
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PRO THAILAND ทวัรเ์ทีย่วไทย 
� เบตง หาดใหญ ่4 วนั 3 คนื� 

 
วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง– สนามบนิหาดใหญ ่– ปัตตาน ี– ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว  

มสัยดิกรอืเซะ– จดุชมววิสะพานขา้มเขอืนบางลาง –วงเวยีนหอนาฬกิา – 
                 ตูไ้ปรษณียโ์บราณ-สตรทีอารต์เบตง 
 
 
04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง เคาน์เตอร์สายการบนิ LION AIR / NOK AIR / AIR 

ASIA  พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก      
06.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิหาดใหญ่ โดยสายการบิน LION AIR / NOK AIR / AIR ASIA 

เทีย่วบนิที ่XXX (เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสายการบนิ) 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิหาดใหญ ่– ปัตตานี 
ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหน่ียว – มัสยดิกรือเซะ – จุดชม
ววิสะพานขา้มเขอืนบางลาง - ตูไ้ปรษณียโ์บราณ -
วงเวียนหอนาฬกิาเบตง -สตรีทอาร์ตเบตง - ถนน
คนเดนิเบตง 

-   Grand View 
Landmark Betong 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
สนามบนิเบตง – รา้นของฝากของที่ระลกึเบตง – 
จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง – สวนหมื่นบุปผา – 
อโุมงคปิ์ยะมติร -  รา้นวุน้ดาํกม.4 - บอ่น้ํารอ้นเบตง 
  

   Grand View 
Landmark Betong 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง -สะพานแขวนแตปูซู - 
วัดชา้งไห ้- ล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลา
บาลา – มัสยดิกลางสงขลา – ตลาดกมิหยง 
  

  อสิระ Hatyai Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ย่านเมืองเก่าสงขลา – โรงสีแดง – เขาตังกวน  
อนุสาวรยีก์รมหลวงชมุพรเขตอดุมศักดิ ์– สนามบนิ
หาดใหญ ่– สนามบนิดอนเมอืง 
 

 
อสิระ 

สนามบนิ - - 



 

 

07.50 น. ถงึ สนามบนิหาดใหญ ่จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถ
ตู ้สู ่จ.ปัตตานี ไหว ้ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว เป็น
ศาลเจา้เกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงของ จ.ปัตตานีมาตัง้แต่
โบราณ ตัง้อยูท่ีถ่นนอาเนาะร ูอําเภอเมอืง ปัตตานี เดมิ
ศาลเจา้น้ีมชีือ่เรยีกวา่ "ศาลเจา้ซกูง๋" ตามหลักฐานที่

จารกึอยูใ่นศาลเจา้ ตัง้ขึน้ในปีปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแหง่กรงุ
ศรอียธุยา แมศ้าลเจา้น้ีจะตัง้มาเกา่แกนั่บไดห้ลายศตวรรษ แตด่ว้ยบญุญาภนิหิารของเจา้แมห่ลมิกอ
เหน่ียว ศาลเจา้น้ีจงึมคีวามเจรญิรุง่เรอืงและเป็นทีศ่รัทธาของสาธชุนเสมอมามไิดข้าด จากนัน้พาชม 
มสัยดิกรอืเซะ หรอื มสัยดิสลุตา่นมซูฟัฟารช์าห ์  เป็นมัสยดิเกา่แกอ่ายกุวา่ 200 ปีในจังหวัด
ปัตตานี สนันษิฐานไดว้า่เป็นศาสนสถานทีส่รา้งขึน้ในพุทธศตวรรษที ่22 รว่มสมยักรงุศรอียธุยา มี
ชือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ มัสยดิปิตกูรอืบัน ชือ่น้ีเรยีกตามรปูทรงของประตมูัสยดิ ซึง่มลีักษณะเป็นวง
โคง้แหลมแบบกอทกิของชาวยโุรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

