
 

 

 

นราธิวาส-เบตง 4 วนั 3 คืน 

บนิเขา้นราธวิาส // บนิออกหาดใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก         สนามบนิสวุรรณภมูิ – จงัหวดันราธวิาส-หาดบา้นทอน-วดัชล

ธาราสงิเห-สะพานคอยร้อยป-ี  เขือ่นท่าพระยาสาย 

05.30 น.  เชค็อนิที่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ B ประต ู1-2 สายการบนิ Thai 

Smile  

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินราธวิาส โดยสายการบนิ Thai 

Smile เทีย่วบนิที่  

WE293 (บนิตรง) (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 1.35 

ชั่วโมง) 

09.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินราธิวาส หลงัจากผ่านขัน้ตอน และรบั

กระเปา๋เรยีบรอ้ยแลว้  

                    น าทา่นเดนิทางมุง่หนา้สู่ หาดบา้นทอน ตัง้อยู่ต าบลโคก

เตยีน หาดบา้นทอนเปน็หมูบ่้านชาวประมงไทย

มุสลิม  ประกอบอาชีพการท าประมงพืน้บา้น และเปน็แหลง่

ผลิตเรอืกอและทีย่งัหลงเหลอือยู่เพียงแหง่เดียวในนราธวิาส 

หาดบ้านทอน ตั้งอยูไ่มไ่กลจากสนามบนินราธิวาส หา่งกนั

แค่เพียง 3 กโิลเมตร  มีชายหาดทอดยาว ทรายขาวสะอาด

สวยสะดดุตา บรรยากาศเงยีบสงบ น้ าทะเลสีฟา้มีความใสใน

ระดบัหนึง่ มคีวามรม่รืน่ของตน้มะพรา้วสงูขนาดใหญป่ลกู

เรียงรายกลายเปน็รม่เงาทีส่ร้างความสวยงามใหแ้ก่

สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) ออกจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

ม.ีค.64 ไฟล์ท เส้นทาง เวลาบิน 

ขาไป WE293 BKK-NAW 08.00-09.35 

ขากลบั WE268 HDY-BKK 20.55-22.20 

ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กโิลกรัม และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม 
 

เดือน วนัเดินทาง ราคา พกัเดี่ยวเพิม่ ทีน่ั่ง 

มนีาคม 2564 26-29 14,900 2,000    9 



ชายหาด  ความโดดเดน่ของชายหาด คือ เรอืกอและทีจ่อด

เรียงรายรมิหาดหลายล า มลีวดลายสวยงามสะดดุตา 

นอกจากนีจ้ะได้สมัผัสกบัวถิปีระมงที่เรยีบงา่ย เหน็ชาวบา้น

นัง่ซอ่มเรือ เก็บแหและอปุกรณท์ าประมงตา่ง ๆ เปน็อกีหนึง่

เสนห่์ชายหาดแหง่นี้ทีย่งัมวีถิีชาวเลแบบดัง้เดิมใหไ้ดเ้หน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เที่ยง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นสวนอาหารริมน้ า  

                    จากนัน้พาทา่นเยีย่มชม “ วดัชลธาราสงิเห ” หรอื วดัพิทกั

พิทักษแ์ผน่ดนิไทย  

                    ตัง้อยู่ที ่ต าบลเจะ๊เห อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส เป็น

วดัเกา่แกส่รา้งขึน้ในสมัย พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัรัชกาลที ่มีจดุเดน่ที่สวยงามโดยอาคาร

สถาปัตยกรรมแตล่ะหลงัจะมเีอกลกัษณโ์ดดเดน่มาก เปน็

สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานความเปน็พทุธ มสุลิม และจนี ภูมิ

ทัศนร์อบวดัเปน็บรรยากาศริมน้ า ซึง่สามารถเปน็ที่พักผอ่น

ของนกัท่องเที่ยว  จงึถอืเปน็วดัที่มคีวามส าคญัอนัทรงคณุค่า

และเปน็ศนูย์กลางดา้นภมูิทศันว์ัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม



