
 

 

 

 

 

VWHDY32DD1 เบตง ถูกแรงนิ 3D2N (SL) AUG-OCT 22                  1 

เบตง ถูกแรงนิ 3 วนั 2 คนื 

ขอพรหลวงปู่ทวด วดัช้างให้ ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองชาวปัตตานี 

ชมมัสยดิกลางปัตตานี ที่ได้ช่ือว่าเป็นมัสยดิทีส่วยที่สุดในประเทศไทย  

H I G H L I G H T !! เ บ ต ง ชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  คาเฟ่สุดฮิต DELISH MARAS CAFÉ   

เดนิทางโดยสายการบิน THAI LION  AIR (SL)  
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กาํหนดการเดินทาง 

วนัแรก   สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – วัดช้างให้ – จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บนํ้าเ ข่ือนบางลาง - 
สะพานแตปูซู – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ – ตู้ไปรษณย์ีแห่งอาํเภอเบตง - หอนาฬิกาเบตง - สตรีทอาร์ตเบตง  (-/L/D) 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 11 เคาน์เตอร์สาย
การบินไทยไลอ้อน แอร์ (SL) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระก่อนการเดินทาง 

06.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดยสายการบินไทยไลอ้อน แอร์ เท่ียวบินท่ี SL702   
07.50 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้   นาํท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี ใชเ้วลาในการ

เดินทางประมาณ 1.30 ชม. ใหท้่านไดอิ้สระพกัผอ่นบนรถ 

 ☞ สู่ วดัช้างให้ วดัเก่าแก่กวา่ 300 ปี สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและจงัหวดัใกลเ้คียง วดัตน้ตาํรับของ
หลวงปู่ ทวด กราบสักการะหลวงปู่ ทวด สถูปหรือมณฑปบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด วดัช้างให้กลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวข้ึนช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดั ท่ีมีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานใครเจ็บไขไ้ด้ป่วยหรือวตัถุ
ส่ิงของถูกขโมยหรือสูญหายก็พากนัไปบนบาน ณ ท่ีสถูปแห่งน้ี. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านภัตตาคาร 
 

 ☞ สู่  เบตง  อาํเภอปลายดา้มขวาน ตั้งอยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย เตม็ไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ทั้งธรรมชาติ
และวฒันธรรม ก่อนเขา้สู่เขตเมืองเบตง  แวะ จุดชมววิสะพานข้ามอ่างเก็บนํ้าเข่ือนบางลาง หรือสะพานโต๊ะกูแช อีก
หน่ึงสถานท่ีพกัผอ่นและชมวิวทิวทศัน์ภูเขาท่ีโอบลอ้มเข่ือนบางลาง ให้ท่านไดช้มวิว สูดอากาศสดช่ืน ถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั  
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☞ แวะถ่ายรูป  สะพานแตปูซู  สะพานแขวนแบบพื้นไม ้มีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ขา้มแม่นํ้ า
ปัตตานี สร้างมาตั้งแต่สมยัอดีตกาํนนัตาํบลอยัเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู  

☞ ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  ตั้งอยู่บริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบัถนนภกัดีดาํรง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน 
บริเวณหนา้สวนนก เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ท่ีขุดทอดโคง้ให้รถวิ่งไปมา ความยาวตลอด
อุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และทาํเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง    
 ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอําเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก  ตู ้
เดิมตั้งอยูท่ี่บริเวณส่ีแยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง จุดประสงค์ท่ีสร้างไวใ้นคร้ังแรกก็เพื่อใช้เป็นท่ีกระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตง ใกล้กนัเป็น หอ
นาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอาํเภอเบตง ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างเก่าแก่อยูเ่คียงคู่กบัเมืองเบตงมาชา้นาน เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์
ท่ีตั้งอยู่จุดศูนยก์ลางของเมือง สร้างดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเล่ืองช่ือจากยะลาท่ีไดรั้บการยอมรับในเร่ืองของความ
แข็งแรง สวยงามและคงทน อิสระให้ท่านเก็บภาพท่ีระลึกตามอธัยาศยั  สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) 
แลนด์มาร์คกลางเมืองเบตง ท่ีเล่าขานตาํนานเบตงผา่นภาพวาดรอบเมือง เพื่อสร้างความประทบัใจให้ชาวเบตงและ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน.   

