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หมายเหต ุ

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1  สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิหาดใหญ-่ปตัตาน-ีศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว
มสัยดิกรอืเซะ-จดุชมววิสะพานขา้มเขอืนบางลาง-ตูไ้ปรษณียโ์บราณ-ชมหอ
นาฬกิา-สตรทีอารต์เบตง-ถนนคนเดนิเมอืงเบตง 

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR  (SL)  
   โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสาร

การเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  
   
  เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้
  ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ 
  ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟทบ์นิ 
   และสายการบนิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงไฟทบ์นิข ึน้อยูก่บัสายการบนิ 
 
06.20 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ ่โดยสายบนิ THAI LION AIR  (SL) เทีย่วบนิที ่SL702 
  (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง)  

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจา้
แม่ลิม้กอเหนี่ยว-มัสยดิกรือเซะ-จุดชมววิสะพานขา้ม
เขือ่นบางลาง-ตูไ้ปรษณียใ์หญ่ทีส่ดุในโลก-หอนาฬกิา

สตรทีอารต์เบตง-ถนนคนเดนิเมอืงเบตง  
 

 

BETONG 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 3 ดาว 

2 

ชมสนามบินแห่งใหม่เบตง -ป้ายใตสุ้ดแดนสยาม-
อนิเตอร์รังนก-จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง-อุโมงค์ปิยะ
มติร-สวนหมืน่บปุผา-บอ่น ้ารอ้นเบตง 

   
BETONG 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 3 ดาว 

3 

ชมทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง-สะพานแขวนแตปซู-ูวดัชา้ง
ให-้ตลาดกมิหยง-สนามบนิหาดใหญ-่สนามบนิดอน
เมอืง 
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ราคาทวัร ์รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 10 กโิลกรมั และถอืข ึน้
เครือ่งไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั  
 

07.50 น. เดนิทางถงึ ทา่

อากาศยานหาดใหญ ่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางท่องเทีย่วจังหวดัปัตตาน ีท าทา่นสกัการะ ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว เป็น

ศาลเจา้เกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงของ จ.ปัตตาน ีตัง้อยูท่ีถ่นนอาเนาะร ูอ.เมอืงปัตตาน ีเดมิศาลเจา้นีม้ชี ือ่

เรยีกวา่ "ศาลเจา้ซกูง๋" ตามหลักฐานทีจ่ารกึอยูใ่นศาลเจา้ ตัง้ข ึน้ในปีพทุธศักราช 2117 ในรัชสมัย

ของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแหง่กรงุศรอียธุยา แมศ้าลเจา้นีจ้ะตัง้มาเกา่แกนั่บไดห้ลายศตวรรษ 

แตด่ว้ยบญุญาภนิหิารของเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว ศาลเจา้นีจ้งึมคีวามเจรญิรุง่เรอืงและเป็นทีศ่รัทธา

ของสาธชุน จากนัน้พาชม มสัยดิกรอืเซะ หรอื มสัยดิสลุตา่นมซูฟัฟารช์าห์   เป็นมสัยดิเกา่แกอ่ายกุวา่ 

200 ปีในจังหวดัปัตตาน ีสนันษิฐานไดว้า่เป็นศาสนสถานทีส่รา้งขึน้ในพทุธศตวรรษที ่22 รว่มสมยักรงุศรี

อยธุยา มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ มสัยดิปิตกูรอืบนั ชือ่นีเ้รยีกตามรปูทรงของประตมูสัยดิ ซึง่มลีักษณะเป็นวง

โคง้แหลมแบบกอทกิของชาวยโุรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปจุดชมววิสะพานขา้มเขือ่นบางลาง 
เป็นสถานทีส่ าหรับการพักผอ่นและชมววิภูเขาทีโ่อบลอ้มเขือ่น
บางลาง กัน้แม่น ้าปัตตานีที่บรเิวณบา้นบางลาง จังหวัดยะลา 
ชว่งเชา้บางวันจะสามารถเห็นหมอกบางๆ บรรยากาศด ีโอโซน
สญูใหเ้ต็มปลอด จากนัน้น าทา่นชมตูไ้ปรษณียโ์บราณตัง้อยูท่ี่
บรเิวณสีแ่ยกหอนาฬกิาใจกลางเมอืงเบตง สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 