ท้องถิน่  และเปน็วดัทีม่คีวามส าคัญทางประวตัศิาสตรข์อง

ชาต ิเนือ่งจากเปน็โบราณสถานของชาวไทยพุทธทีร่ฐับาล

ไทยไดห้ยบิยกเปน็เหตผุลอา้งองิ ในการปกปนัเขตแดนในปี 

2441  ที่มผีลไมใ่หด้นิแดนส่วนนีถู้กผนวกเข้าในเขตของ

ประเทศมาเลเซยี ท าใหป้ระเทศไทยไมสู่ญเสยีเอกราชไป

เปน็อาณานคิมขององักฤษ จงึไดส้มญานามวา่ “วดัพิทกัษ์

แผน่ดนิไทย”   จากนัน้พาทา่นเที่ยวชม สะพานคอยรอ้ยปีมี

ความยาว 345 เมตร เดิมเปน็สะพานไม้ที่ทอดยาวขา้มผา่น

แมน่้ าตากใบจากแผน่ดนิใหญไ่ปสู ่เกาะยาว จงัหวดั

นราธิวาส แต่ปจัจบุนัไดม้ีการสรา้งสะพานปนูแขง็แรงและ

สวยงามทอดยาวขนาบไปกบัสะพานไม้อนัเกา่ กลายเปน็

เสน้ทางหลกัในการสญัจรของชาวบา้น  ชื่อของสะพานมา

จากทีว่า่เมือ่กอ่นชาวบา้นเกาะยาวจะเดนิทางมายงัฝัง่ที่วา่

การอ าเภอตอ้งใช้เรอื กวา่จะมกีารสรา้งสะพานระหวา่งเกาะ

ยาวไปยงัฝัง่ทีว่า่การอ าเภอตอ้งคอยถงึ 100 ป ีจงึเปน็สาเหตุ

ใหเ้รียกสะพานดงักล่าววา่ “สะพานคอย 100 ป”ี  ไดเ้วลา

พอสมควรน าทา่นชมววิ ทวิทศัน์ที ่หาดนราทศัน ์ซึง่อยูท่าง

ฝัง่อ่าวไทย และไดข้ึน้ชื่อวา่เปน็หาดทีส่วยที่สดุในฝัง่อา่ว

ไทยเลยกว็่าได ้ และไปถา่ยภาพทีร่ะลกึกบั 

                    หมูร่ปูปัน้นกเงอืก ตัง้อยูร่มิ เขื่อนทา่พระยาสาย ถนนภผูา

ภักด ีอ าเภอเมืองนราธิวาส ซึง่เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ด าเนนิการซอ่มแซมขึน้มาใหม ่โดยปัน้รปูนกเงอืก

หลากหลายชนดิกวา่ 100 ตัว ไว้ตามจดุตา่งๆ ทัว่ลานกวา้ง 

เพื่อสรา้งใหเ้ปน็แลนดม์ารค์ และจดุเชก็อนิของจงัหวดั

นราธิวาส ทัง้ยงัเปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ 

 

 

 

 

     

 

 



 

ค่ า   รบัประทานอาหารค่ า ณ รา้นอาหาร มงักรทอง  

พักคา้งคนื ที่ โรงแรมตนัหยง  หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัที่สอง         มสัยดิ 300 ปี ( มสัยดิวาดลีฮเูซน็ ) - วดัเขากง (พระพุทธ

ทักษณิมิง่มงคล)- สะพานโตะ๊ 

                    กแูซ - อ.เบตง 

เชา้   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่มสัยดิวาดลีฮเูซน็ หรือ  มัสยดิตะโละมาเนาะ 

หรือ มัสยดิ 300 ป ีตั้งอยู ่

                    บ้านตะโละมาเนาะ ต าบลลโุบะสาวอ นายวนัฮเูซ็น อัส-ซา

นาวี ผูอ้พยพมาจากบา้น    

                    สะนอยานยา จงัหวดัปตัตาน ีเปน็ผู้สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2167 