แวะถ่ายรูป จุดชมววิสะพานขา้มเขอืนบางลาง เป็นอีกสถานที่สําหรับการพักผ่อนและชมวิว
ทวิทัศน์ภูเขาทีโ่อบลอ้มเขือ่นบางลาง กัน้แม่น้ําปัตตานีทีบ่รเิวณบา้นบางลาง จังหวัดยะลา ชว่งเชา้
บางวันจะสามารถเห็นหมอกบางๆ บรรยากาศด ีโอโซนสญูใหเ้ต็มปลอดวงเวยีนหอนาฬกิาเบตง
ซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งเก่าแกอ่ยู่คยีงคู่กับเมอืงเบตงมาชา้นาน หอนาฬกิาแห่งน้ีสรา้งเป็นสัญลักษณ์จุด
ศูนยก์ลางของเมอืง ณ บรเิวณจุดตัดของถนนสขุยางคก์ับถนนรัตนกจิ ดว้ยหนิออ่นขาวนวลอันเลือ่ง
ชือ่จากยะลา ซึง่ไดร้ับการยอมรับในเรือ่งของความแข็งแรงดสูง่าน่ามอง ตูไ้ปรษณียโ์บราณ ตัง้อยู่
ทีบ่รเิวณสีแ่ยกหอนาฬกิาใจกลางเมอืงเบตง สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2467 ตัง้แตก่อ่นสมัยสงครามโลก
ครัง้ทีส่อง ลักษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก มเีสน้วงรอบของตูป้ระมาณ 140 เซนตเิมตร มคีวามสงู 
290 เซนตเิมตร ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุลําโพงไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพื่อกระจายเสยีง
รายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี สตรทีอารต์เบตง (Street Art Betong ) 
แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง เป็นผลงานที่ถูกสรา้งขึน้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวประทับใจและได ้
ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ ภาพทีเ่ขยีนสว่นใหญ่ จะเป็นภาพทีบ่อกเล่าเรือ่งราววถิชีวีติ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถงึสญัลักษณ์ตา่ง ๆ ทีม่อียูจ่รงิใน อ.เบตง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (2) 

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%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%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81


 

 

พกัที ่ Grand View Landmark Hotel  หรอื เทยีบเทา่  
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
วนัที ่2 ชมสนามบนิแหง่ใหมเ่บตง-อนิเตอรร์งันกของฝาก- ป้ายโอเคเบตง- 
                     อโุมงคปิ์ยะมติร-รา้นวุน้ดํากม.4-สวนหมืน่บปุผา-บอ่นํา้รอ้นเบตง 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  (3)  

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

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) 

รา้นวุน้ดํา กม.4 ตน้ตําหรับอร่อยระดับตํานาน พเิศษเสริ์ฟ
เฉาก๊วยท่านละ 1 ถว้ย เฉาก๊วยใชว้ธิทํีาแบบทําใหม้กีลิน่หอม
และมากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ใหท้่านไดอ้สิระซือ้เป็นของ
ฝากสวนหมืน่บุปผา หรือ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ตัง้อยู่ที่
หมู่บา้นปิยะมติร 2 สวนดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สวนน้ี
เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งน้ีว่า ว่านฮัวหยวน 
หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา อุโมงคปิ์ยะมิตร 
สถานทีท่างประวัตศิาสตร ์ทีใ่นอดตีเป็นฐานเคลือ่นไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสต์มลา 
ภายในอโุมงคม์โีรงพยาบาลสนาม หอ้งสง่สัญญาณวทิยุระยะไกล หอ้งปฏบิัตงิานวางแผน ในสว่น
ของพืน้ผวิดา้นบนของอโุมงคม์ตีน้ไมใ้หญป่กคลมุหนา 

นําทา่นเดนิทางไปยัง บอ่นํา้รอ้นเบตง เป็นบอ่น้ํารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ ่โดยจะมน้ํีารอ้นผดุขึน้มา
จากใตด้นิ ประกอบดว้ยแรธ่าตตุ่างๆ มากมาย อณุหภมูขิองน้ําอยูท่ีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส ซึง่
ตรงจุดที่มีน้ําเดือดน้ี สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที ทางจังหวัดยะลาไดป้รับปรุงภูมิ
ทัศนโ์ดยรอบบอ่น้ํารอ้น ใหม้คีวามสวยงาม แตย่ังคงความเป็นธรรมชาต ิเพือ่ใหเ้หมาะสําหรับการมา
พักผอ่นหยอ่นใจ และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเพือ่สขุภาพ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (5) 

