
 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

04.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์  

ประตู 14 โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเท่ียวบิน DD 70 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง 

โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาท)ี *บนเทีย่วบินไม่มบีรกิาร อาหารท้ังขาไปและกลับ* 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ • หาดใหญ่ • ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหนีย่ว • มัสยิดกลางจังหวัดปัตตาน ี• อุโมงค์เบตง

มงคลฤทธิ ์• สตรทีอารท์เบตง • ถนนคนเดินเบตง    (-/กลางวัน/เย็น) 

 

 



 
 

 

07.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่  รับ

สัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.ปัตตานี 

เสริมสิริมงคลกันในท่ีแรก ณ ศาลเจ้าแม่

ล้ิมกอเหนี่ยว เจ้าของต านานสุดคลาสสิก

ของปัตตานี  โดยมีเ ร่ืองเ ล่าว่า ล้ิมกอ

เหน่ียวเดินทางมาตามพี่ชายกลับไปดูแล

แม่ท่ีบ้านเกิด แต่พี่ชายไม่กลับไป ล้ิมกอ

เหน่ียวจึงผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหิมะ

พานต์ โดยภายในศาลมีความเช่ือกันว่าเราสามารถยืมเงินเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียวเป็นขวัญถุงได้ เม่ือ

ค้าขายได้ก าไรงอกเงยให้น าเงินมาคืนเป็น 2 เท่า ของท่ีได้ยืมเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียวไป  จากน้ัน แวะ

ถ่ายรูปกับ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ท่ีถือว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดของจังหวัด สร้างข้ึนในปี

พ.ศ. 2497 ได้มีการวงศิลาฤกษ์เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2500 โดยพลต ารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะน้ัน ก่อนมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันท่ี 25 

พฤษภาคม 2506 โดยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ตัวอาคารได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัชมาฮาล 

 



 
 

 

กลางวัน      บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เบตง ซ่ึงถือว่าเป็น

เมืองท่ีอยู่ใต้สุดของประเทศไทย 

ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทัศนีภาพ

ท่ี มีความสวยงาม แปลกตาจาก

ภู มิภาค อ่ืนๆ ของประเทศ ผ่ าน 

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ท่ีเป็นอุโมงค์

รถยนต์ท่ีลอดผ่านภูเขาแห่งแรกของ

ประเทศไทย มีความยาวตลอดอุโมงค์ 

ประมาณ 273 เมตร ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 1มกราคม 2544  

จากน้ัน  พาท่านเดินชมเมืองเบตงซ่ึงมีจุดเด่นอยู่ท่ีงาน ศิลปะแบบสตรทีอารท์ ท่ีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ

ของเมือง ซ่ึงมีลักษณะสวยงามคล้ายกับเมืองปีนังของมาเลเซีย และถนนฮาจิเลยของประเทศ

สิงคโปร์ ให้ท่านได้เก็บรูปเป็นท่ีระลึกอย่างเต็มท่ี ก่อนให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าท้องถ่ินของเบ

ตงท่ี ถนนคนเดินเบตง ท่ีมีให้ท่านได้เลือกอย่างมากมายตลอดถนนรวมถึงมีของทานเล่นเล็กๆ 

น้อยๆ ท่ีท่านต้องไม่พลาดท่ีจะล้ิมลอง 

     



 
 

 

 
     

เย็น       บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

ทีพ่ัก  โรงแรมโมเดิรน์ไทย/โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์/โรงแรมบัตเตอรฟ์ลาย ปริน๊เซส หรอืเทยีบเท่า 

 
 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ รา้นอาหาร  

 เดินทางสู่  อุโมงค์ปิยะมิตร  สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการโจร

คอมมิวนิสต์มลายาสร้างข้ึน เพื่อใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ปัจจุบันภายใน

อุโมงค์น้ันถูกปรับเปล่ียนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ นอกจากน้ันยังมีต้นไทรอายุกว่าพันปีอยู่ ซ่ึงเป็นอีกสิ่ง

หน่ึงท่ีท่านไม่ควรพลาดชม 

วันทีส่อง อุโมงค์ปิยะมิตร • สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง • บอ่น้ารอ้นเบตง • ถ่ายรูปปา้ยใต้สุดสยาม • 

วัดพุทธาธิวาส • ตู้ไปรษณย์ีสูงใหญ่ทีสุ่ดในโลก • หอนาฬิกาเบตง  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 



 
 

 

  

จากน้ัน เดินทางต่อไปยัง สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง หรือสวนหม่ืนบุฝผา หลายท่านอาจคิดถึงภาคเหนือ

ก่อนเม่ือพูดถึงดอกไม้ แต่ท่ีเบตงแห่งน้ีก็มีความสวยงามของพรรณไม้ซ่อนอยู่ในขุนเขาแห่งน้ีเช่นกัน 

โดยแรกเร่ิมน้ันเป็นโครงการท่ีกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะน า

