
 

 

  
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 
วนัที ่
1 

สนามบนิดอนเมือง-สนามบนิหาดใหญ-่ศาลเจา้แมล่ิม้กอ
เหน่ียว -จุดชมววิ สะพานขา้มอา่งเก็บน ้าเขือ่นบางลาง -ป้าย
โอเคเบตง-ตูไ้ปรษณีย์สูง-ใหญท่ีสุ่ดในโลก -อุโมงค์มงคล
ฤทธิ ์- หอนาฬกิาเมืองเบตง   

   

วนัที ่
2 

 

สกายวอล์คชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง-วดัพุทธาธวิาส-วดั
กวนอมิ-ป้ายใตสุ้ดสยาม-สนามบนิเบตง-รา้นของฝาก

   

ทวัร์เทีย่วไทย เบตง อุน่ใจ
ไมโครเวฟ ชมทะเลหมอก 

สกายวอล์ค อยัเยอร์เวง 3 วนั 2 คนื 
สายการบนิไทยไลออ้น

แอร์  (SL) 

 

เร ิม่ตน้                            

 

บาท 
  9,999 

 ใชส้ทิธิโ์ครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 

จา่ยเพยีง  5,999 ทา่น 

เมนูพเิศษเบตง  ไกส่บัเบตง ปลาจีนน่ึงซีอิว๊ 
ถ ั่วเจ๊ียน เคาหยก   ปลานิลสายน ้าไหลทอด 
แกงจืดลูกชิน้แคะ วุน้ด า 
 



 

 

 เมืองเบตง-รา้นวุน้ด า (เฉากว๊ย ก.ม. 4)–สวนหมืน่บุปผา-
อุโมงค์ปิยะมติร-บอ่น ้าพุรอ้น-ศาลาประชาคม 

วนัที ่
3 

 

สะพานแขวนแตปูซู-วดัชา้งให-้มสัยดิกลางสงขลา -ตลาด
กมิหยง-สนามบนิหาดใหญ-่ดอนเมือง 

   

 
 

    

วนัแรก    สนามบนิดอนเมือง-สนามบนิหาดใหญ-่ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียว -จุดชมววิ 
สะพานขา้มอา่งเก็บน ้าเขือ่นบางลาง -ป้ายโอเคเบตง-ตูไ้ปรษณีย์สูง-ใหญท่ีสุ่ดใน
โลก -อุโมงค์มงคลฤทธิ ์- หอนาฬกิาเมืองเบตง   

04.00 
น. 

คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมี
เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกเรือ่งบตัรโดยสารทีน่ ั่งและเช็ค
สมัภาระกอ่นเดนิทาง 
*ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นสายการบนิเป็นสายการบนิไทยแอร์เอเชีย หรือสายการบนิ
นกแอร์ ในกรณีทีม่ีการยกเลกิเทีย่วบนิ,การเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทางของ
เทีย่วบนิ หรือจ านวนทีน่ ั่งไมเ่พียงพอ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่รายการทอ่งเทีย่ว* 

06.20 
น. 

เดนิทางสูห่าดใหญ ่จงัหวดัสงขลา โดยเครือ่งบนิ สายการบนิไทยไลออ้นแอร์  
หรือ สาย  

07.25 
น.      

เดนิทางถงึ สนามบนิหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา 

 ออกเดนิทางสู ่จ.ปตัตานี ระหวา่งทางแวะเสรมิสริมิงคล ณ ศาลเจา้แมล่ิม้กอ
เหน่ียว เจา้ของต านานสุดคลาสสกิของปตัตานี โดยมีเรือ่งเลา่วา่ลิม้กอเหน่ียว
เดนิทางมาตามพีช่ายกลบัไปดแูลแมท่ีบ่า้นเกดิ แตพ่ีช่ายไมก่ลบัไป ลิม้กอเหน่ียว
จงึผกูคอตายใตต้น้มะมว่งหมิะพานต์ โดยภายในศาลมีความเชือ่กนัวา่เราสามารถ
ยืมเงนิเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียวเป็นขวญัถุงได้ เมือ่คา้ขายไดก้ าไรงอกเงยใหน้ าเงนิมา
คนืเป็น 2 เทา่ ของทีไ่ดย้ืมเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียวไป 

