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พกั 4 ดาว แกรนดแ์มนดาริน หรอื แกรนดว์ิวแลนดม์ารค์ 2 คืน ฟรนี ้าหนกั 10 กก. (ไป - กลบั) 
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- ข้ึน สกายวอลค์ ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชมทะเลหมอกแบบ 360 องศา 

- ชมชุมชนกอืดาจนีอ (ชุมชนตลาดจนี), สกัการะเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว แหง่เมืองปตัตานี 

- ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบฮาลาบาลา เที่ยวชม เกาะทวด พรอ้มขอพรรบัโชคลาภสดุเฮง 

- ชมจดุไฮไลทส์ตรทีอารต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บราณ, อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใตสุ้ดสยาม 

- ชมอโุมงคปิ์ยะมิตร ๑ (ตน้ไมพ้นัปี) , ชมสวนไมด้อกเมืองหนาว (หม่ืนบปุผา), บ่อน ้ าพรุอ้นเบตง  

- ชิมเฉากว๊ยเบตง (วุน้ด า ก.ม.4) ตน้ต าหรบัอรอ่ยระดบัต านาน 

- เต็มอิม่กบั เมนูช่ือดงั ไกเ่บตง, เคาหยก, จิ้มจุม่ปลานิลสายน ้าไหล และ เมนูอกีมากมาย 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมือง – หาดใหญ่ – ปตัตานี – ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว – ชุมชนกอืดาจนีอ – บา้น

ขุนพทิกัษร์ายา (ดา้นนอก) – ยะลา – จุดชมววิสะพานขา้มเข่ือนบางลาง – จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง – 

สตรทีอารต์ – วงเวยีนหอนาฬกิาเบตง – ตูไ้ปรษณียโ์บราณ – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ สนามบนิดอนเมือง บรเิวณอาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่อง

ออกอย่างนอ้ย 60 นาท ี และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาท ี เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของ

คณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ทีน่ ัง่อาจจะไม่ไดน้ ัง่ตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกช่วงทีน่ ัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตาม

เงือ่นไขสายการบนิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเตรยีมหลกัฐานการจองผ่านโครงการทวัรเ์ทีย่วไทยเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบและสแกนยนืยนั

สทิธิ์ หากผูเ้ดนิทางไมไ่ดแ้สกนยนืยนัสทิธิ์กบัเจา้หนา้ที ่บริษทัขอยกเลกิสทิธ์ิและเก็บค่าใชจ้า่ยค่าทวัรจ์ านวนเต็ม 

06.00 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบนินกแอร ์ (Nok Air) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท ี ไม่มี

บรกิารอาหารและเครื่องด่ืม 

*** ในกรณีที่มีการยกเลกิเที่ยวบนิ,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบนิหรอืจ านวนที่นัง่ไม่เพยีงพอ ทางบรษิทัขอ 

สงวนสทิธ์ิเปลี่ยนสายการบนิ เป็นสายการบนิไลออนแอร ์หรอื สายการบนิแอรเ์อเชีย *** 

07.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิหาดใหญ่ ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดน์ าเที่ยวรอท่านอยู่ดา้นนอกทีจ่ดุนดัพบ จากนัน้น าท่าน

ออกเดนิทางสู่จงัหวดัปตัตานี โดยรถตูป้รบัอากาศ *หากตอ้งการเลอืกทีน่ ัง่บนรถมค่ีาบริการเพิม่เตมิ* (ระยะทาง 118 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง โดยประมาณ) มบีริการอาหารว่างและน า้ดื่มท่านละ 1 ชดุ จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้แม่ลิ้มกอ

เหน่ียว เชื่อกนัว่าผูม้าขอพรใหโ้ชคลาภจะไดผ้ล หรอืแมแ้ต่การคา้ขายทีซ่บเซาหรอืขาดทนุกก็ลบัรุ่งเรอืงขึ้นจนท าใหเ้กดิความ

