
 

 

 
 

ร่างรายการท่องเท่ียว 

เบตง – ปัตตานี – หาดใหญ่  4 วนั 3 คืน 
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รายการเดินทาง 
เบตง – ปัตตานี – หาดใหญ่  4 วนั 3 คืน 

วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – 

 หาดใหญ่ – เบตง 

05.05 
07.05 

 
เทีย่ง 

 
 

เยน็ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิเคาน์เตอรส์ายการบนิไทยสมายล ์
เดนิทางสูห่าดใหญ่ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE 259 
ชม วดัคหูาภิมขุ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ถ่ายรปูสะพาน จดุชมวิวข้ามเข่ือนบางลาง, สนามบินเบตง,  
ถ่ายรปู อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ,  หอนาฬิกาเบตง, ตู้ไปรษณียเ์บตง , Street Art 
รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 

พกัท่ี Grandview LandMark Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
เบตง 

เชา้ 
 
 

เทีย่ง 
บ่าย 
เยน็ 

เทีย่ว Sky Walk อยัเยอรเ์วง 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 
น าชม สะพานแตปซู,ู  น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
เทีย่ว สวนหมื่นบปุผา, อโุมงคปิ์ยะมิตร, บ่อน ้ารอ้นเบตง, ป้ายใต้สุดแดนสยาม,  
รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 

พกัท่ี Grandview LandMark Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
เบตง – หาดใหญ่ 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 
ชม วดัช้างให้ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ชม มสัยิดกลาง, ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว,  มสัยิดกรือเซะ, วงัยะหร่ิง,   
หาดตะโละกาโปร ์
รับประทานอาหารเย็น  อิสระตามอัธยาศัย  

พกัท่ี Centara Hotel Hatyai   หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 
หาดใหญ่ – กรงุเทพฯ  

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
17.15 
18.55 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
เทีย่ว เกาะยอ วดัแหลมพ้อ, สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา  
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ชม ย่านเมืองเก่าสงขลา,  หาดสมิหลา, ตลาดกิมหยง 
น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE 266 
ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – หาดใหญ่ – วดัคหูาภิมขุ – จดุชมวิวข้ามเข่ือนบางลาง – สนามบินเบตง 
– อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – หอนาฬิกาเบตง – ตู้ไปรษณียเ์บตง – Street Art 

 
05.05 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู เคาน์เตอรส์ายการบินไทยสมายล ์พบเจา้หน้าที ่บรษิทัฯ ใหก้าร

ตอ้นรบัท่านและอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 
07.05 น. เดนิทางสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE259  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม. 25 นาท)ี 
08.30 น. ถงึท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลงัรบัสมัภาระแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ อ.เบตง จ.ยะลา 
 น าท่านกราบสกัการะ พระพุทธไสยาสน์ ณ “วดัคูหาภิมุข” (วดัหน้าถ ้า) วดัที่ส าคญัมากของเมอืงยะลา 

เนื่องจากเป็นทีต่ ัง้ของพพิธิภณัฑศ์รวีชิยัอนัเป็นสถานทีเ่กบ็วตัถุโบราณล ้าค่า พระพุทธรปูปางไสยาสน์ขนาด
ใหญ่ภายในวดั ทีป่ ัน้ดว้ยดนิเหนียวโดยใชไ้ม่ไผ่เป็นโครง สรา้งขึน้ในสมยัศรวีชิยัทีรุ่่งเรอืงราว พ.ศ. 1300 มี
ขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว  

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
บ่าย เดนิทางต่อไปยงั อ.เบตง ระหว่างทาง แวะเก็บภาพความประทบัใจ ณ “จุดชมวิวข้ามเข่ือนบางลาง” 

เขือ่นบางลาง เป็นเขือ่นทีส่รา้งขึน้มาเพื่อกัน้กลางแมน่ ้าปตัตานีง ซึง่ทีน่ี่เป็นส่วนหน่ึงของโครงการไฟฟ้าพลงั
น ้าเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ ลกัษณะของเขื่อนจะเป็นหนิทิ้งแกนดนิเหนียว สูง 85 เมตร ยาว 430 
เมตร สนัเขื่อนกว้าง 10 เมตร สามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้กว่า 72,000 กิโลวตัต์เลย เดนิทางต่อไปยงั  
“สนามบินเบตง” ประตูสู่ด้ามขวานไทย เป็นสนามบินแห่งใหม่ ล าดบัที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน 
สนามบนิหน่ึงเดยีวในเมอืงไทยทีม่กีารน าไมไ้ผ่มาเป็นแนวคดิ หลกัในการตกแต่งสนามบนิ ทัง้นี้ เนื่องมาจาก
ชื่อ “เบตง” ในภาษามลาย ูมคีวามหมายว่า “ไมไ้ผ่” ซึง่ในอดตีเบตงเป็นเมอืงทีม่ไีมไ้ผ่เป็นจ านวนมาก 