กลางว ั
น  

รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่1) 

 เดนิทางสู ่อ.เบตง จงัหวดัทีอ่ยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย ระหวา่งทางแวะถา่ยรูป ที่
จุดชมววิ สะพานขา้มอา่งเก็บน ้าเขือ่นบางลาง เสน้ทางสูอ่ าเภอเบตง ซึง่สะพานน้ี
สรา้งขึน้เพือ่ยน่ระยะทางกวา่ 15 กโิลเมตร เดมิถนนทีใ่ชจ้ะเป็นเสน้ทางระหวา่ง
ภูเขาทีม่ีความคดเคีย้ว ท าใหก้ารสญัจรเป็นดว้ยความลา่ชา้และเสีย่งตอ่การเกดิ
อุบตัเิหต ุท าใหท้างราชการตอ้งด าเนินการสรา้งทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 410 
สายยะลา-เบตง ขึน้ โดยประหยดัเวลาการเดนิทางไดป้ระมาณ 30 นาที 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า (มื้อที ่2)  
 สมควรแกเ่วลา เดนิทางสู ่อ าเภอเบตง  แวะบนัทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ ที ่ป้ายโอเคเบ

ตง จุดเช็คอนิแรกทีค่อยตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่วกอ่นเขา้สู่ “เมืองในหมอก ดอกไม้
งาม ใตสุ้ดสยาม เมืองงามชายแดน” ซึง่ต ัง้อยูท่างเขา้ตวัเมืองเบตง เสน้ทางสาย 
410 ถนนสายหลกัในการเขา้-ออกตวัเมืองเบตง 



 

 

 น าทา่นถา่ยภาพกบั ตูไ้ปรษณีย์สูง-ใหญท่ีสุ่ดในโลก ตูไ้ปรษณีย์แหง่น้ี ต ัง้อยู ่ณ 
มุมถนนสุขยางค์ บรเิวณสีแ่ยกหอนาฬกิาต ัง้แตปี่ 2467 ในอดีตการตดิตอ่สือ่สาร
ระหวา่งอ าเภอเบตงกบัอ าเภออืน่ ๆ เป็นไปดว้ยความยากล าบาก การตดิตอ่สือ่สาร
ดว้ยจดหมาย เป็นการตดิตอ่สือ่สารทีส่ะดวกทีสุ่ด นายสงวน จริะจนิดา 
นายกเทศมนตรีอ าเภอเบตง ในขณะนัน้เคยเป็นนายไปรษณีย์มากอ่น จงึได้
จดัสรา้งตูไ้ปรษณีย์น้ีไว ้เพือ่เป็นสญัลกัษณ์การตดิตอ่สือ่สารของอ าเภอเบตง และ
ยงัไดต้ดิต ัง้วทิยุกระจายเสียงไวใ้นสว่นบนของตู้ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัฟงั
ขา่วสารจากทางราชการดว้ยและปจัจุบนัตูไ้ปรษณีย์ใบน้ี ก็ยงัใชง้านอยูพ่รอ้ม
บรกิารรบัจดหมายเหมือนตูไ้ปรษณีย์ท ั่ว ๆ ไป 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นชมแสงสียามค ่าคนืของ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ ์เป็น
อุโมงค์ถนนทีล่อดผา่นภูเขา เชือ่มชุมชนเมืองกบัปรมิณฑลของเบตง มีระยะทาง
ยาว 273 เมตร ทีแ่หง่น้ีเป็นจุดสตาร์ทของเสน้ทางวิง่โครงการ “กา้วคนละกา้ว” 
ของทีมพีต่นูบอดีส้แลม 

 หลงัจากนัน้ น าทา่นชม หอนาฬกิาเมืองเบตง  สิง่กอ่สรา้งคูบ่า้นคูเ่มืองเบตง  
เสน่ห์ทีคู่ห่อนาฬกิาคอื นกนางแอน่นบัพนัตวัทีเ่กาะสายไฟบรเิวณหอนาฬกิา ซึง่
มีจ านวนมากชว่งเดอืนกนัยายนถงึมีนาคม  นกนางแอน่เหลา่น้ีบนิหนีความหนาว
เย็นมาจากไซบีเรีย  และชาวเบตงมีเรือ่งเลา่วา่หากทา่นโดนมูลของนกนางแอน่
ตกใสใ่นบรเิวณน้ี ไมน่านทา่นจะตอ้งกลบัมาเยือนเมืองเบตงอีกแน่นอน 