นบัถอืศรทัธาอย่างมาก ชาวปตัตานีจงึไดน้ าตน้ไมท้ีล่ิ้มกอเหน่ียวผูกคอตายมาแกะสลกัเป็นรูปบูชาและรสรา้งศาลเจา้ขึ้น
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สกัการะ ส าหรบัองคเ์จา้แมล่ิ้มกอเหน่ียว ท่านเป็นเทพเจา้แห่งความเมตตาโชคลาภ คา้ขาย ซึง่เป็นที่นิยมมากราบไหวข้องพร
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 จากนัน้น าท่านชม ชุมชนกอืดาจนีอ เป็นภาษามลายู ซึง่ค าว่า กอืดา แปลว่า ตลาด ส่วนค าว่า จนีอ แปลว่า จนี เป็นย่าน

เมอืงเก่าทีม่คีวามเจริญรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ในอดตี เป็นชมุชนทีม่กีารผสมผสานทางพหุวฒันธรรม ซึง่บา้นเรอืนในชมุชน

จนีแห่งน้ีมคีวามเก่าแก่ส่วนใหญ่มอีายุหลายรอ้ยปี จากนัน้น าท่านชมดา้นนอก บา้นขุนพทิกัษร์ายา อาคารบา้นพกักึ้งพานิชย์

แห่งน้ีสรา้งขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี บา้นขนุพทิกัษร์ายาเป็นเรอืนแถว 2 ช ัน้ 2 คูหา 2 ช่วงเสา รูปแบบ

ของตกึแถวมกีารประยุกตร์ะหว่างสถาปตัยกรรมในทอ้งถิน่และสถาปตัยกรรมจนี ซึง่มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรก์ารตัง้

ถิน่ฐานของชาวไทยเชื้อสายจนีในพื้นทีจ่งัหวดัปตัตานีและเป็นภาพสะทอ้นความเจริญรุ่งเรอืงของย่านน้ี อกีท ัง้ยงัมกีารบนัทกึ
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กลา่วถงึต าแหน่งของบา้นขนุพทิกัษร์ายาในสมยัรชักาลที ่5 เสดจ็ประพาสปตัตานี  และมภีาพบา้นขนุพทิกัษร์ายาปรากฏอยู่

ในภาพถ่ายในช่วงปี พ.ศ.2484 ทีม่เีหตุการณ์ยกพลขึ้นบกของกองทพัญี่ปุ่ น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบรเิวณ สะพานขา้มเข่ือนบางลาง 

บรเิวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งน้ีสรา้งขึ้นมาเพือ่ลน่ระยะทางในการเดนิทาง จากเดมิที่จะตอ้งไปตามไหลเ่ขา ซึง่

เป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจดุทีน่กัท่องเที่ยวนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยดืเสน้ยดืสายก่อนจะ

เดนิทางต่อ อ าเภอเบตง ตัง้อยู่ใตสุ้ดฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทย มเีขตแดนติดกบัประเทศมาเลเซยี โอบลอ้มดว้ยแนว

เทอืกเขาสนัการาคีร ีภมูปิระเทศของอ าเภอเบตง ดว้ยภมูปิระเทศแบบน้ีจงึท าใหเ้บตงมอีากาศที่ด ีอากาศเยน็ และมหีมอก

ปกคลุมตลอดทัง้ปี ดงัค าขวญัประจ าอ าเภอทีว่่า “เมืองในหมอก ดอกไมง้าม ใตสุ้ดสยาม เมืองงามชายแดน” ค าว่า เบตง 

มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" หมายถงึ "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" หรอืทีค่นในพื้นทีจ่ะรยีกไผ่ชนิดน้ีว่า ไผ่ตง ดงันัน้ตน้ไผ่

ตงจงึกลายเป็นสญัลกัษณห์น่ึงของอ าเภอเบตง จากนัน้น าท่านแวะจดุเชค็อนิสุดฮติ ใหท่้านอสิระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง  
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จากนัน้น าคณะเดินชมจดุเด่นทีไ่ดร้บัความนิยมของตวัเมอืงเบตงไดแ้ก่ สตรทีอารท์ หรอื ถนนศิลปะ งานศิลปะทีส่ะทอ้น

เรื่องราวและวถิชีวีติของความเป็นเบตงไดอ้ย่างด ี จดุเริ่มตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานทีง่ดงามดงักลา่ว เกดิจากทาง อ.เบตง 