เริ่มแรกสรา้งดว้ยหลงัคามงุ 

                    ใบลาน ต่อมาเปลีย่นเปน็กระเบื้องดนิเผา ลกัษณะของ

มัสยดิมคีวามแตกตา่งจากมสัยดิ 

                    ทัว่ไป คือเปน็อาคาร 2 หลงัตดิต่อกนั สรา้งดว้ยไม้

ตะเคยีนทัง้หลงั ลกัษณะการสรา้งจะใช้ 

                    ไมส้ลกัแทนตะปู รปูทรงของอาคารเปน็แบบไทยพืน้เมอืง

ประยกุตเ์ขา้กับศลิปะจนีและ 

                    มลายู สว่นเดน่ที่สดุของอาคาร คือ เหนือหลงัคาจะมฐีาน

มารองรบัจั่วบนหลงัคาอยู่ 

                    ชัน้หนึง่ สว่นหออาซานมลีักษณะเปน็เกง๋จนี ตัง้อยูบ่น

หลงัคา สว่นหลงั  ฝาเรอืนใชไ้มท้ัง้ 

                    แผน่แลว้เจาะหนา้ตา่ง ช่องลมแกะเปน็ลวดลาย ใบไม ้

ดอกไม้สลบัลายจนี ดา้นขา้งมัสยิด 

                    มสีุสานชาวมสุลิม ถ้าเปน็ของผู้ชายหนิทีป่ระดบัอยูบ่น

หลุมฝงัศพจะมลีักษณะกลม ถา้ 

                    เปน็ของผูห้ญงิจะเปน็หนิเพยีงซีกเดยีว ปจัจบุนัมัสยดิแหง่

นีย้งัใชเ้ปน็สถานประกอบ 

                    ศาสนกิจ หากต้องการเข้าชมภายในตอ้ง ไดร้บัอนญุาต

จากโต๊ะอิหมา่มประจ าหมูบ่้าน  

                    โดยทั่วไปเขา้ชมไดบ้รเิวณภายนอกเทา่นัน้ 



                    ต่อดว้ยการไปเที่ยมชม และนมัสการ พระพทุธทกัษณิมิง่

มงคล ตัง้อยู่ที่พทุธอุทยานเขากง 

                    ห่างจากตวัเมอืงนราธิวาส  9 กโิลเมตร  จะมองเหน็วดัเขา

กง และพระพทุธรปูทักษิณมิง่            

                    มงคลสทีองปางปฐมเทศนาขดัสมาธเิพชรอยูบ่นยอดเขา 

พระพทุธทักษณิมิง่มงคล เปน็ 

                    พระพุทธรปูกลางแจง้ทีง่ดงามและใหญ่ทีส่ดุในภาคใต ้

ประดษิฐานในปางปฐมเทศนา 

                    ขดัสมาธเิพชรอยู่บนยอดเขา มีพุทธลกัษณะตามแบบ

ศลิปะสกลุชา่งอนิเดยีตอนใต ้เริ่ม 

                    สรา้งเมือ่ป ีพ.ศ. 2509 แลว้เสรจ็ในป ีพ.ศ. 2512 องคพ์ระ

เปน็คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

                    ประดบัดว้ยโมเสกสีทอง หนา้ตักกว้าง 17 เมตร ความสงู

วดัจากพระเกศบวัตมูถงึบวัใต้ 

                    พระเพลา 24 เมตร หนัพระพกัตรไ์ปทางทศิตะวนัออกของ

อ่าวไทย องคพ์ระพทุธทกัษณิ 

                    มิง่มงคลไดป้ระดษิฐานอย่างมัน่คงคู่กบัจงัหวดันราธิวาส 

และดนิแดนภาคใตถ้ือเปน็ 

 

 

 

                    พระพุทธรปูศกัดิ์สทิธิ์ ซึง่เปน็ทีย่ดึเหนีย่วทางใจ  และเปน็

ที่สักการะบชูาอยา่งสงูของชาว 

                    พุทธในดนิแดนภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารในตวัเมอืง

นราธิวาส 

                    ออกเดนิทางมุง่หน้าสู ่อ าเภอเมืองเบตง ระหวา่งทางให้

ท่านไดถ้า่ยรปู และแวะชม 

                    สะพานโตะ๊กแูซ หรอื สะพานขา้มทะเลสาบเขือ่นบางลาง 

ก่อนเขา้สูเ่ขตเมอืงเบตง   

                    จะตอ้งผ่านสะพานขา้มอ่างเก็บน้ าเขื่อนบางลางหรือ

สะพานโต๊ะกแูช ซึง่สามารถชมวิว 

                    ภเูขาที่โอบล้อมเขือ่นบางลางไวไ้ดแ้บบ 360 องศา นัง่รถ

มาเหนื่อยๆ แวะลงไปสดูอากาศ 

                    สดชืน่ๆ และชมววิงามๆ ให้ชุม่ฉ่ าสายตา ชว่ยลดอาการ

วงิเวยีนจากหลายรอ้ยโคง้บน 

                    ถนนสาย 410 ทีผ่า่นมาไดเ้ปน็อยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า   รบัประทานอาหารค่ า ณ รา้นอาหาร ต้าเหยนิ (กิตติ) / 

รา้นอาหารใบหยก  

พักคา้งคนื ที่ โรงแรม แกรนดแ์มนดารนิ เบตง  หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัที่สาม        ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง – อโุมงคป์ยิะมิตร – บ่อนา้พรุอ้น - 

ชายแดนไทย-มาเลเซีย –  

                   เมืองเบตง 

04.30  น าทา่นเดนิทางสู่ ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง Sky Walk Betong 

ส าหรบัจดุชมทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง หรือ “จดุชมทะเลหมอก

