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05.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอรส์ายการเวียตเจ็ทแอร ์ ประตู 

3 Viet Jet Air โดยมีเจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยเทีย่วบนิ VZ 320 

 
08.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ รับสมัภาระ 

และออกเดินทางสู่ จ.ปัตตานี เสริมสริิมงคล

กนัในที่แรก ณ ศาลเจา้แม่ลิ้ มกอเหนีย่ว 

เจ้าของต านานสดุคลาสสกิของปัตตานี โดยมี

เร่ืองเล่าว่าล้ิมกอเหน่ียวเดินทางมาตามพ่ีชาย

กลับไปดูแลแม่ที่บ้านเกดิ แต่พ่ีชายไม่กลับไป 

ล้ิมกอเหน่ียวจึงผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหิมะ

พานต์ โดยภายในศาลมีความเช่ือกนัว่าเรา

สามารถยืมเงินเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียวเป็นขวัญ

ถุงได้ เมื่อค้าขายได้ก าไรงอกเงยให้น าเงินมา

คืนเป็น 2 เทา่ ของที่ได้ยืมเจ้าแม่ล้ิมกอ

เหน่ียวไป 

 แวะถ่ายรูปกบั มสัยิดกลางจังหวดัปัตตานี ที่

ถือว่ามีความสวยงามมากที่สุดของจังหวัด 

สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2497 ได้มีการวงศิลาฤกษ์

เม่ือวันที่ 6 กรกฏาคม 2500 โดยพลต ารวจ

เอกเผ่า ศรียานนท ์รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยในขณะน้ัน ก่อนมีพิธเีปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2506 โดยจอม

พลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ตัวอาคารได้รับแรงบันดาลใจมาจากทชัมาฮาล 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ • หาดใหญ่ • ศาลเจา้แม่ลิ้ มกอเหนีย่ว • มสัยิดกลางจงัหวดัปัตตานี • อุโมงคเ์บตง

มงคลฤทธ์ิ • สตรีทอารท์เบตง • ถนนคนเดินเบตง    (-/ กลางวนั /เย็น) 
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กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน พาทา่นเดินทางสู่เบตง ซ่ึงถือว่าเป็นเมืองที่

อยู่ใต้สดุของประเทศไทย ระหว่างทางทา่นจะได้

เหน็ทศันีภาพที่มึความสวยงาม แปลกตาจาก

ภมูิภาคอื่นๆ ของประเทศ ผ่าน อุโมงคเ์บตง

มงคลฤทธ์ิ ที่เป็นอุโมงค์รถยนต์ที่ลอดผ่านภเูขา

แห่งแรกของประเทศไทย มีความยาวตลอด

อุโมงค ์ประมาณ 273 เมตร ได้เปิดใช้อย่างเป็น

ทางการเม่ือวันที่ 1มกราคม 2544 

 

 พาท่านเดินชมเมืองเบตงซ่ึงมีจุดเด่นอยู่ที่งาน ศิลปะแบบสตรีทอารท์ ที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของเมือง 

ซ่ึงมีลักษณะสวยงามคล้ายกบัเมืองปีนังของมาเลเซีย และถนนฮาจิเลยของประเทศสงิคโปร์ ให้ท่านได้เกบ็รูป

เป็นที่ระลึกอย่างเตม็ที่ ก่อนให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนถิ่นของเบตงที่ ถนนคนเดินเบตง ที่มีให้ท่าน

ได้เลือกอย่างมากมายตลอดถนนรวมถึงมีของทา่นเล่นเลก็ๆ น้อยๆ ที่ทา่นต้องไม่พลาดที่จะล้ิมลอง 

 

 

 

 

 

 

เย็น      บริการอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเมนูไก่เบตง เคาหยก หมีเ่บตง 

ทีพ่กั โรงแรมโมเดิรน์ไทย / โรงแรม เดอะฮอลิเดยฮิ์ลล ์/ โรงแรม บตัเตอรฟ์ลาย ปร๊ินเซส หรือเทียบเท่า 

 

 

 
 

 