จ.ยะลา ไดม้กีารจดังาน 111 ปี เลา่ขานต านานเมอืงเบตง ซึง่มจีดุประสงคเ์พือ่สรา้งหมดุหมายที่แสดงออกถงึวถิชีวีติของ
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 สรา้งจดุดงึดูดนกัท่องเที่ยวท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบั วงเวยีนหอนาฬกิาเบตง และ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ ในส่วนของตวัหอนาฬกิาสรา้งขึ้นดว้ยหนิอ่อน

ขาวทีม่อียู่มากในจงัหวดัยะลา หอนาฬกิาเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงหรอืจะเรยีกว่าเป็นสะดอืของเมอืงเบตงกว็่าได ้ในเทศกาล

ต่าง ๆ ทีจ่ดัขึ้น มกัจะใชบ้รเิวณหอนาฬกิาน้ีเป็นจดุนดัหมายในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ และใกล ้ๆ  กนันัน้ทีอ่ยู่คู่เมอืงเบตง

มาชา้นาน คือ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท้ีด่  ารแินวคิดคือ นายสงวน จริจนิดา อดตี
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นายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง ทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นนายกเทศมนตรเีทศบาลเบตง คนแรก ในปจัจบุนัน้ีตูไ้ปรษณียแ์ห่งน้ียงัเปิดใช ้

งานได ้และนกัท่องเทีย่วมกัจะซื้อโปสการด์ เขยีนและส่งจดหมายถงึญาตคินรกั หรอืส่งถงึตวัเอง เกบ็ไวเ้ป็นความทรงจ า 

จากนัน้น าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ อโุมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภเูขาเพือ่เชื่อมต่อส่วนขยายของเมอืงไปอีกฟากของตวั

เมอืง อโุมงคแ์ห่งน้ียงัเป็นอโุมงคท์ีผู่ค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย ภายในอโุมงคต์กแต่ง

ประดบัประดาดว้ยไฟหลากส ีเปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2544 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ 

ที่พกั  GRAND MANDARIN HOTEL หรอื GRANDVIEW LANDMARK HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง สกายวอลค์ ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – วดัพทุธาธวิาส – วดักวนอมิ – ป้ายใตสุ้ดสยาม – อาคาร

สนามบนิเบตง – ศูนยผ์ลติภณัฑข์องฝากเบตง – รา้นวุน้ด า (เฉากว๊ย กม.4) – สวนหม่ืนบปุผา – อโุมงคปิ์

ยะมิตร – บ่อน ้ าพรุอ้น – ศาลาประชาคมเบตง 

04.00 น. น าท่านออกเดนิทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ตัง้อยู่ใน ต าบลอยัเยอรเ์วง ห่างจากตวัเมอืงเบตง 30 กโิลเมตร มคีวามสูง

จากระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟตุ จดุชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทติยข์ึ้น ควบคู่ไปกบัการชม

ทะเลหมอกอนัสวยงาม จดุเด่น คือ ไมว่่าคุณจะมาฤดูไหน หรอืช่วงเวลาไหน ท่านก็มโีอกาสทีจ่ะไดเ้หน็ววิทวิทศันเ์บื้องหนา้ที่

เป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี ทะเลหมอกทีก่่อตวัจากผนืป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขือ่นบางลาง รวมถงึสามารถมองไปไกลได ้

ถงึประเทศมาเลเซยีเลยทเีดยีว น าท่าน ข้ึนจุดชมวิว Skywalk ชมววิทวิทศันแ์บบรอบทศิทางแบบ 360 องศา 

รวมค่าบริการรถข้ึน-ลง จุดจอดรถไปยงัสกายวอรค์ (ไม่รวมถงุผา้ครอบรองเทา้ 30 บาท) 

(การเที่ยวชมทะเลหมอก อาจมกีารสลบัสบัเปลี่ยนได ้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั) 
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เชา้ 

 บรกิาร

อาหารเชา้ 

หอ้งอาหารของ

โรงแรม 

จ

า

กนัน้เดนิทางไปยงั วดัพทุธาธิวาส วดัคู่เมอืงเบตง เดมิชื่อวดัเบตง ก่อตัง้เมือ่ เมือ่วนัที ่ 1 กนัยายน พ.ศ.2460 สงักดัคณะ