ไมโครเวฟ” เดิมชาวบ้านเรยีกขานกนัวา่  



“บเูก๊ะเฉง” หรอื “ภูเขาเจง๊” เพราะกวา่จะเดนิทางถงึก็หมด

แรง ตอ้งทิ้งข้าวของจงึจะไปต่อได ้มคีวามสงูกวา่

ระดบัน้ าทะเล2,038 ฟุต ให้ทา่นเตม็อิม่กบัการชมทะเลหมอก

แบบหนา ๆ ตัง้แต่ชว่งเชา้มดืไดอ้ยา่งเต็มอิ่ม พร้อมสดูอากาศ

บริสทุธิ ์( ขึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) 

เชา้   รบัประทานอาหารเช้า ณ บรเิวณจดุชมววิ ทะเลหมอกอยั

เยอรเ์วง 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่อโุมงคป์ยิะมิตร ในอดีตเคยถูก

ใช้เปน็ฐานในการหลบซ่อนตัว และเปน็แหลง่สะสมเสบียงใน

การต่อสู่กบักลุ่มผูข้ดัแยง้ทางการเมอืงในคาบสมุทรมาลายา 

ในเวลาต่อมากลุม่ผูเ้คยใช้อโุมงคแ์หง่นีเ้ปน็ที่พกัพงิ ไมม่ี

หลงเหลอืแลว้ แต่หอ้งหบัและร่องรอยที่ถูกทิง้ไว้ยงัคงถกู

จารึกไวใ้หค้นรุน่หลงั ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการร าลกึถงึการ

ต่อสูอ้นัแสนเจบ็ปวดในอดีต ภายในอโุมงค์ถกูแบ่งเปน็หอ้ง

ต่างๆ ตามการใชง้าน เชน่ห้องนอน หอ้งเกบ็เสบียง เปน็ตน้ 

อากาศภายในเยน็สบายไมอ่ดึอัด ภายในอโุมงค์มคีวามยาว

กวา่ 1 กิโลเมตร ระหวา่งทางเดนิไปสู่อโุมงค์ต้องเดนิผา่นปา่

ที่มคีวามอดุมสมบรูณ์มากๆ  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารปลานลิสายน้ า

ไหล ( พิเศษดว้ยเมนปูลานลิสายน้ าไหลลวก จิม้ ) 

                    จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ บอ่น้ าพรุ้อนเบตง เปน็บอ่น้ าร้อน

ธรรมชาติขนาดใหญ่ทีป่ระกอบด้วยแรธ่าตุตา่งๆ มากมาย 

โดยอณุหภูมิของน้ าอยู่ทีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ชายแดนไทย-มาเลเซยี 

ถ่ายภาพกบัป้าย ใต้สดุแดนสยาม เปน็ปา้ยกัน้เขตแดน



ระหวา่งประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณ์

ลายเสน้แผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเดน่สลักบนปา้ยหนิ

อ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาตแิละไมด้อกไม ้

ประดบังดงาม จากนัน้น าทา่นเที่ยวชมความสวยงามและ

ถา่ยภาพกบัสถานทีส่ าคญัภายในตวัเมอืงเบตง อาทเิชน่ หอ

นาฬกิา / ตูไ้ปรษณยี์ทีใ่หญ่ที่สดุ / อโุมงค์มงคลฤทธิถ์นนคน

เดนิ สตรทีอาร์ต Street Art เปน็ตน้ 

 

 

 

 

 

 

ค่ า   รบัประทานอาหารค่ า ณ รา้นอาหารบา้นคุณชาย 

                    พกัคา้งคนื ที ่โรงแรม แกรนดแ์มนดารนิ เบตง  หรอื 

เทยีบเทา่ 

วนัที่สี ่         อ.เบตง - ยะลา - ปัตตาน ี- หาดใหญ ่- กรงุเทพมหานคร 

เชา้   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                    จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู่อ าเภอเมอืงยะลา  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ธาราซีฟูด๊ 

