอ
นาฬิกาเบตง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเขา้ชม สวนหม่ืนบุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวใน

ภาคใต ้ เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศที่อยูสู่งจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร 
มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน ้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวน
ดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มี
ดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของดอกไมท้ี่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนให้
นกัท่องเที่ยวเขา้ไปเที่ยวชม และสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต ่ากว่าพ้ืนที่อื่นของภาคใต ้
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น าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น ส าหรับ
เป็นฐานปฏิบตัิการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงคปิ์ยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 
ใชห้ลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยวที่สนใจเขา้มา
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงคจ์ะพบเห็นร่องรอยของการด าเนินชีวิตที่ยงัคงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนที่
มีเตียงดิน ก่อติดกบัผนงั อุปกรณ์ในการสู้รบ และเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบญัชาการรบ ซ่ึงจุคน
ไดถ้ึง 200 คน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
จากนั้น  เดินทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้าร้อนผุดขึ้นมา

จากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดที่มีน ้าเดือดน้ี 
สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที ซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอย่างไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทั้งบ่อน ้าร้อนบ่อ
ใหญ่ บ่อแช่น ้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบ าบดั โดยเช่ือกนัว่าน ้าแร่แห่งน้ี สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนงั เป็นตน้ 
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จากนั้นแวะร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซ้ือสินค้า 
เป็นของฝากตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า
อยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรม
ประกาศสีทองเป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงาม
มาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และกราบขอพรพระ
พุทธธรรมก ายมงคลประยุ ร เ กศานน ท์ สุพพิธ าน 
พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
นอกจากน้ียงัมีวิหารหลวงปูทวดเหยียบทะเลน ้ าจืดอีกด้วย 
ให้ท่านไดก้ราบขอพรถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าคณะชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  ตั้งอยู ่บริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบัถนนภกัดีด ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน 
บริเวณหนา้สวนนก เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโคง้ให้รถว่ิงไปมา ความยาวตลอด
อุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และท าเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง น าคณะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่ง
อ าเภอเบตง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก   ตูเ้ดิมตั้งอยู่ที่บริเวณส่ีแยกหอนาฬิกาใจกลาง
เมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังที่สอง จุดประสงคท์ี่สร้างไวใ้นคร้ังแรกก็เพ่ือใช้
เป็นที่กระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตงไดรั้บฟัง จากวิทยทุี่ฝังอยูส่่วนบนของตู ้และใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจน
ทุกวนัน้ี ใกลก้นัเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอ าเภอเบตง ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบัเมืองเบตงมาช้านาน 
เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนยก์ลางของเมือง บริเวณจุดตดัของถนนสุขยางคก์บัถนนรัตนกิจ สร้างดว้ยหิน
อ่อนขาวนวลอนัเลื่องช่ือจากยะลาที่ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองของความแข็งแรง สวยงาม และคงทน อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพที่ระลึกตามอธัยาศยั 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเบตง เมอร์ลิน หรือเทียบเท่า  

วันพุธ ที่ 14 เมษายน 64 (3)  

 เบตง– ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง- อัยเยอร์เวง Skywalk – สะพานแตปูซู – ปัตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  
หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง -งานเลีย้งรดน ้าขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม 

04.00 น. น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยูใ่นพ้ืนที่ของเขา
ไมโครเวฟ มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมวิวแห่ง
น้ีจะกลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดให้นกัท่องเที่ยวเต็มอิ่มกบัทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ และทศันียภาพที่
สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อีกหนึง่ไฮไลท์ส าหรับการชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  ก็คือ 
สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ย่ืนออกไปจากฐานมคีวามยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็น
ระเบียงชมวิวพ้ืนกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปไดถ้ึงพ้ืนเบื้องลา่ง สามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และวิว
พระอาทิตยข์ึ้น และทิวทศัน์ของทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ (ค่าทัวร์รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึน้จุด
ชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้า) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า SET BOX 

 
 
 
แวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพ้ืนไม ้มีความ 
กวา้ง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ขา้มแม่น ้าปัตตานี สร้างมาตั้งแต่ 
สมยัอดีตก านนัต าบลอยัเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู ช่วยระดมพลงั 
และเงินสมทบจากชาวบา้นร่วมกบัราชการ ที่ไม่เพียงพอ เพราะ 
ตอ้งส่ังสายสลิง ส าหรับยึดโยงตวัสะพานจากญี่ปุ่ น ซ่ึงสมยันั้น 
เป็นเร่ืองใหญ่มาก สามารถช่วยเหลือความยากล าบากของ 
ชาวบา้นที่อยูอ่ีกฝ่ังของแม่น ้า ซ่ึงในขณะนั้นตอ้งใชแ้พไม ้
ไผ่ขา้มไป-มา ท าให้ ชาวบา้นโดยเฉพาะเด็กๆตอ้งเสีย 
ชีวิตทุกปี เวลาขนยา้ยผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย 
 ก็ล  าบากแสนสาหัส การก่อสร้างสะพานแตปูซู  
ขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกนั จึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและ
ความรักสามคัคีของคนในชุมชน 
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 น าท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  น าสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอ
เหนี่ยว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมยัโบราณ ชาวบา้นให้ความเคารพนับถือ 
เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความส าเร็จขอโชค ขอลาภ การค้าขาย หรือแม้แต่ใครเจ็บป่วย ได้รับความ
เดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว ก็จะหายเจ็บหายป่วยพน้จากความเดือดร้อน 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเดินทางกลบั ตัวเมืองหาดใหญ่ (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.)   
 อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดกิมหยง แหล่งสินคา้มใีห้เลือกซ้ือเลือกหาแทบ ทุกอยา่ง ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ขนมขบเคี้ยว 

เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเคร่ืองใช้ในครัวเรือน สินคา้ทัว่ไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 
ชั้น ชั้นล่างจะขายสินคา้ทัว่ไป ส่วนชั้นบนจะเนน้ไปทางเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่วนดา้นตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด   
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องจัดเลีย้งของโรงแรม 
 ดินเนอร์สุดพิเศษ !! จัดงานเลีย้ง รดน ้าขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เน่ืองในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิวซีซ่ัน หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า  

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 64 (4)   

  ห า ด ส มิ ห ล า  –  เ ข า ตั ง ก ว น  –  ย่ า น เ มื อ ง เ ก่ า ส ง ข ล า  –  ส ะ พ า น ติ ณ สู ล า น น ท์  -  เ ก า ะ ย อ  
  นมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ– สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เช็คอินหาดสมิหลา สูดกลิ่นอายทะเล ชมวิวทิวทศัน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาดทรายสี

ขาวละเอียดนวลตาขนานไปกบัทิวสนที่ปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลกัษณ์ของหาดสมิหลา รูปป้ันนาง
เงือกสีทอง จุดที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน 
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จากนั้น น าท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตงักวนสามารถมองเห็นทิวทศัน์
ของเมืองสงขลาไดโ้ดยรอบ บนยอดเขาตงักวนเป็นที่ประดิษฐานเจดียพ์ระธาตุคู่บา้นคู่เมืองจงัหวดัสงขลา ซ่ึงสร้างใน
สมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมยัทวาราวดี เดินขึ้นบนัไดพญานาค 145 ขั้น หรือหากท่านไม่สะดวกเดินขึ้น
บนัไดสามารถโดยสารลิฟต์ขึ้นไปยงัดา้นบนได ้(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ ท่านละ 30 บาท) อิสระให้ท่านสักการะบูชาส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิเพ่ือเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตามอธัยาศยั 
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น าท่านเดินทางเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จุดแลนด์มาร์คและจุด
ถ่ายรูปสุดฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจไม่ว่าจะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานชิโน
โปรตุกีส ก าแพงสตรีทอาร์ต หับ โห้ ห้ิน โรงสีขา้วเก่าแก่สีแดง บา้น
นครใน เมืองสงขลา พิพิธภณัฑ์เล็ก ๆ แหล่งรวมของเก่าแก่ ตกแต่ง
อยา่งสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิม้รสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึน้ช่ือสุดอร่อย 
จากนั้น น าท่านเดินทางขา้มสะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 ช่วงแรก 

940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมยั ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ์ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนาคมทางรถยนต ์โดยเช่ือมเกาะยอ 2 ดา้น ระหว่างฝ่ังบา้นน ้ากระจาย อ.เมืองสงขลา
และบา้นเขาเขียวสู่ เกาะยอ น าท่านกราบนมัสการพระนอน วัดแหลมพ้อ  หรือวดัพระนอนวดัแหลม ตั้งอยูท่ี่บา้นสวน
ทุเรียน ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  ริมทะเลสาบสงขลา  เป็นวดัที่เก่าแก่และส าคญัวดัหน่ึง เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุด  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปาง
ปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  พระบาทมีลวดลายภาพศิลปะ   ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยที่ตั้งวดัอยู่ใกลถ้นนเชิงสะพาน
ติณสูลานนทฝ่ั์งเกาะยอ จึงท าให้เป็นส่ิงที่สะดุดตาของผูท้ี่ขบัรถผ่านไปมา 

 



 

   12 

 

 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
 

17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD511 
18.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
หมายเหตุ : รายการทัวรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท (มัคคุเทศก์

,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ. 
 

เน่ืองจากเป็นเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล า ทั้งนี้เทีย่วบิน เวลา และโปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลง  
ขึน้อยู่กับการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  

หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง CONFIRM ให้ทราบก่อนเดนิทาง 3-5 วนั  
หากลูกค้าต้องการซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน พักเดี่ยว 

12 – 15 เมษายน 2564 11,111 + 3,000 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามที่ระบุ พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถ น าเที่ยวตามรายการที่ระบุ      
 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าซ้ือที่นัง่บนรถน าเที่ยว 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน หากไม่ช าระตามที่บริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่เพ่ือให้ลูกคา้ท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 
30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
  

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์ 
1. กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
2. กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถา้มี) อาทิ

เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่น ๆ  
4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดินทาง ท าการคืนเงินให้ภายใน 7 วนั 

** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า กรณีผู้จองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเปลี่ยนผู้
เดินทางแทนได้ ดังนี้ 
1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมส าเนาหน้าบัตร

ประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันท าการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลี่ยนผู้เดินทาง
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนผู้เดินทาง 2,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ** 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน ราคาและรายการอาจมี

การเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเ ป็น

ส าคญั 
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4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ีอ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจให้ถี่ถว้น เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
 
 