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั  Grand Mandarin Betong Hotel ระดบั 4 ดาวหรือ 
เทียบเทา่ 

วนัที่
สอง 

สกายวอล์คชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง-วดัพุทธาธวิาส-วดักวนอมิ-ป้ายใตสุ้ดสยาม-
สนามบนิเบตง-รา้นของฝากเมืองเบตง-รา้นวุน้ด า (เฉากว๊ยก.ม.4)–สวนหมืน่บุป
ผา-อุโมงค์ปิยะมติร-บอ่น ้าพุรอ้น-ศาลาประชาคม 

04.00 
น.  

เตรียมตวัออกเดนิทางชมทะเหมอก 

04.45 
น. 

ออกเดนิทางสูเ่ขาไมโครเวฟ (ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟุต) อยูห่า่งจาก
ตวัเมืองเบตง 32 กโิลเมตร เพือ่ชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ขึน้สูจุ่ดชมววิ 

 สกายวอล์คอยัเยอร์เวง (Skywalk@Aiyerweng) ไฮไลท์ส าหรบัการชมทะเล
หมอกอยัเยอร์เวง ระเบียงทางเดนิทีย่ืน่ออกจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร 
สว่นปลายระเบียงเป็นพื้นกระจกใสมองทะลุไปไดถ้งึพื้นเบื้องลา่ง สามารถชม
บรรยากาศดวงอาทติย์ขึน้ ทา่มกลางสายหมอกอนังดงามราวกบัอยูบ่นสรวง
สวรรค์ ไดแ้บบรอบทศิทาง 360 องศา รวมคา่รถทอ้งถิน่ขึน้จุดชมววิ และคา่ถุง
ผา้สวมรองเทา้เดนิบนสกายวอล์ค (เปลีย่นใชร้ถบรกิารของชุมชนอยัเยอร์เวงขึน้
สกายวอล์ค รถสองแถวทอ้งถิน่ และตอ่รถมอเตอร์ไซต์ทอ้งถิน่) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มื้อที ่3) รา้นสถานี32 หรือเทียบเทา่  
 วดัพุทธาธวิาส ต ัง้เดน่เป็นสงา่อยูบ่นเนินเขา สกัการะพระธาตเุจดย์ีพระพุทธธรรม

ประกาศ เป็นเจดย์ีสีทองทรงศรีวชิยัประยุกต์ภายในบรรจุพระบรมสารีรกิธาต ุ
กราบพระพุทธธรรมกายมงคลฯ พระพุทธรูปทองสมัฤทธิท์ีใ่หญท่ีสุ่ดในประเทศ
ไทย นอกจากน้ียงัมีวหิารหลวงปู่ ทวดเหยียบน ้าทะเลจืดอีกดว้ย 



 

 

 น าทา่นสู ่วดัโพธสิตัโตเจา้แมก่วนอมิเบตง หรือวดักวนอมิต ัง้อยูบ่รเิวณเนินเขา
ของสวนสุดสยาม วดัแหง่น้ีเป็นทีต่ ัง้ของศาลเจา้ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานขององค์เทพ
ส าคญัๆหลายองค์ อาท ิเจา้แมก่วนอมิ ทา่นแป๊ะกง ทา่นกวงกง เจา้แมจ่วิหวงัเหย ่
ยีห่วงัตา้ตี ้หวาโถว่เซียนซือ่ ขงจ้ือ เป็นตน้ มีนกัทอ่งเทีย่วท ัง้ชาวไทยและมาเลเซีย
เลือ่มใสศรทัธาเดนิทางมาสกัการะขอพรเป็นจ านวนมาก สว่นมากจะขอพพรดา้น
การมีบุตรและโชคลาภ 

 เหยียบแผน่ดนิใตสุ้ดสยามชายแดนไทย-มาเลเซีย ถา่ยรูปทีป้่าย “ใตสุ้ดสยาม” 
และรูปแผนทีป่ระเทศ   ไทยสีทองสลกับนหนิออ่น   