ส

ง

ฆ์

ม

ห

า

นิ

ก

า

ย

 พื้นทีต่ ัง้วดัเป็นเนินเขาสูงเอยีงลาดลงไปทางทศิเหนือ จดัแบง่พื้นทีว่ดัออกเป็นช ัน้ท ัง้หมด 5 ช ัน้ ต ัง้เด่นสงา่อยู่บนเนินเขามี

พระธาตเุจดียพ์ระพทุธธรรมประกาศตัง้โดดเด่นมองเหน็ศิลปกรรมแบบศรวีชิยัประยุกตโ์ดยในองคม์หาธาตเุจดียบ์รรจพุระ

บรมสารรีิกธาตกุราบสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธิ์เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
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จากนัน้น าท่านสู่ วดัโพธิสตัโตเจา้แม่กวนอมิเบตง หรอืวดักวนอมิตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาของสวนสุดสยาม วดัแห่งน้ีเป็นที่ต ัง้

ของศาลเจา้ซึง่เป็นที่ประดิษฐานขององคเ์ทพส าคญัๆหลายองค ์ อาท ิ เจา้แมก่วนอมิ ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แมจ่วิหวงั

เหย่ ยีห่วงัตา้ตี้ หวาโถ่วเซยีนซื่อ ขงจื้อ เป็นตน้ มนีกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและมาเลเซยีเลือ่มใสศรทัธาเดนิทางมาสกัการะขอ

พรเป็นจ านวนมาก ส่วนมากจะขอพพรดา้นการมบีตุรและโชคลาภ จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยงับรเิวณพรมแดน ไทย – 

มาเล ฯ จดุผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายรูปกบั ป้ายใตสุ้ดสยาม ถอืเป็นจดุเช็คอนิไฮไลทอ์กีหน่ึงจดุว่าท่าน

ไดม้าเยอืนถงึแนวเขตแดนใตสุ้ดของประเทศไทย จากนัน้น าท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคาร สนามบนิเบตง 

สนามบนิเบตงเป็นสนามบนิแห่งใหมล่า่สุดของประเทศไทย ในล าดบัที ่29 ตามสโลแกนทีว่่า “สวรรคบ์นดนิ สนามบนิเบตง” 

เป็นท่าอากาศยานขนาดเลก็อาคารสนามบนิตกแต่งดว้ยไมไ้ผ่ สะทอ้นเอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ ซึง่ค าว่า "เบตง" หรอื “บอืตง” เป็น

ภาษาถิน่มลายู แปลว่า ไมไ้ผ่" และกลายเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหมข่องประจ าอ าเภอเบตง  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั รา้นของฝากเบตง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากจากทอ้งถิน่ เช่น หลนิจอืเบตง, บวัหมิะเบตง, ชา

กก๊โป่ว และชาตา้ลีห่วงั เป็นตน้ จากนัน้น าท่านสู่ รา้นวุน้ด า กม.4 ตน้ต าหรบัอร่อยระดบัต านาน รา้นน้ียงัคงวธิีท  าแบบ

ดัง้เดมิ ตม้เคี่ยวหญา้เฉากว๊ยดว้ยเตาฟืน จะท าใหม้กีลิน่หอมและมากไปดว้ยสรรพคุณทางยา จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั

หมูบ่า้นปิยะมติร ๑  

 

เ

ข ้

า

เ

ยี่

ย

ม

ช
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ม อโุมงคปิ์ยะมิตร สถานทีท่างประวตัศิาสตร ์ทีใ่นอดตีเป็นฐานเคลือ่นไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสตม์ลายา (พค

ม.) ว่ากนัว่าฐานทีม่ ัน่แห่งน้ีเป็นฐานทีม่ ัน่ในแนวหลงัของสงครามระหว่าง พคม กบั รฐับาลมาเลเซยี ทีแ่ขง็แกร่งทีสุ่ด เคยถกู

ทิ้งระเบดิถงึ 2 ครัง้ เป็นอโุมงคท์ีข่ดุลกึลงไปในชัน้ดนิ จดุทีล่กึทีสุ่ดมคีวามลกึถงึ 6 เมตร ใชก้ าลงัคน 60 – 80 คน อโุมงคม์ี

ความกวา้ง 50 – 60 ฟตุ ยาวประมาณ 1 กโิลเมตร และมทีางเขา้ออกถงึ 9 ทาง เชื่อมต่อถงึกนัหมด กระจายอยู่รอบ ๆ 