พกัที ่  Grand View Landmark หรอืเทยีบเทา่ 
 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
  

วนัที ่3 ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง - สะพานแขวนแตปซูู - จดุชมววิเขือ่นบางลาง - วดัชา้งไห ้– 
ลอ่งเรอืชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา – มสัยดิกลางสงขลา - ตลาดกมิหยง 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)   

เดนิทางสู ่สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม ้สะพานแขวนแห่งน้ีใชง้านมาหลายสบิปี 
วัตถุประสงค์หลักที่สรา้งขึ้นนั้น ในอดีตชาวบา้นใชข้นถ่ายสินคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้
ยางพารา และใชส้ญัจรของชาวสวนในพืน้ที ่จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปจดุชมววิสะพานขา้มเขือ่น
บางลาง เป็นสถานทีส่ําหรับการพักผอ่นและชมววิภเูขาทีโ่อบลอ้มเขือ่นบางลาง กัน้แมน้ํ่าปัตตานีที่
บรเิวณบา้นบางลาง จังหวัดยะลา ชว่งเชา้บางวันจะสามารถเห็นหมอกบางๆ บรรยากาศด ีโอโซน
สญูใหเ้ต็มปลอด จากนัน้พาท่านขอพร วดัชา้งให ้หรอื วัดราษฎรบ์ูรณะ เป็นวัดเกา่แกส่รา้งมาแลว้
กว่า 300 ปี ตามตํานานกล่าวว่า พระยาแกม้ดําเจา้เมอืงไทรบุร ีตอ้งการหาชัยภูมสิําหรับสรา้งเมอืง
ใหมใ่หก้บันอ้งสาว จงึไดเ้สีย่งอธฐิาน ปลอ่ยชา้งใหอ้อกเดนิทางไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพรพ่ล
เดนิตดิตามไป จนมาถงึวันหนึง่ ชา้งไดห้ยดุอยู ่ณ ทีแ่หง่หนึง่ แลว้รอ้งขึน้สามครัง้ พระยาแกม้ดําจงึ
ไดถ้อืเป็นนิมติทีด่ ีจะใชบ้รเิวณนัน้สรา้งเมอืง แต่นอ้งสาวไม่ชอบ พระยาแกม้คําจงึใหส้รา้งวัด ณ 
บรเิวณดังกลา่วแทน แลว้ใหช้ือ่วา่ วัดชา้งไห ้

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 



 

 

ลอ่งเรอืชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา และชมวถิชีวีติของชาวบา้นรมิทะเลสาบ นําทา่นแวะ
ชม เกาะทวด ซึง่ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบฮาลาบาลา หรอื กลางเขือ่นบางลาง จ.ยะลา  
แวะชมและถ่ายภาพ มสัยดิกลางสงขลา (บรเิวณดา้นนอก) ศาสน
สถานทีม่ลีักษณะสถาปัตยกรรมทีส่วยสง่าโดดเด่น บรเิวณดา้นหนา้มี
สระน้ําทอดยาวกว่า 200 เมตร แลดูคลา้ยกับศาสนสถานทัชมาฮาลที่
อนิเดยี จากนัน้ออกเดนิทางตอ่ไปยังยา่นเมอืงเกา่จังหวัดสงขลา  
อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกมิหยง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอาทเิช่น 
อาหารแหง้ กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถ่ัวต่างๆ เครื่องสําอาง และ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  

เย็น  อสิระอาหารเย็น ณ ตลาดกมิหยง ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Centara Hotel Hatyai หรอื เทยีบเทา่ระดบั   
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัที ่4 ยา่นเมอืงเกา่สงขลา – โรงสแีดง – เขาตงักวน – อนุสาวรยีก์รมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ ์ 