 น าทา่นถา่ยรูปดา้นนอก สนามบนิเบตงสนามบนิแหง่ใหม่ ล าดบัที ่29 ของกรมทา่
อากาศยาน แลนด์มาร์กแหง่ใหมข่องอ าเภอเบตง สถาปตัยกรรมของอาคารที่
งดงาม เพราะอาคารบางสว่นถูกออกแบบดว้ยไมไ้ผ ่สะทอ้นเอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ 
เน่ืองจากค าวา่ “เบตง” หรือ “บือตง” เป็นภาษาถิน่มลายู ซึ่งแปลวา่ “ไมไ้ผ”่  

 ชม รา้นของฝากเมืองเบตง (ชมิชาเห็ดหลนิจือธรรมชาตแิละซุปตา้ลหิวงัตุน๋ไก)่ 
มอบประกาศนียบตัร “100โคง้ 1,000เลี้ยว” และชมรา้นอนิเตอร์รงันก การคดั
รงันก เลือกซ้ือสนิคา้พื้นเมือง และทานรงันกตุน๋โสม (ทา่นจา่ยเอง) 

 น าทา่นสู ่รา้นวุน้ด า กม.4 ตน้ต าหรบัอรอ่ยระดบัต านาน พเิศษ…เสร์ิฟเฉากว๊ย
ทา่นละ 1 ถว้ย เฉากว๊ยใชว้ธิีท าแบบด ัง้เดมิ ตม้เคีย่วหญา้เฉากว๊ยดว้ยเตาฟืน ซึ่ง
จะท าใหม้ีกลิน่หอมและมากไปดว้ยสรรพคณุทางยา ใหท้า่นไดอ้สิระซ้ือเป็นของ
ฝาก 

กลางว ั
น 

รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่4)  

 ยอ้นรอยประวตัศิาสตร์ อุโมงค์ปิยะมติร  อดตีฐานทีม่ ั่นของพรรคคอมมวินิสต์
มาลายาผูเ้ชีย่วชาญในการรบรูปแบบจรยุทธ์ เป็นทีห่ลบเรน้การโจมตทีางอากาศ 
อุโมงค์มีความยาว 1 กโิลเมตร ใชเ้วลาขดุ 3 เดอืน โดยแรงงาน 50 คน
หมุนเวียนกนัขดุ ด ัง้เดมิมีทางเขา้ออก 9 ทาง กระจายตวัอยู่ท ั่วภูเขา ภายใน
อุโมงค์มีศนูย์บญัชาการ หอ้งพยาบาล หอ้งสง่สญัญาณวทิยุ หอ้งใตด้นิเก็บเสบียง
และเอกสารส าคญั หอ้งพกัผอ่น ภายนอกมีลานฝึกซอ้มกลยุทธ์และท ากจิกรรม
ตา่งๆ ป้อมยาม หอ้งครวัไรค้วนั หอ้งฮนันิมูนววิาห์หา้ดาว ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั 
ตน้ไมพ้นัปีใกล ้ปากทางเขา้อุโมงค์ 

 สวนหมืน่บุปผา  โอบลอ้มดอกไมเ้มืองหนาวหน่ึงเดยีวของภาคใตอุ้ณหภูม ิ13–
32C ตลอดปี ชมดอกไมน้านาชนิดปลูกตามฤดกูาล 
  

 เดนิทางไป บอ่น ้ารอ้นเบตง บอ่น ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญท่ีป่ระกอบดว้ยแรธ่าตุ
ตา่ง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมขิองน ้านัน้อยูท่ีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซียส และ
บรเิวณทีน่ ้าเดอืดน้ีสามารถตม้ไขไ่กไ่ดจ้นสุกภายใน 7 นาทีเทา่นัน้ ทา่นสามารถ
นั่งขอบสระแชเ่ทา้จะรูส้กึผอ่นคลาย (นุ่งขาส ัน้) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า (มื้อที ่5) รา้นตา้เหยนิ 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั  Grand Mandarin Betong Hotel ระดบั 4 ดาวหรือ 

เทียบเทา่ 



 

 

 
 
 

 

