
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

PRO THAILAND ทวัรเ์ทีย่วไทย 
 เบตง หาดใหญ ่3 วนั 2 คนื 

 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 
 
วนัที ่1  สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิหาดใหญ-่ปตัตาน-ีศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว

มสัยดิกรอืเซะ-ตูไ้ปรษณียโ์บราณ-ชมหอนาฬกิา-สตรทีอารต์เบตง-ถนนคน
เดนิเมอืงเบตง 

 
04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม  ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI VIETJET / 

BANGKOK AIRWAY / THAI SMILE   
   โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่่งทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสาร

การเดนิทาง และอํานวยความสะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  
 
 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิหาดใหญ-่ปัตตานี-ศาลเจา้
แมล่ิม้กอเหน่ียว-มัสยดิกรอืเซะ-ตูไ้ปรษณียใ์หญท่ีส่ดุใน
โลก-หอนาฬกิาสตรทีอารต์เบตง-ถนนคนเดนิเมอืงเบตง -   

BETONG 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 4 ดาว 

2 

ชมทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง-ชมสนามบนิแห่งใหม่เบตง-
ป้ายใตสุ้ดแดนสยาม-อนิเตอร์รังนก-จุดเช็คอนิป้ายโอ
เคเบตง - อโุมงคปิ์ยะมติร-สวนหมืน่บุปผา-บ่อน้ํารอ้นเบ
ตง 

   
BETONG 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 4 ดาว 

3 
สะพานแขวนแตปซู ู-จดุชมววิสะพานขา้มเขือ่นบางลาง-
วัดชา้งไห ้- ตลาดกมิหยง-สนามบนิหาดใหญ่-สนามบนิ
สวุรรณภมู ิ

  -  



 

 

   
  เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้
  ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ 
  ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ 
   และสายการบนิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิขึน้อยูก่บัสายการบนิ 
 
06.40 น. ออก เดินทางสู่  ท่ าอากาศยานหาดใหญ่  โดยสายบิน  THAI VIETJET /  BANGKOK 

AIRWAY/THAI SMILE  เทีย่วบนิที ่XXX  

                   (เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสายการบนิ) 

 
 
 

08.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานหาดใหญ ่นําคณะขึน้รถตูเ้ดนิทางสูปั่ตตานี 

 

 

 
 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางท่องเทีย่วจังหวัดปัตตานี นําทา่นสกัการะ ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว เป็นศาล
เจา้เกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงของ จ.ปัตตานี ตัง้อยูท่ีถ่นนอาเนาะร ูอ.เมอืงปัตตานี เดมิศาลเจา้น้ีมชีือ่
เรยีกวา่ "ศาลเจา้ซกูง๋" ตามหลักฐานทีจ่ารกึอยูใ่นศาลเจา้ ตัง้ขึน้ในปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัย
ของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแหง่กรงุศรอียธุยา แมศ้าลเจา้น้ีจะตัง้มาเกา่แกนั่บไดห้ลายศตวรรษ 
แตด่ว้ยบญุญาภนิหิารของเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียว ศาลเจา้น้ีจงึมคีวามเจรญิรุง่เรอืงและเป็นทีศ่รัทธาของ
สาธชุน จากนัน้พาชม มสัยดิกรอืเซะ หรอืมัสยดิสลุตา่นมซูฟัฟารช์าห ์เป็นมัสยดิเกา่แกอ่ายกุวา่ 
200 ปี ในจังหวัดปัตตานี สนันษิฐานไดว้่าเป็นศาสนสถานทีส่รา้งขึน้ในพุทธศตวรรษที ่22 รว่มสมัย
กรงุศรอียธุยา มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ มัสยดิปิตกูรอืบัน ชือ่น้ีเรยีกตามรปูทรงของประตมูัสยดิ ซึง่มี
ลักษณะเป็นวงโคง้แหลมแบบกอทกิของชาวยโุรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 



 

 