ภเูขา ภายในอุโมงคน์ัน้ สามารถจคุนไดม้ากถงึ 400 คน ภายในอโุมงคม์โีรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสญัญาณวทิยุระยะไกล 

หอ้งปฏบิตังิานวางแผน ในส่วนของพื้นผวิดา้นบนของอโุมงคม์ตีน้ไมใ้หญ่ปกคลุมหนาทบึ ยากต่อการตรวจหา 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ...เมนูจิ้มจุ่มปลานิลสายน ้ าไหลช่ือดงัของเบตง 

บ่าย น าท่านชม สวนหม่ืนบปุผา หรอื สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ตัง้อยู่ที่หมูบ่า้นปิยะมติร 2  สวนดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภเูขา สูงจาก

ระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเยน็สบายตลอดปี เหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมอืงหนาวนานาชนิด สวนน้ี

เกดิขึ้นจากโครงการตามพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งน้ีว่า ว่านฮวัหยวน หรอื แปล

เป็นไทยว่า สวนหมืน่บุปผา โดยมกีารพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วและสรา้งอาชพีใหก้บักลุม่ผูพ้ฒันาชาตไิทยในอดตี 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลบัแวะพกัผ่อนที ่ บ่อน ้ าพรุอ้นเบตง บอ่น า้พรุอ้นเป็นบอ่น า้แร่รอ้นตามธรรมชาตขินาดใหญ่

ประกอบดว้ยแร่ธาตตุ่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภมูขิองบรเิวณจดุตาน า้นัน้อยู่ที ่ 60 – 80 องศาเซลเซยีส และนกัท่องเทีย่ว

มกัจะท ากจิกรรมครอบครวั คือ น าไขไ่ก่ ไขน่กกระทา มาลวก โดยใชเ้วลาเพยีง 7 นาทเีท่านัน้ ไขก่สุ็กพรอ้มรบัประทาน 

บรเิวณโดยรอบมกีารสรา้งสระน า้ขนาดใหญ่ส าหรบักกัน า้จากน า้พรุอ้นเพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรอืแช่เทา้

เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ไดเ้ป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น า
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ท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ตวัเมอืงเบตง จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของอาคาร ศาลาประชาคม 

ชมหอนาฬกิาที่ 

ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย มคีวามสูง 9 เมตร ตัง้ตระหงา่นกบัตูไ้ปรษณียใ์หญ่ยกัษท์ีไ่ดจ้  าลองแบบมาจากของเดมิ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ เมนูพเิศษ ไกเ่บตง, เคาหยก และ เมนูทอ้งถิน่อกีมากมาย 

ที่พกั  GRAND MANDARIN HOTEL หรอื GRANDVIEW LANDMARK HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม สะพานแขวนแตปูซู – ลอ่งเรอืทะเลสาบฮาลาบาลา – เกาะทวด – วดัชา้งให ้ – หาดใหญ่ – มสัยดิกลาง

สงขลา – ตลาดกมิหยง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดนิทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้ สะพานแขวนแห่งน้ีใชง้านมาหลาย

สบิปี วตัถปุระสงคห์ลกัทีส่รา้งขึ้นนัน้ ในอดตีชาวบา้นใชข้นถ่ายสนิคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้ยางพารา และใชส้ญัจรของ

ชาวสวนในพื้นที ่ ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนัน้น าท่านสู่ ท่าเรอืตาพะเยา น าท่านลอ่งเรอืชม

บรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา และชมวถิชีวีติของชาวบา้นรมิทะเลสาบ น าท่านแวะชม เกาะทวด เกาะทวด ซึง่ต ัง้อยู่กลาง

ทะเลสาบฮาลาบาลา หรอื กลางเขือ่นบางลาง จ.ยะลา โดยนกัท่องเทีย่วชาวมาเลเซยี และสงิคโปร ์ส่วนใหญ่ จะเดนิทางเพือ่

มากราบไหว ้ ขอพรจากทวดบูเกีย๊ะ และไดโ้ชคลาภจากการขอพร หลายต่อหลายครัง้ตดิต่อกนั จนนกัท่องเทีย่วบางราย ได ้