 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  ทีพ่กั โรงแรม คาเธ่ย์ เบตง หรือเทยีบเท่า  
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วนัทีส่อง   วดัพระโพธิสัตว์กวนอมิ – ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม – วดัพุทธาธิวาส – ร้านรังนกและร้านสมุนไพร – สวนหมื่น
บุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อนํา้ร้อนเบตง - ป้าย OK BATONG                                                                 (B/L/D) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ☞ สู่ วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม สถานท่ีศกัสิทธ์ิและแหล่งศรัทธาของชาวเบตง เป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพ อาทิ 
เจา้แม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แม่จิวหวงัเหย ่ยี่หวงัตา้ต้ี หวาโถ่วเซียนซ่ือ ขงจ๊ือ  มีจุดเด่นคือเจดีย ์7 ชั้น
อนัโดดเด่น สร้างข้ึนประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยผูมี้จิตศรัทธาไดร่้วมกนับริจาคเงิน มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ชาวมาเลเซียท่ีเล่ือมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพรดา้นการมีบุตรและโชคลาภ. 

 ☞  เช็คอิน ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม  เป็นท่ีระลึกตั้งอยูบ่ริเวณ
ชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมือง
ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอาํเภอเบตง กบัรัฐเป
รัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณ์ลายเส้นแผนท่ีประเทศไทยสีทอง
โดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้
ดอกไมป้ระดบัอนังดงาม 

☞  สู่ วัดพุทธาธิวาส ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเนินเขา สักการะพระ
ธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศสีทองเป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัย
ประยุกต์สวยงามมาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และกราบขอ
พรพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน พระพุทธรูป
ทองสัมฤทธ์ิองคใ์หญ่ท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากน้ียงัมีวิหารหลวง
ปู่ ทวดเหยียบทะเลนํ้ าจืดให้ท่านได้กราบขอพร  อิสระถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั   
จากนั้น แวะ ร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซ้ือสินคา้เป็นของฝากตามอธัยาศยั. 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านภัตตาคาร  

 ☞ สู่ สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง   เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้ 
เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยู่สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี
อากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบนํ้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด ท่ามกลาง
ภูเขาในโครงการตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีดอกไมน้านาพนัธ์ุบาน
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สะพร่ัง เชิญชมความสวยงามของดอกไมท่ี้ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวและสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวา่
พื้นท่ีอ่ืนของภาคใต ้

 
 

☞ สู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างข้ึนสําหรับเป็นฐาน
ปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมืองแต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงคปิ์ยะมิตร สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2519 ใชห้ลบ
การโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการดาํเนินชีวิตท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนท่ีมี
เตียงดิน ก่อติดกบัผนงั อุปกรณ์ในการสู้รบ และเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบญัชาการรบ ซ่ึงจุคน
ไดถึ้ง 200 คน. 
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 ☞ สู่  บ่อนํา้ร้อนเบตง  บ่อนํ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีนํ้ าร้อนผุดข้ึนมาจากใต้
ดิน ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของนํ้ าอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีนํ้ าเดือดน้ี 
สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที ซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอยา่งไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทั้งบ่อนํ้ าร้อนบ่อ
ใหญ่ บ่อแช่นํ้าร้อนใหม่ และอาคารธาราบาํบดั โดยเช่ือกนัวา่นํ้ าแร่แห่งน้ี สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดี อาทิ โรคปวดเม่ือย โรคเหน็บชา โรคผวิหนงั เป็นตน้. 

 

 
 

 ☞ แวะถ่ายรูป ป้าย OK BATONG  จุดเช็คอินท่ีคอยตอนรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนเมืองในหมอก ดอกไมง้าม 
  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  ทีพ่กั โรงแรม คาเธ่ย์ เบตง หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่าม ทะเลหมอก SKYWALK อัยเยอร์เวง - คาเฟ่สไตล์ตุรกี DELISH MARAS CAFÉ - มัสยิดกลางปัตตานี - ศาลเจ้า
แม่ลิม้กอเหน่ียว - หาดใหญ่ - ตลาดกมิหยง - สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง          (B/L/-) 

 

04.00 น. ☞ สู่  จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยูใ่นพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ มี
ความสูงจากระดบันํ้ าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งน้ีจะ
กลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเตม็อ่ิมกบัทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิและทศันียภาพท่ีสวยงาม
ของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อีกหน่ึงไฮไลท์สําหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ 
สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ระเบียงทางเดินท่ียื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็น
ระเบียงชมววิพื้นกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพื้นเบ้ืองล่าง สามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และวิว
พระอาทิตยข้ึ์นและทิวทศัน์ของทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ  (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถขึน้จุดชมวิว
และค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ค) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า  
 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปัตตานี (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) อิสระพกัผอ่นบนรถชมววิสองขา้งทาง 
 