จากนัน้นําท่านชมตูไ้ปรษณียโ์บราณตัง้อยู่ทีบ่รเิวณสีแ่ยกหอนาฬกิาใจกลางเมอืงเบตง สรา้งขึน้
เมื่อปี พ.ศ. 2467 ตัง้แต่ก่อนสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง ลักษณะเป็นคอนกรีตเสรมิเหล็ก มีเสน้
วงรอบของตูป้ระมาณ 140 เซนตเิมตร มคีวามสงู 290 เซนตเิมตร ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุลําโพงไว ้
ขา้งในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพือ่กระจายเสยีงรายงานขา่วสารของทางราชการ มอีายุรวม 86 ปี 
จากนัน้นําท่านชมวงเวยีนหอนาฬกิาเบตงซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งเก่าแก่อยู่คยีงคู่กับเมอืงเบตงมาชา้
นาน หอนาฬิกาแห่งน้ีสรา้งเป็นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของ
เมอืง ณ บรเิวณจุดตัดของถนนสขุยางคก์บัถนนรัตนกจิ ดว้ยหนิ
อ่อนขาวนวลอันเลือ่งชือ่จากยะลา จากนัน้ชม สตรทีอารต์เบ
ตง (Street Art Betong ) แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง เป็น
ผลงานที่ถูกสรา้งขึน้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและใหท้่านได ้
ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ ภาพที่เขยีนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอก
เล่าเรือ่งราววถิชีวีติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบ
ตง รวมไปถงึสัญลักษณ์ตา่ง ๆ ทีม่อียู่จรงิใน อ.เบตง จากนัน้นํา
ท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิเบตง อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิง
เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงหรอืลิม้ลองอาหารตามอัธยาศัย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (2) 

พกัที ่  BETONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 

 
 

วนัที ่2 ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง - ชมสนามบนิแหง่ใหมเ่บตง-ป้ายใตส้ดุแดนสยาม-
อนิเตอรร์งันกของฝาก-ป้ายโอเคเบตง-รา้นวุน้ดํากม.4-สวนหมืน่บปุผา-
อโุมงคปิ์ยะมติร-บอ่นํา้รอ้นเบตง 

05.00 น.  นําท่านขึน้สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึน้ชือ่ในเรือ่งของการชมพระอาทติยข์ึน้ ควบคู่
ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คอื ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรอืชว่งเวลาไหน ทา่นก็มี
โอกาสทีจ่ะไดเ้ห็นววิทวิทัศนเ์บือ้งหนา้ทีเ่ป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

แวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคารสนามบนิเบตง ชมสถาปัตยกรรมทีต่กแตง่ดว้ยไมไ้ผ่ แวะถ่ายรูป
ป้ายใตสุ้ดแดนสยาม แวะรา้นอนิเตอรร์งันกของฝาก ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากจากทอ้งถิน่ 
เชน่ ผลติภัณฑก์ลุม่แมบ่า้น สนิคา้ OTOP,รังนก,ยาจนี,หมีเ่หลอืงเบตง,ซอีิว้เบตง สม้โชกนุ, เสือ้ยดื
สกรนี OK BETONG เป็นตน้ใหท้า่นไดอ้สิระซือ้เป็นของฝาก  

จากนั้นแวะ จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง เป็นจุดเช็คอนิแรกที่คอยตอ้นรับนักท่องเที่ยวก่อนเขา้สู่ 
“เมอืงในหมอก ดอกไมง้าม ใตส้ดุสยาม เมอืงงามชายแดน” สําหรับบันทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ สถาน
ทีต่ัง้ ทางเขา้ตัวเมอืงเบตง เสน้ทางสาย 410 ถนนสายหลักในการเขา้-อ อกตัวเมอืงเบตง จากนัน้
นํา 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) 



 

 

นําท่านแวะ รา้นวุน้ดํากม.4  ชมสวนหมืน่บุปผา หรือ สวน
ดอกไมเ้มอืงหนาว ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นปิยะมติร 2 สวนดอกไมน้ี้อยู่
ท่ามกลางภูเขา สวนน้ีเกดิขึน้จากโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งน้ี
ว่า ว่านฮัวหยวน หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา 
อโุมงคปิ์ยะมติร สถานทีท่างประวัตศิาสตร ์ทีใ่นอดตีเป็นฐาน
เคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสตม์ลา ภายใน
อุโมงค์มีโรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสัญญาณวทิยุระยะไกล 
หอ้งปฏบิัตงิานวางแผน ในสว่นของพืน้ผวิดา้นบนของอโุมงคม์ตีน้ไมใ้หญป่กคลมุหนา 