แนวทางการปลูกพรรณไม้เมืองหนาวข้ึน ในปัจจุบันมีดอกไม้นานานชนิด ไม่ว่าจะเป็น แกลดิโอลัส 

รักเร่ ซ่อนกล่ิน ฮอลลีฮ็อก ลิลล่ี เบญจมาศ เป็นต้น 

 
 

 



 
 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

พาท่านแวะ น้าพุรอ้นเบตง เป็นบ่อน้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเน้ือท่ีประมาณ 3 ไร่ ประกอบด้วย

แร่ธาตุต่างๆ โดยอุณหภูมิของน้าเฉล่ียอยู่ท่ี 80 องศาเซลเซียส ท่านสามารถซ้ือไข่ลงไปต้มในน้าแร่

ท่ีน่ีได้ หรือว่าท่านใดอยากจะลองแช่เท้าผ่อนคลายอริยบททางสถานท่ีก็มีบริการให้ท่านด้วยเช่นกัน 

 

จากน้ัน แวะถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม 

ต้ังอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนน

ทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัว

เมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนว

เขตแดนระหว่างอ าเภอเบตง กับรัฐเป

รัคประเทศมาเลเซีย 

 

 

 



 
 

 

จากน้ัน พาท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ และพระพุทธธรรมกายมงคลประยุร

เกศานนท์สุพพิธาน ณ วัดพุทธาธิวาส วัดเก่าแก่ท่ีก่อต้ังมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2460 ปัจจุบันเป็นพระ

อารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตัวองค์เจดีย์ของวัดโดดเด่นด้วยศิลปะแบบศรีวิชัยประยุกต์ ถือเป็น

สถานท่ีท่ีเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเบตงมาอย่างช้านาน 

  

พาท่านเก็บตกชมเมืองเบตง ให้ท่านได้เต็มอ่ิมกับดินแดนสุดปลายด้ามขวานของประเทศไทย ไม่ว่า

จะเป็น ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงต้ังอยู่มุมถนนสุขยางค์ มีความสูงเกือบ 3 เมตร ไม่รวม

ฐาน ซ่ึงยังสามารถใช้งานได้จริงจนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ันยังมี หอนาฬิกาเบตง ต้ังอยู่ศูนย์กลาง

ของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวของจังหวัดยะลา ซ่ึงมีความแข็งแรงและสวยงาม 

  

 

 



 
 

 

เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูไก่เบตง) 

ทีพ่ัก  โรงแรมโมเดิรน์ไทย/โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์/โรงแรมบัตเตอรฟ์ลาย ปริน๊เซส หรอืเทยีบเท่า 

 
05.00 น.  ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง หน่ึงในสุดยอดวิวทะเลหมอกท่ีสวยท่ีสุดในประเทศ

ไทย ท่ีความสูงราว 2,038 ฟุต เหนือระดับน้าทะเล สุดพิเศษ!! พาท่านข้ึนสู่ Skywalk อัยเยอรเ์วง 

จุดชมวิวที่ดีที่สุดของเขาแห่งนี้ ที่ท่านจะได้สัมผัสความตระการตาแบบ 360 องศา รวมถึงยัง

เป็นสกายวอรค์ทีย่าวทีสุ่ดในอาเซยีนอกีด้วย 

 

วันทีส่าม จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง พรอ้มข้ึน Skywalk • สะพานแตปูซู • เขื่อนบางลาง • วัด

ช้างให้ • มัสยิดกลางประจ าจังหวัดสงขลา • ตลาดกิมหยง • สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ • 

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ      (เช้า/อิสระ/-) 

 

 



 
 

 

แวะถ่ายรูปท่ี สะพานแตปูซู  สะพาน

แขวนพื้นไม้ท่ีพาดผ่านแม่น้าปัตตานี ท่ีมี

ความยาวกว่า 100 เมตร สร้างข้ึนเพื่อให้

ชาวบ้านเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก 

ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนแห่งน้ีเลยก็

ว่าได้ และด้วยวิวรอบข้างน้ันมีธรรมชาติ

ท่ีงดงามโอบล้อมไว้ จึงถือเป็นอีกหน่ึงจุด

ท่ีต้องแวะเก็บภาพเป็นท่ีระลึกให้ได้ 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ รา้นอาหาร   

มุ่งหน้ากลับหาดใหญ่ ระหว่างทางผ่านชม เขื่อนบางลาง ท่ีอ าเภอบันนังสตา เป็นเข่ือนหินถมแกน

ดินเหนียว เป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเผื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 

และกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดเข่ือน เม่ือวันท่ี 27 

กันยายน 2524 

 



 
 

 

จากน้ัน เข้าสู่ปัตตานี สักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืดท่ี วัดช้างให้ พระอาจารย์ดังในสมัยกรุงศรี

อยุธยา ซ่ึงหลวงปู่ทวด หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสคนแรก 

โดยท่านเป็นท่ีรู้จักกันดีในด้านการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เปล่ียนน้าทะเลเป็นน้าจืด ท าให้เป็นท่ีนิยม