☞  พาท่านเช็คอินและถ่ายรูปท่ีร้าน DELISH MARAS CAFÉ คาเฟ่ยอดฮิตของเมืองปัตตานี มีทั้งเคร่ืองด่ืม อาหาร 
ชา และไอศกรีม ท่ียกบรรยากาศตุรกีมาใหท้่านไดด่ื้มดํ่ากนัในร้านแห่งน้ี (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดื่มทุกชนิด) 

 

☞  จากนั้นนาํท่านชม มัสยิดกลาง ปัตตานี ตั้งอยู่ท่ี
ต ําบลอาเนาะรู  อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวประจาํเมืองปัตตานีท่ีออกแบบดว้ย
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมีความโดดเด่น และย ัง
เป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผูน้ับถือศาสนา
อิสลามในภาคใต้ท่ีสําคัญท่ีสุดแห่งหน่ึง รูปทรง
ภายนอกของมสัยิดมีตน้แบบมาจากทัชมาฮาล เป็น
สถานท่ีเม่ือมาถึงปัตตานี ต้องมาชมศิลปและความ
สวยงามของตวัอาคาร มสัยดิแห่งน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นมสัยดิท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแห่งในประเทศไทยอีกดว้ย 

 

 ☞ สักการะขอพร  ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมยั
โบราณ ชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความสําเร็จขอโชค ขอลาภ การคา้ขาย 
หรือแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ไดรั้บความเดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว ก็จะหาย
เจบ็หายป่วยพน้จากความเดือดร้อน. 



 

 

 

 

 

VWHDY32DD1 เบตง ถูกแรงนิ 3D2N (SL) AUG-OCT 22                  8 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านภัตตาคาร 
 

 นาํท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ (สงขลา) ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ใหท้่านไดอิ้สระพกัผอ่นบนรถ. 
 

 ☞ (หากมีเวลา) นําท่านเดินทางสู่  ตลาดกิมหยง  ตลาดขายของฝากและของท่ีระลึกขนาดใหญ่ในอาํเภอ
หาดใหญ่  ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้น ริมถนนละมา้ยสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินคา้ ชั้นล่างเป็นตลาดขายของ
แหง้ เดิมอาคารแห่งน้ีเคยเป็นโรงภาพยนตร์ ช่ือ โรงภาพยนตร์เฉลิมไทย ช่ือตลาดกิมหยง มาจากช่ือเต็มวา่ "ตลาดชี
กิมหยง" เป็นช่ือของคหบดีชาวจีนช่ือ ชีกิมหยง และภรรยาช่ือละมา้ย เจา้ของท่ีดินแต่เดิม ให้ท่าน อิสระช้อปป้ิง
สินค้าของฝากนานาชนิด เช่น ขนม ของทานเล่น ผลไมอ้บแห้ง เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองสําอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
สินคา้อ่ืนๆอีกมากมายตามอธัยาศยั  จนถึงเวลานดัหมาย   

 
 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  
 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 
20.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลอ้อน แอร์ เท่ียวบินท่ี SL721 
22.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ. 
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หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์,คนขับรถของแต่ละสถานที)่ เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ. 

 

หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดินทาง ราคา/ท่าน 
ใช้สิทธิโครงการ รัฐช่วย 40% 

(สูงสุดไม่เกนิ 5,000 บาท)    
ลูกค้าชําระ/ท่าน 

พกัเดี่ยว 

06 - 08 สิงหาคม 65 8,300 4,980 +2,000 

19 - 21 สิงหาคม 65 8,300 4,980 +2,000 

20 – 22 สิงหาคม 65 8,300 4,980 +2,000 

26 - 28 สิงหาคม 65 8,300 4,980 +2,000 

02 - 04 กนัยายน 65 8,300 4,980 +2,000 

03 – 05 กนัยายน 65 8,300 4,980 +2,000 

09 - 11 กนัยายน 65 8,300 4,980 +2,000 

10 - 12 กนัยายน 65 8,300 4,980 +2,000 

16 - 18 กนัยายน 65 8,300 4,980 +2,000 

17 - 19 กันยายน 65 8,300 4,980 +2,000 

23 - 25 กนัยายน 65 8,300 4,980 +2,000 
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24 - 26 กนัยายน 65 8,300 4,980 +2,000 

07 - 09 ตุลาคม 65 8,300 4,980 +2,000 

13 - 15 ตุลาคม 65 9,300 4,980+1,000 +2,000 

14 - 16 ตุลาคม 65 9,300 4,980+1,000 +2,000 

21 - 23 ตุลาคม 65 9,300 4,980+1,000 +2,000 

22 - 24 ตุลาคม 65 9,800 4,980+1,500 +2,000 
***กรณเีดินทางเดือนตุลาคม วนัที ่13-15, 14-16, 21-23 ตุลาคม 65 ใช้สิทธ์ิโครงการทวัร์เทีย่วไทย ลูกค้าชําระผ่าน