                    จากนัน้พาทา่นออกเดนิทางไป นมัสการหลวงปู่ทวด วดั

ช้างให ้จงัหวดัปัตตาน ีเปน็วดั 

                    เกา่แก่สรา้งมาแลว้กวา่ 300 ป ีวดัชา้งให ้ถอืวา่เปน็วดัตน้

ต ารบัของหลวงปู่ทวด เพราะ 

                    ทา่นเปน็เจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัของทา่นกถ็ูก

บรรจไุว้ทีว่ดัแห่งนี ้วดัชา้งใหจ้งึ 

                    กลายเปน็สถานที่ทอ่งเที่ยวขึน้ชื่อและเปน็อีกหนึง่

สัญลกัษณข์องจงัหวดัปัตตานี 

                    จากนัน้พาทา่นไปถา่ยภาพ มัสยดิกลาง จงัหวดัปัตตาน ี

เปน็สถานที่ท่องเทีย่วประจ าเมืองปัตตานีที ่ออกแบบดว้ย

สถาปัตยกรรมที่สวยงามมคีวามโดดเดน่ และยงัเปน็ศาสน

สถานศนูยร์วมจติใจของผูน้บัถอืศาสนาอิสลามในภาคใตท้ี่

ส าคญัที่สดุแหง่หนึง่ รปูทรงภายนอกของมัสยดิมีตน้แบบมา

จากทชัมาฮาล เปน็สถานทีเ่มื่อมาถงึปตัตาน ีตอ้งมาชมศลิป

และความสวยงามของตวัอาคาร มสัยดิแหง่นี้ยงัไดช้ือ่ว่าเปน็

มัสยดิที่สวยงามที่สดุในประเทศไทยอกีด้วย พาทา่นเยีย่มชม 

ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว ความศกัดิ์สิทธิค์ู่เมืองปตัตานีมาแต่



โบราณ ตัง้อยูใ่นตวัเมืองปตัตาน ีเปน็ที่ประดษิฐานองคเ์จา้

แมล่ิม้กอเหนีย่ว เป็นศนูยร์วมจิตใจและศนูยร์วมศรัทธาของ

ชาวไทยเชือ้สายจนีในปัตตาน ีในตา่งจงัหวดั และใน

ต่างประเทศ ศาลเจา้แหง่นีม้ีชื่อเรยีกวา่ “ศาลเจา้เลง่จเูกยีง

หรือชื่อทีช่าวบา้นเรยีก  

                    “ศาลเจา้แมล่ิ้มกอเหนี่ยว” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านสู ่สนามบนิหาดใหญ ่ระหว่าง

ทางแวะเชค็อนิ คาเฟ่ต์ ทีใ่หญท่ี่สดุในภาคใต ้@ Café 

Amazon อิสระใหท้่านไดพ้ักผอ่นหรอืรับประทานอาหาร

ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบนิหาดใหญ่  

20.55 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ Thai Smile 

เทีย่วบนิที ่WE268 

22.20 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพรอ้มความ

ประทบัใจ 

 

*** End of Service *** 



 

 

 
 
 
 
 
 

เนือ่งจากราคานีเ้ปน็ราคาโปรโมชัน่ จงึไมม่รีาคาส าหรบัเดก็ 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ส าหรบัท่านละ 1 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)       

เนื่องจากการท ารายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม / ลด รายการเดินทาง หรือ 

เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดนิทางทีแ่นน่อนอกีครัง้ ก่อนท าการจอง

และมัดจ า ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากมีผู้

เดินทางไม่ครบตามจ านวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิก

การเดินทางก็ได้ แต่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์   

(น้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบินของรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ

บิน 

ค่าประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 

ปี) 

ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตาม

โปรแกรมระบุ 

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการท่องเที่ยว 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมถึง 

เดือน วนัเดินทาง ราคา พกัเดี่ยวเพิม่ ทีน่ั่ง 

มนีาคม 2564 26 - 29 14,900 2,000    9 



ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ 

 

คา่ทปิไกด์  300 บาท/ท่าน         ค่าทิปคนขับรถ     200 บาท/ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

คา่ประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

คา่อาหารส าหรับท่านที่ทานเจ  มังสวิรัติ  และหรืออาหารมุสลิม 

 

 

*** เมือ่ทา่นช าระมดัจ าแลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดท้กุกรณ ี*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการจอง 

ช าระเงินมัดจ าท่านละ 3,000.- บาท และช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 20 

วัน ก่อนการเดินทาง 

( การช าระเงินมัดจ าไม่ครบ หรือไม่ได้ช าระ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง ) 

เงื่อนไขการยกเลิกและคนืค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป  คืนค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง  

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 15-29 วัน  ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้า

ช าระเข้ามา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ( ถ้ามี ) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 



 กรณมีเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ส่วน

ที่เหลือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

( ถ้ามี )  เช่น ค่ามัดจ าตั๋วสายการบิน  ค่ามัดจ าโรงแรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่จ าเป็น 

 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การ

ประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   

ทั้งนี้จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

 การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ า 8 ท่าน 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค ามั่นสัญญา

ใดๆ ทั้งสิ้น แทนบรษิทัฯ นอกจากจะมเีอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของทาง

บริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

 ราคาดงักลา่วอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันที่ไม่คงที่ การปรับอัตราค่าโดยสารของสาย

การบิน เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้ 