นําท่านเดนิทางไปยัง บอ่นํา้รอ้นเบตง เป็นบ่อน้ํารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ โดยมน้ํีารอ้นผุดขึน้มา
จากใตด้นิ ประกอบดว้ยแร่ธาตุตา่งๆมากมาย อณุหภูมขิองน้ําอยู่ทีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส ซึง่
ตรงจุดที่มีน้ําเดอืดน้ีสามารถตม้ไข่ไก่ไดสุ้กภายนิ 10 นาที ทางจังหวัดยะลาไดป้รับปรุงภูมทิัศน์
โดยรอบบ่อน้ํารอ้น ใหม้ีความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาต ิเพื่อใหเ้หมาะสําหรับการมา
พักผอ่นหยอ่นใจ และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเพือ่สขุภาพ 

 

 

 

 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (5) 

พกัที ่  BETONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัที ่3  สะพานแขวนแตปซูู-วดัชา้งให-้ตลาดกมิหยง-สนามบนิหาดใหญ ่
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  
08.00 น.  ท่านเดนิทางสู่ สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพาน

ไม ้สะพานแขวนแห่งน้ีใชง้านมาหลายสบิปี วัตถุประสงค์
หลักทีส่รา้งขึน้นัน้ ในอดตีชาวบา้นใชข้นถ่ายสนิคา้ทางการ
เกษตร เชน่ ผลไม ้ยางพารา และใชส้ัญจรของชาวสวนใน
พืน้ที ่จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปจดุชมววิสะพานขา้มเขือ่น
บางลาง เป็นสถานที่สําหรับการพักผ่อนและชมววิภูเขาที่
โอบลอ้มเขือ่นบางลาง กัน้แม่น้ําปัตตานีที่บรเิวณบา้นบาง
ลาง จังหวัดยะลา ชว่งเชา้บางวันจะสามารถเห็นหมอกบางๆ 
บรรยากาศด ีโอโซนสูญใหเ้ต็มปลอด จากนัน้พาท่านขอพร 
วดัชา้งให ้หรอื วัดราษฎรบ์ูรณะ เป็นวัดเกา่แกส่รา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตามตํานานกล่าวว่า พระยา



 

 

แกม้ดําเจา้เมอืงไทรบุรี ตอ้งการหาชัยภูมสิําหรับสรา้งเมอืงใหม่ใหก้ับนอ้งสาว จงึไดเ้สีย่งอธฐิาน 
ปล่อยชา้งใหอ้อกเดนิทางไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพร่พลเดนิตดิตามไป จนมาถงึวันหนึง่ ชา้ง
ไดห้ยุดอยู่ ณ ทีแ่ห่งหนึง่ แลว้รอ้งขึน้สามครัง้ พระยาแกม้ดําจงึไดถ้อืเป็นนมิติทีด่ ีจะใชบ้รเิวณนัน้
สรา้งเมอืง แตน่อ้งสาวไมช่อบ พระยาแกม้คําจงึใหส้รา้งวัด ณ บรเิวณดังกลา่วแทน แลว้ใหช้ือ่วา่ วัด
ชา้งไห ้

 

 

 

 

 

 

กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดกมิหยง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อาศยานหาดใหญ ่ 

15.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายบิน THAI VIETJET AIR / BANGKOK 
AIRWAY / THAI SMILE   เทีย่วบนิที ่XXX (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

16.30 น. เดนิทางถงึ ทา่นอากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
............................................ 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วม คา่ทปิมคัคเุทศกน์ําเทีย่ว (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ขอเก็บคา่ทปิมคัคเุทศกนํ์าเทีย่ว ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 8 ทา่นขึน้ไป 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาทา่นละ 
ใชส้ทิธิท์วัรเ์ทีย่วไทย  

รฐัชว่ยจา่ย 40%  
(สูงสุดไมเ่กนิ 5,000 บาท) 

ทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

01-03 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

04-06 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

07-09 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

10-12 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

13-15 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

16-18 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 

 

19-21 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

22-24 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

25-27 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

28-30 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

01-03 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

04-06 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

07-09 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

10-12 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

13-15 ตลุาคม 65 12,900 7,900 2,500 

16-18 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

19-21 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

22-24 ตลุาคม 65 12,900 7,900 2,500 

25-27 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

28-30 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

** ไมม่รีาคาเด็ก สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (ทารก) ทา่นละ 2,000 บาท **  
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

 

 

 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มน้ําหนักกระเป๋า 
 คา่มัคคเุทศกด์แูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่รถตูป้รับอากาศนําเทีย่ว และรับ-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเท่ากัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิ มาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ
โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ กรณีนอน 3 ทา่น หอ้งนอนจะเป็นการเสรมิเตยีงเทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 ค่าประกันอบุัตเิหตุทางบกและทางน้ํา ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึ

สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จํากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 
 

 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของ อบุัตภัิยทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การหยุดนัดงาน การ

ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่ทปิไกด ์500 บาท/ทา่น 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิกําหนด 
 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและอาหารสําหรับมสุลมิ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

  เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่สําหรบัผูใ้ชส้ทิธิใ์นโครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 
 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วัน และชําระคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน ภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มสง่สําเนา
บัตรประชาชน หลังจากทําการจองทัวร ์2 วัน หากไมช่ําระตามทีบ่รษัิทกําหนด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิ

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารรวม 



 

 

การเดนิทางโดยอัตโนมัต ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย
แลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 ผูเ้ดนิทางจะตอ้งสง่สําเนาบัตรประชาชน พรอ้มเบอรโ์ทรทีผ่กูกบัแอปพลเิคชนั “เป๋าตังค”์ และเอกสารรบัรอง
การไดร้ับวัคซนีป้องกนัโควดิ 19 หรอืใบรับรองผลการตรวจโควดิ 

 วันเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งนําบัตรประชาชนตัวจรงิ และเบอรโ์ทรทีท่า่นใชล้งทะเบยีนและชําระเงนิผา่น “เป๋า
ตังค”์ พกตดิตัวไปในการเดนิทางดว้ย 

 ผูเ้ดนิทางจะตอ้งตรงกบัรายชือ่ทีนํ่าสง่สําเนาบัตรประชาชนและเบอรโ์ทรทีผ่กูกบั “เป๋าตังค”์ เทา่นัน้ เน่ืองจาก
ทางบรษัิทฯ จะตอ้งทําการเช็คอนิ-เอา้ท ์และสแกนใบหนา้ กอ่นทัวร-์หลังจบทัวร ์รวมไปถงึการสแกน QR ณ 
จดุเช็คอนิตา่ง ๆ ตามทีโ่ครงการทัวรเ์ทีย่วไทยกําหนด ซึง่ระหวา่งทัวร ์จําเป็นตอ้งมกีารถา่ยรปูหมูค่ณะ ใน
สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ทีร่ะบ ุขอความกรณุาผูเ้ดนิทางทกุทา่นใหค้วามรว่มมอืในการทํากจิกรรมตา่ง ๆ ให ้
เป็นไปตามเงือ่นไขของโครงการทัวรเ์ทีย่วไทย ถา้หากทา่นไมใ่หค้วามรว่มมอื ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เก็บคา่ทัวรเ์พิม่เต็มจํานวน 

 โปรแกรมทัวรส์ําหรับเดนิทาง 8 ทา่นขึน้ไป ซึง่อัตราคา่บรกิารขึน้อยูก่บัประเภทหอ้งพักทีล่กูคา้เลอืกเพิม่เตมิ 
(ซึง่ตามโปรแกรมจะเป็นหอ้ง standard เทา่นัน้) 

 

   เงือ่นไขเพิม่เตมิ 
รายการทัวรเ์มือ่ชําระเงนิเพือ่จองทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ และไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

- ชําระคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน ไมม่กีารชําระมัดจํา 
- ไมส่ามารถเลือ่นหรอืเปลีย่นแปลงวันเดนิทางได ้
- โปรแกรมทัวรอ์าจมกีารสลับรายการเพือ่ความเหมาะสม 
- รับชําระดว้ยแอปพลเิคชนั เป๋าตังค ์เทา่นัน้ (โครงการทัวรเ์ทีย่วไทย) 
- ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นเจา้ของแอปพลเิคชนัทีใ่ชส้แกนเทา่นัน้ 
- ไมส่ามารถคนืเงนิบางสว่นกรณีไมไ่ดร้ว่มทรปิบางวัน 
 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่า 8 ท่าน (ในพีเรียตวันเดนิทางราคาโปรโมชั่นทีแ่จง้ในตารางของอัตราค่าบรกิาร) และรายการอาจมี
การเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 

 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ําสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนผูจ้ัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ําระ ค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศและใน
ประเทศ แบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรค ประจําตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ
จากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับใน เงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัย ซึง่อยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจ แกไ้ขได ้
 พาหนะ, ราคา และ รายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดย คํานงึถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบ หากผูเ้ดนิทางไมป่ฏบิัตติามขอ้กําหนดมาตรการควบคมุโรคการแพร่
ระบาด COVID-19 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดใด ทัง้สิน้ 
 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 
 