สนบัสนุน บรจิาคทรพัย ์ เงนิทอง ในการบูรณะจดัสรา้งศาลทวดบูเกีย๊ะ ใหม้สีภาพทีด่ขีึ้น จนกลายเป็นกระแสบอกต่อกนั 

แ

ล

ะ

ท า

ใ

ห ้

มี

นั

ก

ท่องเทีย่วหล ัง่ไหล เดนิทางเขา้มาเทีย่วชมและขอพรกนัแทบทกุวนั 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หาดใหญ่ จากนัน้น าท่านชม วดัชา้งให ้ หรอื วดัราษฎรบู์รณะ ตัง้อยู่ที่ต าบลควนโนร ี อ าเภอโคก

โพธิ์ สงักดัคณะสงฆ ์ มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตามต านานกลา่วว่า พระยาแกม้ด าเจา้เมอืงไทรบรุี 

ตอ้งการหาชยัภมูสิ  าหรบัสรา้งเมอืงใหมใ่หก้บันอ้งสาว จงึไดเ้สีย่งอธฐิาน ปลอ่ยชา้งใหอ้อกเดนิทางไปในป่า โดยมเีจา้เมอืง

และไพร่พลเดินตดิตามไป จนมาถงึวนัหน่ึง ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ทีแ่ห่งหน่ึง แลว้รอ้งขึ้นสามครัง้ พระยาแกม้ด าจงึไดถ้อืเป็น

นิมติทีด่ ี จะใชบ้รเิวณนัน้สรา้งเมอืง แต่นอ้งสาวไมช่อบ พระยาแกม้ค าจงึใหส้รา้งวดั ณ บรเิวณดงักลา่วแทน แลว้ใหช้ื่อว่า 

วดัชา้งไห ้ แลว้นิมนตพ์ระภกิษุรูปหน่ึง ทีช่าวบา้นเรยีกว่า สมเด็จพะโคะ หรอื หลวงพ่อทวดเหยยีบน า้ทะเลจดื ซึง่เป็นเจา้

อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัขิองท่านกถ็ูกบรรจไุวท้ีว่ดัแห่งน้ี อสิระใหท่้านไหวพ้ระขอพร หรอืเช่าบูชาวตัถมุงคลหลวงปู่ทวด 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงัอ าเภอหาดใหญ่ แวะชมและถ่ายภาพ มสัยดิกลางสงขลา (บรเิวณดา้นนอก) หรอืมชีื่อเตม็ว่า 

“มสัยดิกลางดิยนุ์ลอสิลาม” ศาสนสถานทีม่ลีกัษณะสถาปตัยกรรมทีส่วยสงา่โดดเด่น บรเิวณดา้นหนา้มสีระน า้ทอดยาวกว่า 

200 เมตร แลดูคลา้ยกบัศาสนสถานทชัมาฮาลทีอ่นิเดยี ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ตลาดกมิหยง เดนิชมและเลอืก

ซื้อสนิคา้ของฝากและของที่ระลกึ อาคารพนิิชยส์องช ัน้แห่งน้ีเคยคึกคกัมายาวนานหลายสบิปี โดยชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้

ท ัว่ไป ช ัน้ล่างเป็นตลาดขายของแหง้ และขนมนานาชนิด ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อ ผลติภณัฑส์นิคา้ในราคาย่อมเยา 

 

 

 

 



 

FT-BETDMK01-เบตง สดุฟินชมทะเลหมอก ใตส้ดุแดนสยาม 4วนั 3คืน                                                                                Page 12 of 17 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากตามอธัยาศยั 

ที่พกั  GOLDEN GROWN GRAND HOTEL หรอื B.P. GRAND HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่ หาดใหญ่ – ย่านเมืองเกา่สงขลา – ย่านโรงสแีดง – เขาตงักวน (ลฟิฟ์) – หาดหาดสมิหลา – สนามบนิ

หาดใหญ่ ดอนเมือง, กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ หอ้งอาหารโรงแรม หรอื รา้นภายนอกโรงแรม 

09.00 น. จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยงัเมอืงสงขลา น าท่านเดนิชม ย่านเมืองเกา่สงขลา ซึง่มถีนนสายส าคญั 3 สายหลกัๆ คือ 

ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม ถนนที่ประกอบไปดว้ยอาคารและสถาปตัยกรรมทีย่งัคงเอกลกัษณด์ ัง้เดมิไว ้

มหีอ้งแถวไมแ้บบจนี ตกึคลาสสคิสไตล ์ ชิโนโปรตกุสี และยงัมอีาคารตึกแถวแบบจนีโบราณของชาวจนีฮกเกี้ยนเรยีงรายท ัง้

สองฟากฝัง่ถนน แมอ้าคารหลายหลงัมกีารปรบัปรุงทาสใีหม ่ แต่ยงัคงไวซ้ึง่โครงสรา้งเดมิ ตกึและอาคารย่านเมอืงเก่าสงขลา

ถอืว่าเป็นแหลง่เรยีนรูเ้รื่องราววถิชีวีติและความเป็นมาของชาวสงขลา นอกจากน้ีตามอาคารบา้นเรอืนบางหลงัยงัมภีาพสตรที

อ

า

ร์

ท

 

แ

ล

ะ

 

โ

ร

ง

ส ีหบั โห ้หิ้น อายุนบั 100 ปี ที่อยู่คู่มากบัย่านเมอืงเก่า ใหน้กัท่องเทีย่วไดถ้่ายรูปกนัอีกดว้ย  

 

สมควรแก่เวลาเดนิทางต่อไปยงั เขาตงักวน (รวมค่าเคเบลิคาร)์ ขึ้นไปยงัจดุชมววิบนยอดเขา บรเิวณยอดเขาตงักวนน้ี

สามารถมองเหน็ทวิทศันข์องเมอืงสงขลาไดโ้ดยรอบอาณาบรเิวณ ประกอบดว้ย ลานชมววิ ประภาคาร ศาลาวหิารแดง และ

เจดยีพ์ระธาตเุมอืงสงขลา นัง่พกัผ่อนชมววิตวัเมอืงสงขลา และทะเลสาบสงขลารวมท ัง้หาดสมหิลา สมควรแก่เวลาน าท่าน

https://www.agoda.com/mayflower-grande-hotel/hotel/hat-yai-th.html
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เดนิทางลงจากยอดเขาตงักวน สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยงับรเิวณชายหาด แหลมสมิหลา ชายหาดทีท่อดยาวต่อ

เน่ืองมาจากหาดสมหิลา มแีนวตน้สน ใหค้วามร่มรื่นยาวตลอดหาด มองออกไปจะเหน็เกาะหนู เกาะแมว หน่ึงสญัลกัษณ์ที่

เป็นต านานกลา่วขานถงึทีม่าทีไ่ป พกัผ่อนกบักจิกรรมถ่ายรูปกบันางเงือก วาดภาพสนี า้ หรอื ระบายสปูีนพลาสเตอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิหาดใหญ่ มบีรกิารอาหารว่างและน า้ดื่ม ท่านละ 1 ชดุ 

15.00 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบนิดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร ์(Nok Air) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 

นาท ีไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

  *** ในกรณีที่มีการยกเลกิเที่ยวบนิ,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบนิหรอืจ านวนที่นัง่ไม่เพยีงพอ ทางบรษิทัขอ 

สงวนสทิธ์ิเปลี่ยนสายการบนิ เป็นสายการบนิไลออนแอร ์หรอื สายการบนิแอรเ์อเชีย *** 

16.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

*********************************************** 

อตัราค่าบรกิาร 

เบตง สุดฟินชมทะเลหมอก ใตสุ้ดแดนสยาม 4 วนั 3 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ใชส้ทิธิ์ทวัรเ์ที่ยวไทย 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน 

ไม่ใชส้ทิธิ์ทวัรเ์ที่ยวไทย 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน 
พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 

27 – 30 สงิหาคม 2565 7,500.- 12,500.- 4,000.- 

10 – 13 กนัยายน 2565 7,500.- 12,500.- 4,000.- 
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17 – 20 กนัยายน 2565 7,500.- 12,500.- 4,000.- 

24 – 27 กนัยายน 2565 7,500.- 12,500.- 4,000.- 

01 – 04 ตลุาคม 2565 7,500.- 12,500.- 4,000.- 

08 – 11 ตลุาคม 2565 7,500.- 12,500.- 4,000.- 

15 – 18 ตลุาคม 2565 7,500.- 12,500.- 4,000.- 

22 – 25 ตลุาคม 2565 7,500.- 12,500.- 4,000.- 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✔ ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