วนัที่
สาม 

สะพานแขวนแตปูซู–วดัชา้งให-้มสัยดิกลางสงขลา -ตลาดกมิหยง-สนามบนิ
หาดใหญ-่ดอนเมือง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มื้อที ่6)  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 สมควรแกเ่วลาน าคณะเดนิทางตอ่ไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถา่ยรูปกบั

สะพานไม ้สะพานแขวนแหง่น้ีใช้งานมาหลายสบิปี วตัถุประสงค์หลกัทีส่รา้งขึน้
นัน้ ในอดตีชาวบา้นใชข้นถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร เชน่ ผลไม ้ยางพารา และใช้
สญัจรของชาวสวนในพื้นที ่ตวัสะพานมีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัชา้งให ้(วดัราษฎร์บูรณาราม) วดัเกา่แกอ่ายุกวา่ 300 ปี 
กราบสกัการะพระรูปหลวงปู่ ทวดเหยียบน ้าทะเลจืดเจา้อาวาสองค์แรกของวดัแหง่
น้ี รวมท ัง้เดนิชมบรเิวณวดั และเชา่วตัถุบูชา อนัศกัด์สทิธิ ์ดา้นหน้าของวดัเป็น
สถูปบรรจุอฐัขิองหลวงปู่ ทวด ซึ่งผูค้นมากราบไหวบู้ชาขอพรและอธษิฐานขอ
ความชว่ยเหลืออยูเ่นืองนิตย์ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่มสัยดิกลางสงขลา หรือชือ่เต็มวา่ มสัยดิกลางดย์ินุลอสิลาม 
ต ัง้อยูท่ี ่ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา ศาสนสถานของพีน้่องชาว
มุสลมิ ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งดขีองชาวสงขลา และนกัทอ่งเทีย่ว  เพราะมีลกัษณะ
สถาปตัยกรรมทีส่วยสงา่งดงาม โดยดา้นหน้าจะมีสระน ้าทอดยาวราว 200 เมตร 
ท าใหม้สัยดิน้ีดคูลา้ยกบัทชัมาฮาลทีอ่นิเดยีจนไดข้นานนามวา่เป็น ทชัมาฮาลเมือง
ไทย 

กลางว ั
น 

รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่7) 

 จากนัน้ชอ้ปป้ิง ตลาดกมิหยง ศนูย์รวมสนิคา้หลากหลาย เชน่ ขนมขบเขีย้ว ผลไม้
สด เม็ดมะมว่งหมิพานต์ ลูกหยี น ้าหอม เครือ่งส าอาง ชอ้คโกแลต เป็นตน้  

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่ 
19.15 
น. 

น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร์   



 

 

*ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นสายการบนิเป็นสายการบนิไทยแอร์เอเชีย หรือสายการบนิ
นกแอร์ ในกรณีทีม่ีการยกเลกิเทีย่วบนิ,การเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทางของ
เทีย่วบนิ หรือจ านวนทีน่ ั่งไมเ่พียงพอ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่รายการทอ่งเทีย่ว* 

20.45 
น. 

เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

  
ส าคญั
มาก  

เอกสารทีใ่ชส้ าหรบัเดนิทาง (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) ณ จุดเช็คอนิ ท ัง้ขาเขา้และขา
ออก   

1. ฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19ดงัตอ่ไปน้ี ซโินแวค,ซโินฟาร์ม,ไฟเซอร์,แอสต
ราเซเนกา หรือวคัซีนไขว ้ครบ 2เข็ม (ไมน้่อยกวา่ 14 วนั)  

2. แสดงผลตรวจโควดิ-19โดยวธิี RT-PCR หรือ Antigen Test kit 
(ATK) จากโรงพยาบาลหรือแล็บรบัรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

3. ผูท้ีเ่คยหายจากโควดิ-19 มาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   
*ขอ้มูลอาจมีการเปลีย่นแปลง กรุณาตรวจสองอีกคอีกคร ัง้กอ่นการเดนิทาง** 

 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคา/ทา่น 
(พกัหอ้ง 2-3 

ทา่น) 

ราคาตอ่ทา่น 
รฐัจา่ย 40 % 

พกัเดีย่ว 
(ช าระเพิม่) 