2467 ตั ้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ลักษณะเป็น
คอนกรตีเสรมิเหล็ก มเีสน้วงรอบของตูป้ระมาณ 140 เซนตเิมตร 
มคีวามสงู 290 เซนตเิมตร ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุล าโพงไวข้า้ง
ในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพื่อกระจายเสยีงรายงานข่าวสาร
ของทางราชการ มอีายรุวม 86 ปี จากนัน้น าท่านชมวงเวยีนหอ
นาฬกิาเบตงซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งเกา่แกอ่ยูค่ยีงคูก่ับเมอืงเบตงมา
ชา้นาน หอนาฬกิาแห่งนี้สรา้งเป็นสัญลักษณ์จุดศนูยก์ลางของ
เมอืง ณ บรเิวณจุดตัดของถนนสขุยางคก์ับถนนรัตนกจิ ดว้ยหนิ
อ่อนขาวนวลอันเลือ่งชือ่จากยะลา จากนัน้ชม สตรทีอารต์เบ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81
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ตง (Street Art Betong ) แลนดม์ารก์ใหม่ของเบตง เป็นผลงานทีถู่กสรา้งขึน้ เพือ่ดงึดูด
นักท่องเที่ยวและใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นที่ระลกึ ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่า
เรือ่งราววถิชีวีติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถงึสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทีม่อียู่
จรงิใน อ.เบตง จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิเบตง อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืงหรอืลิม้ลองอาหารตามอัธยาศัย 

เย็น  อสิระอาหารตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่  BETONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 ชมสนามบนิแหง่ใหมเ่บตง-ป้ายใตส้ดุแดนสยาม-อนิเตอรร์งันกของฝาก- 
                  ป้ายโอเคเบตง-อโุมงคปิ์ยะมติร-สวนหมืน่บปุผา-บอ่น า้รอ้นเบตง 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ เมนตู ิม่ซ า (2)  

แวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคารสนามบนิเบตง ชมสถาปัตยกรรมทีต่กแต่งดว้ยไมไ้ผ่ แวะรา้น
อนิเตอรร์งันกของฝาก ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากจากทอ้งถิน่ เช่น ผลติภัณฑ์กลุ่มแม่บา้น 
สนิคา้ OTOP,รังนก,ยาจนี,หมีเ่หลอืงเบตง,ซอีิว้เบตง สม้โชกนุ, เสือ้ยดืสกรนี OK BETONG เป็นตน้
ใหท้่านไดอ้สิระซือ้เป็นของฝาก จากนัน้แวะ จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง เป็นจุดเช็คอนิแรกทีค่อย
ตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วกอ่นเขา้สู ่“เมอืงในหมอก ดอกไมง้าม ใตส้ดุสยาม เมอืงงามชายแดน” ส าหรับ
บันทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ สถานทีต่ัง้ ทางเขา้ตัวเมอืงเบตง เสน้ทางสาย 410 ถนนสายหลักในการ
เขา้-อ  อกตัวเมอืงเบตง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณรา้นอาหาร (3) 

สวนหมื่นบุปผา  หรือ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ตั ้งอยู่ที่

หมู่บา้นปิยะมติร 2 สวนดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สวนนี้

เก ิดขึ้นจากโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแหง่นี้วา่ วา่นฮัวหยวน 

หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา อุโมงคปิ์ยะมติร 

สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐานเคลื่อนไหว

ทางการทหารของพรรคคอมมวินิสต์มลา ภายในอุโมงค์มี

โรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล หอ้ง

ปฏบิัตงิานวางแผน ในสว่นของพืน้ผวิดา้นบนของอโุมงคม์ตีน้ไมใ้หญป่กคลมุหนา 
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น าท่านเดนิทางไปยัง บอ่น า้รอ้นเบตง เป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ โดยจะมีน ้ารอ้นผุด
ขึน้มาจากใตด้นิ ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมขิองน ้าอยู่ที่ประมาณ 80 องศา
เซลเซยีส ซึง่ตรงจุดทีม่นี ้าเดอืดนี้ สามารถตม้ไขไ่กไ่ดจ้นสกุภายใน 10 นาท ีทางจังหวัดยะลาได ้
ปรับปรุงภมูทัิศน์โดยรอบบอ่น ้ารอ้น ใหม้คีวามสวยงาม แตย่ังคงความเป็นธรรมชาต ิเพือ่ใหเ้หมาะ
ส าหรับการมาพักผอ่นหยอ่นใจ และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเพือ่สขุภาพ  