แอพเป๋าตัง 4,980 บาท และชําระเป็นเงินสดเพิม่จํานวน 1,000 บาท รวมชําระค่าทวัร์ทั้งส้ิน 5,980 บาท*** 
***กรณเีดินทางเดือนตุลาคม วนัที ่22-24 ตุลาคม 65 ใช้สิทธ์ิโครงการทวัร์เทีย่วไทย ลูกค้าชําระผ่านแอพเป๋าตัง 

4,980 บาท และชําระเป็นเงินสดเพิม่จํานวน 1,500 บาท รวมชําระค่าทวัร์ทั้งส้ิน 6,480 บาท*** 

 
* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณเีป็นชาวต่างชาติมค่ีาใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท  

ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก์และคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท  (เกบ็ทีส่นามบิน ณ วนัเดินทาง) 
 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ  พร้อมนํ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 10 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ นาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN 
BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ 
SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ท่าน/ทริป (ชําระค่าทปิทีส่นามบิน ณ วนัเดินทาง) 
 กรณผู้ีเดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชําระค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3 % 
 ค่าเลอืกทีน่ั่งบนรถตู้นําเทีย่ว (โปรดสอบถามพนักงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการสําหรับท่านที ่ไม่ใช่ สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ชําระมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามท่ีบริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 
35 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน กรณีทางบริษัทออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายช่ือผู้เดินทาง ทุก
กรณ*ี* 
 

เงื่อนไขการให้บริการสําหรับท่านทีใ่ช้สิทธิโครงการทวัร์เที่ยวไทย 
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1. ผู้เดินทางต้อง ชําระเงินค่าทัวร์ 60 เปอร์เซนต์ ของราคาเต็มผ่านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง โครงการทัวร์เที่ยวไทย หากท่านไม่
เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี เน่ืองจากทางบริษทัฯไม่สามารถท าการเบิกเงินค่าทวัร์ 40 เปอร์เซนต ์ท่ีทางรัฐฯ 
สนบัสนุนช่วยจ่ายค่าทวัร์ของท่านได ้

2. ส่งส าเนาบตัรประชาชนและเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 
3. ผูเ้ดินทางตอ้งน าบตัรประชาชนตวัจริง และ โทรศพัทมื์อถือเคร่ืองท่ีท่านไดล้งทะเบียนแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั (ท่ีท่านใชช้ าระเงิน) 

ถือไปในการเดินทางดว้ย 
4. รายช่ือผูเ้ดินทางตอ้งตรงกบัช่ือท่ีใช้ช าระเงินดว้ยเป๋าตงัของคนนั้น ๆ เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งท าการ Scan QR code และ 

ใบหน้า ก่อนเร่ิมและหลงัจบทวัร์ และระหว่างทวัร์ ตอ้งมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ทางบริษทัขอความร่วมมือทุก
ท่านในกิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองจากทางบริษทั ตอ้งด าเนินการตามเง่ือนไขโครงการทวัร์เท่ียวไทย หากท่านไม่ให้ความร่วมมือทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ในราคาเต็ม 

กรณยีกเลกิการเดินทางสําหรับท่านทีใ่ช้สิทธิโครงการทวัร์เทีย่วไทย 
1. เม่ือท่านไดช้ าระเงินผา่นแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั เตม็จ านวนแลว้ ไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง ทุกกรณี 
2. กรณียกเลิกการเดินทาง หลงัจากช าระแอปพลิเคชัน่เป๋าตงัเตม็จ านวนแลว้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิยดึค่ามดัจ าทวัร์และค่า

ทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากรัฐบาลจะไม่ท าการคืนเงินใหทุ้กกรณี 
 
 

เงื่อนไขการยกเลกิและการคืนค่าทวัร์ 
เมื่อท่านได้ชําระเงินค่าทวัร์เต็มจํานวนแล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี 

และไม่สามารถเปลีย่นแปลงผู้เดินทางได้ โดยตามหลกัการ “ยกเลกิทวัร์” เป็นไปตามพระราชบัญญตัิธุรกจินําเทีย่วและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีให้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ

ของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดใด ของบริษทั ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้าํระเงิน
ค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืน ๆ ท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดแลว้ 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ใดใด ทั้งส้ิน 

11. เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านและทําความเข้าใจ อีกคร้ัง ก่อนทําการชําระเงิน เมื่อท่านตกลงชําระเงินแล้วไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

**เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน ** 
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