18-20 ก.ค.65 9,999.- 5,999 2,800.- 
22-24 ก.ค.65 10,999.- 6,599 2,800.- 
28-30 ก.ค.65 12,999.- 7,999 2,800.- 
29-31 ก.ค.65 10,999.- 6,599 2,800.- 
03-05 ส.ค.65 9,999.- 5,999 2,800.- 
05-07 ส.ค.65 10,999.- 6,599 2,800.- 
10-12 ส.ค.65 12,999.- 7,999 2,800.- 
12-14 ส.ค.65 12,999.- 7,999 2,800.- 
17-19 ส.ค.65 9,999.- 5,999 2,800.- 
19-21 ส.ค.65 10,999.- 6,599 2,800.- 
25-27 ส.ค.65 9,999.- 5,999 2,800.- 
26-28 ส.ค.65 10,999.- 6,599 2,800.- 



 

 

31 ส.ค.65 - 02 
ก.ย.65 

9,999.- 5,999 2,800.- 

02-04 ก.ย.65 10,999.- 6,599 2,800.- 
07-09 ก.ย.65 9,999.- 5,999 2,800.- 
09-11 ก.ย.65 10,999.- 6,599 2,800.- 
14-16 ก.ย.65 9,999.- 5,999 2,800.- 
16-18 ก.ย.65 10,999.- 6,599 2,800.- 
21-23 ก.ย.65 9,999.- 5,999 2,800.- 
23-25 ก.ย.65 10,999.- 6,599 2,800.- 
28-30 ก.ย.65 9,999.- 5,999 2,800.- 
30 ก.ย.65 -02 

ต.ค.65  
10,999.- 6,599 2,800.- 

05-07 ต.ค.65 9,999.- 5,999 2,800.- 
07-09 ต.ค.65 10,999.- 6,599 2,800.- 
12-14 ต.ค.65 9,999.- 5,999 2,800.- 
13-15 ต.ค.65 12,999.- 7,999 2,800.- 
14-16 ต.ค.65 12,999.- 7,999 2,800.- 
19-21 ต.ค.65 9,999.- 5,999 2,800.- 
21-23 ต.ค.65 12,999.- 7,999 2,800.- 
22-24 ต.ค.65 12,999.- 7,999 2,800.- 
26-28 ต.ค.65 9,999.- 5,999 2,800.- 
28-30 ต.ค.65 10,999.- 6,599 2,800.- 
29-31 ต.ค.65 10,999.- 6,599 2,800.- 

*กรุป๊ออกเดนิทาง ข ัน้ต ่า 8 ทา่น* 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิารส าหรบัทา่นที ่ไมใ่ช ่สทิธโิครงการทวัร์เทีย่วไทย 
 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดนิทางตอ้ง ช าระมดัจ าคา่ทวัร์ ทา่นละ 3,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาบตัร
ประชาชน หากไมช่ าระตามทีบ่รษิทัก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่อที่
น ั่งอยูโ่ดยอตัโนมตั ิหากทา่นไมช่ าระเงนิหรือไมช่ าระเงนิตามก าหนดใหถ้ือวา่ทา่นสละสทิธิ
ในการเดนิทางนัน้ๆ เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯถือวา่ทา่นยอมรบั
เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ ัง้หมดน้ีแลว้ 
 
** เน่ืองจากราคาทวัร์น้ีเป็นราคาโปรโมชั่น กรณีทางบรษิทัออกต ั๋วเครือ่งบนิแลว้ จะไม่
สามารถเปลีย่นรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ทุกกรณี** 



 

 

 
อตัราน้ีรวม 
1.บตัรโดยสารชัน้ประหยดั (ไมร่วมน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง) 
2.รถน าเทีย่ว รถทอ้งถิน่ และเรือ ตามรายการทอ่งเทีย่ว (แบบจอยทวัร์) 
3.โรงแรมทีพ่กั 2 คืน ตามทีร่ะบุในรายการ หรือเทียบเทา่(พกัได ้2-3 ทา่น) / กรณีพกั
เดีย่วมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตียง) โรงแรมไมม่ีหรือเต็ม ทางบรษิทัขอปรบัเป็น
หอ้ง DOUBLE BED (เตยีงใหญ ่1 เตยีง) แทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า หรือหาก
ตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED (เตยีงใหญ ่1 เตยีง) ทางโรงแรมไมม่ีหรือเต็ม ทาง
บรษิทัขอปรบัเป็นหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) แทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหน้า เชน่กนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นที ่3 อาจเป็นเตยีง
เสรมิ หรือ SOFA BED หรือเสรมิฟูกทีน่อน ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของ
โรงแรมนัน้ๆ 
4.คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
5.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร์ 
6.มคัคเุทศก์ เดนิทางพรอ้มคณะ 
7.ประกนัอุบตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 
8. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 
 