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (4) 

พกัที ่  BETONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3  สะพานแขวนแตปซูู-วดัชา้งให-้ตลาดกมิหยง-สนามบนิหาดใหญ ่
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (5)  
05.00 น.  น าท่านขึน้สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึน้ชือ่ในเรือ่งของการชมพระอาทติยข์ ึน้ ควบคู่

ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเดน่ คอื ไมว่า่คณุจะมาฤดไูหน หรอืชว่งเวลาไหน ท่านก็มี

โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นววิทวิทัศนเ์บือ้งหนา้ทีเ่ป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานแขวนแตปซูู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม ้สะพานแขวนแหง่นี้ใชง้าน
มาหลายสบิปี วัตถุประสงคห์ลักทีส่รา้งขึน้นัน้ ในอดตีชาวบา้นใชข้นถ่ายสนิคา้ทางการเกษตร เชน่ 
ผลไม ้ยางพารา และใชส้ัญจรของชาวสวนในพื้นที่ จากนั้นพาท่านขอพร วดัชา้งให ้หรือ วัด
ราษฎรบ์รูณะ เป็นวดัเกา่แกส่รา้งมาแลว้กวา่ 300 ปี ตามต านานกลา่ววา่ พระยาแกม้ด าเจา้เมอืงไทร
บุรี ตอ้งการหาชัยภูมสิ าหรับสรา้งเมอืงใหม่ใหก้ับนอ้งสาว จงึไดเ้สีย่งอธฐิาน ปล่อยชา้งใหอ้อก
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ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

เดนิทางไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพร่พลเดนิตดิตามไป จนมาถงึวันหนึง่ ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ที่
แห่งหนึ่ง แลว้รอ้งขึน้สามครัง้ พระยาแกม้ด าจงึไดถ้อืเป็นนิมติทีด่ ีจะใชบ้รเิวณนัน้สรา้งเมอืง แต่
นอ้งสาวไมช่อบ พระยาแกม้ค าจงึใหส้รา้งวดั ณ บรเิวณดังกลา่วแทน แลว้ใหช้ือ่วา่ วดัชา้งไห ้

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (6) 

หลังอาหารกลางวัน อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกมิหยง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอาทเิช่น 

อาหารแหง้ กาแฟ ขนมขบเคีย้ว ถ่ัวตา่งๆ เครือ่งส าอาง และเครือ่งใชไ้ฟฟ้า ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศัย  

 

เย็น  อสิระอาหารตามอธัยาศยั  

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อาศยานหาดใหญ ่ 

20.45 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสายบนิ THAI LION AIR (SL)เทีย่วบนิที ่SL721 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

22.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง/ทา่นอากาศสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

............................................ 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วม คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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A1, B1, C1 300 

A2, B2, C2 200 

A3, B3, C3 ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาทา่นละ  พกัเดีย่ว 

23 – 25 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

24 – 26 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

25 – 27 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

26 – 28 พฤษภาคม 65 5,999 2,000 

30 พฤษภาคม – 01 มถินุายน 65 5,999 2,000 

07 – 09 มถินุายน 65 5,555 2,000 

11 – 13 มถินุายน 65 6,555 2,000 

12 – 14 มถินุายน 65 5,999 2,000 

13 – 15 มถินุายน 65 5,555 2,000 

15 – 17 มถินุายน 65 5,555 2,000 
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16 - 18 มถินุายน 65 (ขาไปSL-ขากลบั WE) 5,999 2,000 