✔ สมัภาระขึ้นเครื่องท่านละไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

✔ ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครื่อง ท่านละ 10 กโิลกรมั ไป - กลบั 1 ช้ิน 

✔ ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

✔ ค่าทีพ่กัระดบั 4 ดาว 2 คนื และ 3 ดาว 1 คนื พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว 

●  กรณีทีเ่ดินทาง 3 ท่าน พกัหอ้งเดยีวกนั และหากในวนัเวลาดงักลา่วหอ้งพกัแบบเตียงคู่มไีมเ่พยีงพอ ทางบริษทัจ าเป็นตอ้ง

เปลีย่นเป็นเตียงเดี่ยว 1 (DBL) และเตยีงเสรมิ 1 เตยีง (เตยีงพบั เตยีงสปรงิ) 

✔ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✔ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✔ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ช านาญเสน้ทาง 

✔ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

�  ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ 
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�  ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 20 กก. 

�  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าซกัรดี , ฯลฯ 

�  ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถกู

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

�  ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 400 บาท /ทรปิ/ท่าน (เด็กจา่ยเท่ากนักบัผูใ้หญ่) 

�  ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถตูน้ าเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิ 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

✔ ส่ง ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มช าระเงนิผ่านโครงการทวัรเ์ทีย่วไทย ตวัสะกด ชื่อ สกลุ ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษชดัเจน ตอ้งไม่

มเีสน้ขดีคร่อมอย่างใดอย่างหน่ึงบนบตัร ดงัทีก่ลา่วมา (ส าคญักบัการออกตัว๋โดยสาร) 
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✔ บตัรประชาชนตวัจรงิ ไปในวนัเดนิทาง 

✔ หลกัฐานแสดงการรบัวคัซนีป้องกนัโรค COVID -19 และเอกสารอื่นๆ ตามค าส ัง่ประกาศของ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

*** เม่ือท่านไดช้ าระเงนิแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได ้(กรณียกเลกิการจองรายการน าเที่ยว กอ่นช าระเงนิเท่านั้นแต่การยกเลกิ

กรณีเหตสุุดวสิยั หรอืมีเหตกุารณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได ้(เช่น โรคระบาด, ศบค.ส ัง่ระงบัการเดินทางฯ) ทางบรษิทัฯ ทวัร ์จะตอ้งคนืเงนิ

ใหก้บันักท่องเที่ยวที่จา่ย 60% มาแลว้กบับรษิทัทวัร ์ตามหลกัการ “ยกเลกิทวัร”์ เป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์*** 

กรุณาอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร กอ่นการตดัสนิใจจอง เพื่อประโยชน์ของตวัท่าน 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอื

ว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบมุาท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 36 ท่านรวมในคณะตามที่ก  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษของเที่ยวบนิปกติและเที่ยวบนิเช่าเหมาล  า ทางบรษิทัจะท าการออกบตัร

โดยสารทนัทเีม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 9 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการ

เปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที่สายการบนิก าหนด และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาก าหนดการ

เดนิทางของเทีย่วบนิ ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพลเรอืนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ, จ านวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืนค่าบรกิาร 

6. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไม่ได  ้
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

8. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

9. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

10. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้น

ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบตัเิหตตุ่าง ๆ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

12. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 

13. ในกรณีผูเ้ดนิทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืต ัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

14. กรณีทีผู่เ้ดนิทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุคร ัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึ้นใดๆ ท ัง้สิ้น   

15. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หากผูเ้ดนิทางไม่ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 

16. เน่ืองจากรายการท่องเที่ยวน้ีไดร้บัเงนิสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบางส่วนจากโครงการทวัรเ์ทีย่วไทย  หากผูเ้ดนิทางไมเ่ดนิทางตามวนัทีก่  าหนด 

อนัส่งผลทีจ่ะท าใหท้างบริษทัไม่สามารถเบกิเงนิค่าใชจ่้ายจากโครงการได ้ ดงันัน้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิและแกไ้ขจ านวน

หอ้งพกั, อาหาร, รายการน าเทีย่ว และรถน าเที่ยวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความ

ปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 