 
 จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ทีพ่กั เพื่อผ่อนคลายอริยิาบถ 
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17.00 น. น าท่านเกบ็ภาพ “อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ” อุโมงคร์ถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย เชื่อมต่อกบั
ถนนอยัเยอรเ์บอรจ์งั ไปสู่ชุมชนธารน ้าทพิย ์

 

 
 จากนัน้เดนิทางกลบัมาในตวัเมอืงเบตง แวะเกบ็ภาพของเมอืงเบตง “หอนาฬิกาเบตง” หอนาฬกิาเก่าแก่ที่

อยู่เคยีงคู่กบัเมอืงเบตงมาช้านาน “ตู้ไปรษณียเ์บตง” ตู้ไปรษณียท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก และ “สตรีทอารต์” 
รอบๆศูนยก์ลางเมอืงเบตง 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 
 หลงัอาหารเดนิทางกลบัโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 พกัท่ี Grandview LandMark Hotel หรือ เทียบเท่า    
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – สะพานแตปซูู – น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – สวนหมื่น
บปุผา – อโุมงคปิ์ยะมิตร – บ่อน ้าร้อนเบตง – ป้ายใต้สดุแดนสยาม 

 

04.00 น. ออกเดนิทางไปชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง 
05.00 น. เดนิทางถงึ “Skywalk ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง” จุดชมววิทะเลหมอกยอดฮติของเบตง ทีม่ทีะเลหมอกให้

ชมตลอดทัง้ปี เชญิท่านชมเตม็อิม่กบัทะเลหมอก  สมัผสัอากาศอนับรสิุทธิ ์และ ทศันียภาพทีส่วยงามของ
ยอดเขาไมโครเวฟ    

หมายเหตุ  เนื่องจาก Skywalk ยงัปิดท าการอยูใ่นช่วงโควดิ  ทางเราจะตดิตามขา่วสารและแจง้ใหท้่านทราบ  หากยงัไม่
เปิดใหบ้รกิาร ทางบรษิทัฯ จะปรบัเปลีย่นรายการใหต้ามความเหมาะสม 
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07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร พืน้เมอืง 
 หลงัอาหารน าท่านชม “สะพานแตปซูู” สะพานแขวนแบบพืน้ไม ้ยาวกว่า 100 เมตร ขา้ม แม่น ้าปตัตานีการ

ก่อสรา้งสะพานแตปูซูขึน้มาโดยการร่วมแรงร่วมใจกนัของชาวบ้าน จงึเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของการต่อสู้
ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาตแิละความรกัสามคัคขีองคนในชุมชน 

 
 จากนัน้เดนิทางต่อไปยงั “น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9” ชื่อเดมิ คอื น ้าตก “วงัเวง” หรอื “อยัเยอรเ์คม็” 

เพราะเรยีกตามชาวจนีทีม่าท าเหมอืงกบัฝรัง่ในยคุมลายเูป็นอานานิคมองักฤษ ต่อมาในปีมหามงคลครบรอบ 
72 พรรษาของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ได้มกีารพฒันาบุกเบกิเสน้ทางเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น น ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย เดนิทางสู่ “สวนหมื่นบุปผา” หรอื สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งเดยีวใน

ภาคใต ้ตัง้อยูท่่ามกลางภเูขาในโครงการตามพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
ที่มดีอกไมน้านาพนัธุ์บานสะพรัง่ คอยเชื้อเชญิผู้มาเยอืนความสวยงามของดอกไมท้ี่ปลูกเรยีงรายเป็นทวิ
แถวเยา้ยวนใหเ้ขา้ไปเทีย่วชมและสมัผสักบัสภาพภมูอิากาศทีม่อุีณหภมูติ ่ากว่าพืน้ทีอ่ื่นของภาคใต้ 

 

 น าท่านแวะ “อุโมงค์ปิยะมิตร” เป็นอุโมงค์ดนิที่อดตีขบวนการโจรคอมมวินิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น 
ส าหรบัเป็นฐานปฏบิตักิารต่อสูท้างการเมอืง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาตไิทย  อุโมงคปิ์ยะมติร สรา้ง
เมื่อปี พ.ศ.2519 ใชห้ลบการโจมตทีางอากาศและสะสมเสบยีง ในปจัจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่วที่สนใจเขา้มาเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรใ์นอดตี จากอุโมงคปิ์ยะมติร สามารถเดนิต่อไปชม ต้นไทร
พนัปี ซึง่เป็นอกีหนึ่งไฮไลทข์องการเทีย่วอุโมงคปิ์ยะมติร 
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 ได้เวลาพอสมควร น าท่านเที่ยวชม “บ่อน ้าร้อนเบตง” บ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มขีนาดพื้นที่