18 – 20 มถินุายน 65 (ขาไปSL-ขากลบั WE) 6,555 2,000 

20 – 22 มถินุายน 65 5,555 2,000 

21 - 23 มถินุายน 65 (ขาไปSL-ขากลบั WE) 5,999 2,000 

23 – 25 มถินุายน 65 5,999 2,000 

24 – 26 มถินุายน 65 6,555 2,000 

27 – 29 มถินุายน 65 5,555 2,000 

28 - 30 มถินุายน 65 (บนิ WE) 5,999 2,000 

01 – 03 กรกฎาคม 65 6,555 2,000 

04 – 06 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

06 – 08 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

07 – 09 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

19 – 21 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

20 – 22 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

22 – 24 กรกฎาคม 65 6,555 2,000 

03 – 05 สงิหาคม 65 5,999 2,000 

04 – 06 สงิหาคม 65 5,999 2,000 

05 – 07 สงิหาคม 65 6,555 2,000 

08 – 10 สงิหาคม 65 5,999 2,000 

16 – 18 สงิหาคม 65 5,999 2,000 

18 – 20 สงิหาคม 65 5,999 2,000 
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19 – 21 สงิหาคม 65 6,555 2,000 

24 – 26 สงิหาคม 65 5,999 2,000 

26 – 28 สงิหาคม 65 6,555 2,000 

29 – 31 สงิหาคม 65 5,999 2,000 

01 – 03 กนัยายน 65 5,999 2,000 

07 – 09 กนัยายน 65 5,999 2,000 

12 – 14 กนัยายน 65 5,999 2,000 

16 – 18 กนัยายน 65 6,555 2,000 

19 – 21 กนัยายน 65 5,999 2,000 

22 – 24 กนัยายน 65 5,999 2,000 

26 – 28 กนัยายน 65 5,999 2,000 

28 – 30 กนัยายน 65 6,555 2,000 

01 – 03 ตลุาคม 65 7,555 2,000 

03 – 05 ตลุาคม 65 6,555 2,000 

06 – 08 ตลุาคม 65 6,555 2,000 

08 – 10 ตลุาคม 65 7,555 2,000 

18 – 20 ตลุาคม 65 6,555 2,000 

26 – 28 ตลุาคม 65 6,555 2,000 

28 – 30 ตลุาคม 65 7,555 2,000 

29 – 31 ตลุาคม 65 7,555 2,000 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
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** ไมม่รีาคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (ทารก) ทา่นละ 2,000 บาท **  

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ) 
 น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 10 ก.ก. และน ้าหนักกระเป๋าถือขึน้เครื่อง 

(CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 ก.ก. (เงือ่นไขเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด) 
 คา่โรงแรมทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิ มาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม
เดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ กรณีนอน 3 ทา่น หอ้งนอนจะเป็นการเสรมิเตยีงเทา่นัน้  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกันอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง  

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากความลา่ชา้ของ อบุัตภัิยทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การหยดุนัดงาน หรอื

สิง่อืน่ใดทีอ่ยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว 500 บาท/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 

 คา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 

 คา่ประกันภัยธรรมชาต ิประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและอาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง

ขัน้ต ่า 8 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึที่ก าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่น

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนั้นกรุณาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางก่อนจองไฟล์บนิ

ภายในประเทศทกุครัง้ 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่วา่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อันเนือ่งมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของท่าน 

หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
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ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้และเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด

ตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หาก

ท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็น

จะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลา

ในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นีทั้ง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

 กรณุาช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มส าเนาบัตรประชาชน เพือ่ยนืยันการจองภายใน 24 ชัว่โมง  
 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มคีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ
ไมค่นืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  
 

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่ง
นอ้ย 8 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต ่
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้ส ิน้  

 ตั วเครือ่งบนิเป็นตั วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถ
น ามาเลือ่นวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้่าย
เพิม่  



PTL30-SL PRO เบตง หาดใหญ ่ทัวรไ์ทย ไมง่อ้รัฐ เดนิทาง พ.ค.-ต.ค.65  
 
 
 
 
 
 
 

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิ การนัดหยดุงาน, 
ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 ราคาทัวร ์เป็นราคาส าหรับคนไทยเทา่นัน้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 1,000 บาท ตอ่ทา่น  
 หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลัง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เงือ่นไขและขอ้จ ากัดในการเดนิทาง อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล 
ทัง้นีนั้กทอ่งเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะท าตามเงือ่นไขตา่งๆ เชน่ การฉีดวัคซนี การตรวจโควดิ-19 และ
การลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะจังหวดัและสายการบนิ 
 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