อตัราน้ีไมร่วม 
1.ไมร่วมน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่งคา่น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง15 
กโิลกรมั ราคา 550 บาทตอ่เทีย่ว   (หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกักระเป๋าเพิม่ รบกวนแจง้
เจา้หน้าทีก่อ่น 48 ช ั่วโมง) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัร์ทีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครื่องดืม่ คา่
รกัษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) คา่อาหารส าหรบัทา่นที่
ทานเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมุสลมิ โปรดตดิตอ่บรษิทัทวัร์ กรณีตอ้งการทานแยก
จากเซตโตะ๊ทวัร์ จะมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
3.คา่ใชจ้า่ยทีม่ีการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรบัชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียม
อุทยานแหง่ชาต ิ
5.ทปิมคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลูกคา้ 1 ทา่น 
 
หมายเหต ุ(กรุณาอา่นรายละเอียดทุกขอ้หมายเหต)ุ 
1. กรุณาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หน้าทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐาน
ทอ่งเทีย่วปลอดภยัดา้น   
สุขอนามยั) และเพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่ว 
2. กรุณาจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 14 วนั 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ หรือยกเลกิการ
เดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูร้ว่ม 



 

 

คณะไมถ่งึ 6 ทา่น โดยบรษิทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหน้า 
4.ก าหนดการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร 
และสภาพภูมอิากาศใน 
 ขณะนัน้ โดยค านึงถงึความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
5.บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรือเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน
ทีก่ าหนด 
 
การจองทวัร์และส ารองทีน่ ั่ง (โครงการทวัร์เทีย่วไทย) 
1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกุล, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ของผูจ้อง  
2.กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบรษิทัฯ กอ่น
การเดนิทางอยา่งต ่า 10 วนั   
3.รายการทวัร์เมือ่ช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ และไมส่ามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณี 
4.ช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน ไมม่ีการช าระมดัจ า 
5.ไมส่ามารถเลือ่นหรือเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางได้ 
6.โปรแกรมทวัร์อาจมีการสลบัล าดบัการเทีย่วเพือ่ความเหมาะสม 
7.รบัช าระดว้ยแอฟพลเิคช ั่น เป๋าตงั เทา่นัน้ 
8.ไมส่ามารถคนืเงนิบางสว่นกรณีทีไ่มไ่ดร้ว่มทรปิในบางวนั 
 
หมายเหต*ุ เมือ่ลูกคา้ด าเนินการช าระเงนิคา่ทวัร์ 60% กบัทางบรษิทัแลว้ จะไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลง หรือยกเลกิการเดนิทางได ้และสทิธขิองลูกคา้ในการรบัการสนบัสนุน 40% 
จากรฐับาลจะสิน้สุดลง และไมส่ามารถน ากลบัมาใชส้ทิธไิด ้
** กรณีรฐับาลมีค าส ั่งระงบัการเดนิทาง อนัเน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค
ตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว โดยหกั
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์ เรือ่ง
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***โปรแกรมทวัร์อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร 
/ไฟท์บนิเปลีย่นแปลง โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าเพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม 
และค านึงถงึผลประโยนช์ของทา่นเป็นหลกั*** 
 
ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง ในช่วงภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบรกิารบนรถ 
1.กรุณาตราจสอบมาตการเขา้-ออกของจงัหวดัและปฎบิตัติามอยา่งเครง่คดั 
2.สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
3.กอ่นขึน้-ลงรถทุกคร ัง้ ทางบรษิทัจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์บน
รถทางบรษิทัขออนุญาต งดแจก    
   ขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ 
 