ประมาณ 3 ไร่ มนี ้ารอ้นผุดขึน้มาจากใต้ดนิ ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ อุณหภูมขิองน ้าอยู่ทีป่ระมาณ 80C๐ 
ซึง่ตรงจดุทีม่นี ้าเดอืด สามารถตม้ไขไ่ก่จนสุกไดภ้ายใน 7 นาท ีภายในมสีระน ้าขนาดใหญ่ ส าหรบักกัน ้าจาก
น ้าพุรอ้น ใหใ้ชอ้าบหรอืแช่เทา้ โดยเชื่อกนัว่าน ้าแรแ่ห่งนี้ สามารถบรรเทารกัษาโรคภยัต่างๆไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
พลาดไมไ่ดก้บั “ป้ายใต้สดุแดนสยาม” ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึว่าเคยมาสมัผสัดนิแดนทีไ่ดช้ื่อว่าอยู่ใต้สุดของ
ประเทศมาแลว้ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 
 หลงัอาหารเดนิทางกลบัโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 พกัท่ี Grandview LandMark Hotel หรือ เทียบเท่า    
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
วดัช้างให้ – มสัยิดกลาง – ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว – มสัยิดกรือเซะ – วงัยะหร่ิง – 
หาดตะโละกาโปร ์– หาดใหญ่ 

 

06.30 น Check-out ออกจากโรงแรม เดนิทางไปจงัหวดัปตัตานี 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร  
 หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางไปกราบนมสัการ หลวงปู่ทวด ณ “วดัช้างให้” วดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 

300 ปี ถอืว่าเป็นวดัตน้ต ารบัของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัของท่านกถ็ูก
บรรจไุวท้ีว่ดัแห่งนี้ 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร
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บ่าย เดนิทางต่อไปยงั “มสัยิดกลาง” ภายนอกของมสัยดิมตี้นแบบมาจากทชัมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึง
ปตัตานี ต้องมาชมศลิปะและความสวยงามของตวัอาคาร มสัยดิแห่งน้ียงัไดช้ื่อว่าเป็นมสัยดิทีส่วยงามทีสุ่ด
ในประเทศไทยอกีดว้ย จากนัน้ชม “ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว” ทีป่ระดษิฐานองค์เจา้แม่ลิม้กอเหนี่ยว ทีเ่ป็น
ศูนยร์วมจติใจและศูนยร์วมศรทัธาของชาวไทยเชือ้สายจนีในปตัตานี แวะชม “มสัยิดกรือเซะ” หรอื มสัยดิ
สุลต่านมซูฟัฟารช์าห ์เป็นมสัยดิเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจงัหวดัปตัตานี มชีื่อเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า มสัยดิปิ
ตูกรอืบนั ชื่อนี้เรยีกตามรปูทรงของประตูมสัยดิ  ซึง่มลีกัษณะเป็นวงโคง้แหลมแบบโกธคิของชาวยุโรป และ
แบบสถาปตัยกรรมของชาวตะวนัออกกลาง 

 
ดนิทางต่อไปยงั “วงัยะหร่ิง” หรอื วงัเจา้เมอืงยะหริง่ สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2428 ในสมยัรชักาลที ่5โดยพระยา
พพิธิเสนามาตยาธบิดศีรสีุรสงคราม เป็นเรอืนไม้กึ่งปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรปผสมผสานศิลปกรรม
พืน้เมอืงและชวา ตัง้ตระหงา่นอยูใ่จกลางเมอืงยะหริง่ในปจัจบุนั 

 
แวะชม “เรือกอและ” ที่มลีวดลายแปลกตามเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัและสสีนัสดใสสวยงามจอดเรยีงรายรมิ
ชายหาดตะโละกาโปร ์จากนัน้ออกเดนิทางสู่อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 
 หลงัอาหารคณะเชค็อนิตเ์ขา้พกั และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 พกัท่ี Centara Hotel Hatyai  หรือ เทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 
  เกาะยอ – วดัแหลมพ้อ – สถาบนัทักษิณคดีศึกษา – ย่านเมืองเก่าสงขลา –  
  หาดสมิหลา – ตลาดกิมหยง – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
09.00 น. Check-out ออกจากโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่ “เกาะยอ” กราบสกัการะพระพุทธรปูปางปรนิิพพานองค์

ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ณ “วดัแหลมพ้อ” วดัทีเ่ก่าแก่ทีส่ าคญัของจงัหวดัสงขลา  
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 น าชมคอื “สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา” พิพธิภณัฑ์ที่จดัแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวติขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
ศลิปหตัถกรรม ตลอดจนประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ภูมปิญัญาของ
กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย อีกทัง้เป็นจุดชมทวิทศัน์ ที่สามารถมองเห็นทศันียภาพที่
สวยงามของทะเลสาบสงขลาในมมุสงูทีม่สีะพานเปรมตนิสลูานนทท์อดยาวผ่านทะเลสาบ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย เทีย่วชม “ย่านเมืองเก่าสงขลา” ทีไ่มค่วรพลาด ยา่นนี้เป็นสถานทีส่ าคญัในอดตี เป็นถนนทีป่ระกอบไปดว้ย

อาคารและสถาปตัยกรรมที่งดงามทีย่งัคงเอกลกัษณ์ดัง้เดมิเอาไว้  แถมมกีารเพิม่สสีนัด้วยภาพวาดสตรที
อารท์ สุดน่ารกัตามผนงัอาคารบา้นเรอืน ทีส่ะทอ้นเรือ่งราววถิชีวีติและวฒันธรรมของคนสงขลา 

 

 ก่อนกลบั ถ่ายภาพความประทับใจ ณ  “หาดสมิหลา” หาดที่มชีื่อเสียงที่สุดของจงัหวดัสงขลา มหีาด
ทรายขาวละเอียดมากที่เรยีกว่า "ทรายแก้ว" จนมคี ากล่าวว่าใครมาเยอืนสงขลาแล้วไม่มาเยอืนสมหิลาก็
เหมอืน มาไมถ่งึสงขลา มสีญัลกัษณ์ทีม่ชีื่อเสยีงรปูป ัน้ นางเงอืกทอง 

 
 ก่อนกลบัแวะซือ้ของฝากที ่“ตลาดกิมหยง” ตลาดขายของฝากและของทีร่ะลกึขนาดใหญ่สุดของหาดใหญ่  

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
17.15 น. เหนิฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE 266 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม. 05 นาท)ี 
18.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 
เส้นทางเบตง – ปัตตานี – หาดใหญ่ 4 วนั 3 คืน  

 

วนัเดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผู้เดินทาง 8 ท่าน  
ต่อ 1 รถตู้ 

ผู้เดินทาง 6 ท่าน  
ต่อ 1 รถตู้ 

ธนัวาคม 2564 – มกราคม 2565 13,500.- 14,500.- 

พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ  2,600.- 2,600.- 
 
อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเสน้ทาง กรงุเทพฯ (สุวรรณภมูฯิ) – หาดใหญ่ – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมูฯิ)  
โดยสายการบินไทยสมายล ์(รวมน ้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรมัแล้ว)  ***ราคาตัว๋เครื่องบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

 รถตูป้รบัอากาศ  VIP พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ทีพ่กัตามรายการ 3 คนื (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่ายานพาหนะทีร่ะบุในรายการทวัร ์
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
 มคัคุเทศกด์แูลอยา่งใกลช้ดิ 
 ค่าประกนัชวีติกรณอุีบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณอุีบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  

 
อตัราค่าบริการไม่รวม: 
 ค่าส่วนต่างของตัว๋เครือ่งบนิทีเ่พิม่ขึน้  หากวนัเดนิทางตรงกบัช่วงเทศกาลวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ  ทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆ ทีท่่านสัง่เอง 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. เมือ่ท าการจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ทีผ่กูกบัแอปเป๋าตงัของผูเ้ดนิทางดว้ย  

2. ช าระค่าทวัรต์ามจ านวน  หลงัหกัเงนิรฐัสนบัสนุน 40% ไมเ่กนิท่านละ 5,000 บาท ผ่านแอปเป๋าตงัเท่านัน้  
 
เง่ือนไขการยกเลิก โครงการทวัรเ์ท่ียวไทย 
หลงัช าระค่าทวัรผ์่านแอป”เป๋าตงั”เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี 
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หมายเหต ุ:  
1. ในการเดนิทางแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางไมต่ ่ากว่า 8 ท่านต่อ 1 รถตู้ ถ้าผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื เลื่อนการเดนิทาง  
2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน ้ามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาค่าน ้ามนัและภาษนี ้ามนั 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ  หรอื  รายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมติ้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสิง่ส าคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแก้ไขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่
สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

5. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, 
การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทัง้สิน้หากสิง่ของทีม่คี่าเกดิการสูญหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของ
ตวัผูเ้ดนิทางเอง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทางเอง 

7. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอื
ว่าท่านสละสทิธิ ์    ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรอืช าระค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 
1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใส่หน้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ทางบรษิทัฯ จะมมีาตรการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก่์อนขึน้รถทุกครัง้ 

 
 