สนามบนิหาดใหญ ่- สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (8) 

 ชม ยา่นเมอืงเกา่สงขลา ซึง่มถีนนสายสําคัญ 3 สายหลักๆ คอื 
ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม ถนนทีป่ระกอบไป
ดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมที่ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิไว ้และ
ยังมีอาคารตกึแถวแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเกีย้นเรียงราย
ทัง้สองฟากฝ่ังถนน ไปยัง โรงสแีดง หับ โห ้หิน้" คอื โรงสขีา้ว
เกา่แกใ่นยา่นเมอืงเกา่ของสงขลา  

ตัวอาคารทาดว้ยสแีดงแรงฤทธิ ์มคีวามขลังแบบคลาสสกิ ตัง้อยู่บนถนนนครนอก หากยอ้นไปใน
อดตี "เมอืงสงขลา" ขับเคลือ่นเศรษฐกจิโดยกลุม่คนเชือ้สายจนีหลายตระกลู อาท ิณ สงขลา, รัตร
สาร, รัตนปราการ  



 

 

 เดนิทางต่อไปยัง เขาตงักวน  ขึน้ไปยังจุดชมววิบนยอดเขา บริเวณยอดเขาตังกวนน้ีสามารถ
มองเห็นทวิทัศน์ของเมอืงสงขลาไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา ไปยัง อนุสาวรยีก์รมหลวงชุมพร
เขตอุดมศกัดิ ์พระบดิาแห่งราชนาวไีทย พระบรมรูปของท่านหันหนา้ออกทะเลดูเด่นสง่า เป็นที่
เคารพนับถือของคนโดยทั่วไปในภาคใต ้ก่อตัง้โดยกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาตใินทะเล จังหวัด
สงขลา สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2530 เพือ่ใหช้าวเรอื ไดส้กัการะบชูากอ่นออกไปประกอบอาชพีในทะเล 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางไป สนามบนิหาดใหญ ่ 

15.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินหาดใหญ่ โดยสายบิน LION AIR / NOK AIR / AIR ASIA 
เทีย่วบนิที ่XXX 

 
16.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกีคร ัง้ 
ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกน์ําเทีย่ว (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

อตัราคา่บรกิาร 8 ทา่นขึน้ไป 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาทา่นละ 
ใชส้ทิธิท์วัรเ์ทีย่วไทย  

รฐัชว่ยจา่ย 40%  
(สูงสุดไมเ่กนิ 5,000 บาท) 

ทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

 
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 

 
 



 

 

01-04 กนัยายน 65 12,500 7,500 2,500 

05-08 กนัยายน 65 12,500 7,500 2,500 

09-12 กนัยายน 65 12,500 7,500 2,500 

13-16 กนัยายน 65 12,500 7,500 2,500 

17-20 กนัยายน 65 12,500 7,500 2,500 

21-24 กนัยายน 65 12,500 7,500 2,500 

25-28 กนัยายน 65 12,500 7,500 2,500 
29 กนัยายน-02 ตุลาคม 65 12,500 7,500 2,500 

03-06 ตลุาคม 65 12,500 7,500 2,500 

07-10 ตลุาคม 65 12,500 7,500 2,500 

11-14 ตลุาคม 65 14,500 9,500 2,500 

15-18 ตลุาคม 65 12,500 7,500 2,500 

19-22 ตลุาคม 65 12,500 7,500 2,500 

23-26 ตลุาคม 65 14,500 9,500 2,500 

27-30 ตลุาคม 65 12,500 7,500 2,500 

 
 

 

 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ 
 คา่มัคคเุทศกด์แูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่รถตูป้รับอากาศนําเทีย่ว และรับ-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ

อัตราคา่บรกิารรวม 



 

 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าทีพ่ัก 3 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 

 
 
 

 
 
 

 คา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของ อบุัตภัิยทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การหยุดนัดงาน การ

ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่ทปิไกด ์600 บาท/ทา่น 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิกําหนด 
 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและอาหารสําหรับมสุลมิ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

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

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

 

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  

 มัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุ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 จะถอื
วา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