บูชาให้หมู่นักเดินทาง 

  

เดินทางถึงจังหวัดสงขลา แวะถ่ายรูป

บริเวณ มัสยิดกลางประจ าจังหวัด

สงขลา ท่ีใความสวยงามราวกับไม่ได้อยู่

ในประเทศไทย ได้รับการขนานนามว่า 

ทัชมาฮาลเมืองไทย มี ช่ืออย่างเป็น

ทางการว่า มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม 

โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริม

เหล็ก อาคารเป็นสีขาว มีโดมทอง และเสา 4 เสารอบตัวอาคาร ด้านหน้ามีสระน้าขนาดใหญ่ยาว

กว่า 200 เมตร ท าให้เกิดทัศนียภาพท่ีงดงามเป็นอย่างมาก 

กลางวัน      อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดกิมหยง 

จากน้ัน ให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝาก และสินค้านานาชนิดท่ี ตลาดกิมหยง สถานท่ีท่ีถูกขนานนามว่า "มา

หาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้มาหาดใหญ่" มีสินค้าต่างๆ เยอะแยะมากมาย 

โดยเฉพาะสินค้าน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สินค้าบางตัวท่ีขายตามจังหวัดต่างๆ ก็ซ้ือ

มาจากตลอดแห่งน้ี 



 
 

 

  
 

สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เช็คอิน โหลดสัมภาระ 

18.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี DD 507 

19.45 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจมิรูลื้ม 

 

************************************************* 

 
 
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 



 
 

 

 

เริม่เดินทาง กลับจากเดินทาง 
รถตู้ปรบั
อากาศ 

จ านวน 
ราคาปกติต่อ

ท่าน 
ราคาต่อท่าน 

 

รฐัจ่าย 40 % 
พักเดีย่ว
เพิ่ม 

28 ก.ค. 65 30 ก.ค. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 2,500 

05 ส.ค. 65 07 ส.ค. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 7,999 2,500 

19 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399.40 2,500 

09 ก.ย. 65 11 ก.ย. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399.40 2,500 

16 ก.ย. 65 18 ก.ย. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399.40 2,500 

23 ก.ย. 65 25 ก.ย. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399.40 2,500 

30 ก.ย. 65 02 ต.ค. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399.40 2,500 

07 ต.ค. 65 09 ต.ค. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 5,999.40 2,500 

13 ต.ค. 65 15 ต.ค. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 5,999.40 2,500 

21 ต.ค. 65 23 ต.ค. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 5,999.40 2,500 

28 ต.ค. 65 30 ต.ค. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 5,999.40 2,500 

11 พ.ย. 65 13 พ.ย. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 2,500 

25 พ.ย. 65 27 พ.ย. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 2,500 

02 ธ.ค. 65 04 ธ.ค. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 2,500 

09 ธ.ค. 65 11 ธ.ค. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 2,500 

23 ธ.ค.65 25 ธ.ค. 65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 2,500 

30 ธ.ค. 65 01 ม.ค. 66 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 2,500 

 
** การนัตต้ัีงแต่ 8 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง มหีัวหน้าทัวรจ์ากกรุงเทพฯ ** 

 

 กรณกีรุป๊เดินทางไม่ครบตามจ านวน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทาง 
 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 



 
 

 

ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นต๋ัวราคาพิเศษไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนวันเดินทาง

ได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะเล่ือนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องท าการซ้ือต๋ัว

เคร่ืองบินใหม่เท่าน้ัน 

  น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 กก. ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 

  โรงแรมท่ีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่าน จะเป็นเตียงเสริม 

  อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

  ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

  ค่ารถตู้รับ-ส่งพร้อมคนขับรถตามสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

  ค่าหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก

รีด ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ี

เมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับ

ทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน

ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวท้ังหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 

 
 
 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์



 
 

 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการเดินทาง 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อน

การเดินทางอยา่งน้อย 20 วัน 

กรณียกเลิก :  

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัว 

               เคร่ืองบิน, รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า, ค่าโรงแรม 

               ท่ีพัก,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว,  

               ค่าบริการ     

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิ  

              ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , 

              ค่าโรงแรมท่ีพัก,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว,  

              ค่าบริการ 

 ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน  

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆท้ังสิ้น   

กรณียกเลิก : ส าหรับลูกค้าท่ีจองโครงการทัวร์เท่ียวไทย (ททท.) 

 เม่ือแสกนช าระเงินค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากแสกนช าระเงินค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดค่ามัด

จ าและค่าทัวร์ท้ังหมด เน่ืองจากรัฐบาลจะไม่ท าการคืนเงินให้ในทุกกรณี 
 

เง่ือนไขการยกเลิกทัวรเ์ปน็ไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

 

 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 



 
 

 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท า

การเล่ือน   การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทาง และ

มีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (8 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหาย

ต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิด

จากการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางของท่าน 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 
 

 