05.00  ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง หน่ึงใน

สดุยอดวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่ความสูง

ราว 2,038ฟุต เหนือระดับน า้ทะเล สุดพิเศษ!! พาท่าน

ข้ึนสูง Skywalk อยัเยอรเ์วง จุดชมวิวที่ดีที่สุดของเขา

แห่งนี้  ที่ท่านจะไดส้ัมผสัความตระการตาแบบ 360 

องศา รวมถึงยงัเป็นสกายวอรค์ที่ยาวที่สุดในอาเซียนอีก

ดว้ย 

 

 

วนัที2่ จุดชมวิวทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง พรอ้มข้ึน Skywalk • สะพานแตปูซู • อุโมงคปิ์ยะมิตร • สวนไม้

ดอกเมืองหนาวเบตง • บ่อน ้ ารอ้นเบตง • ถ่ายรูปป้ายใตสุ้ดสยาม • วดัพุทธาธิวาส • ตูไ้ปรษณีย์

สูงใหญ่ทีสุ่ดในโลก • หอนาฬิกาเบตง     (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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แวะถ่ายรูปที่ สะพานแตปูซู สะพานแขวนพ้ืนไม้ที่พาด

ผ่านแม่น ้าปัตตานี ที่มีความยาวกว่า 100 เมตร ด้วยวิว

รอบข้างน้ันมีธรรมชาติที่งดงามโอบล้อมไว้ จึงถือเป็นอีก

หน่ึงจุดที่ต้องแวะเกบ็ภาพเป็นที่ระลึกให้ได้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

 เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างขึ้ นเมื่อ พ.ศ. 2519 

เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายาสร้างข้ึน เพ่ือใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสม

เสบียง ปัจจุบันภายในอุโมงค์น้ันถูกปรับเปล่ียนให้เป็นความพิพิธภัณฑ ์นอกจากน้ันยังมีต้นไทรอายุกว่าพันปี

อยู่ซ่ึงทา่นไม่ควรพลาดชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน เดินทางต่อไปยัง สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง หรือสวนหมื่น

บุฝผา หลายท่านอาจคิดถึงภาคเหนือก่อนเมื่อพูดถึงดอกไม้ 

แต่ที่เบตงแห่งน้ีก็มีความสวยงามของพรรณไม้ซ่อนอยู่ใน

ขุนเขาแห่งน้ีเช่นกัน โดยแรกเร่ิมน้ันเป็นโครงการที่  กรม

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะน า

แนวทางการปลูกพรรณไม้เมืองหนาวขึ้ น ในปัจจุบันมีดอกไม้

นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น แกลดิโอลัส รักเร่ ซ่อนกล่ิน ฮอลลีฮ็

อก ลิลล่ี เบญจมาศ เป้นต้น 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

พาท่านแวะ  น ้ า พุร ้อนเบตง  มี เ น้ือที่ ประมาณ 3 ไ ร่ 

ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยอุณหภูมิของน ้าเฉล่ียอยู่ที่ 

80 องศาเซลเซียส ท่านสามารถซ้ือไข่ลงไปต้มในน ้าแร่ที่น่ี

ได้ หรือว่าท่านใดอยากจะลองแช่เท้าผ่อนคลายอริยบททาง

สถานที่กมี็บริการให้ทา่นด้วยเช่นกัน  จากน้ันแวะถ่ายรูปกับ

ที่ ป้ายใตสุ้ดสยาม ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทาง

หลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร 

เป็นแนวเขตแดนระหว่างอ าเภอเบตง กบัรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย 
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พาท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ 

และพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน ณ 

วดัพุทธาธิวาส วัดเก่าแก่ที่ก่อต้ังมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2460 

ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดสามัญ ตัวองค์เจดีย์

ของวัดโดดเด่นด้วยศิลปะแบบศรีวิชัยประยุกต์ ถือเป็น

สถานที่ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเบตงมาอย่างช้า

นาน 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนพาท่านเกบ็ตกชมเมืองเบตง ให้ท่านได้เตม็อิ่ม

กับดินแดนสุดปลายด้ามขวานของประเทศไทย ไม่ว่า

จะเป็น ตูไ้ปรษณียสู์งใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงตั้งอยู่มุม

ถนนสขุยางค ์มีความสงูเกอืบ 3 เมตร ไม่รวมฐาน ซ่ึง

ยังสามารถใช้งานได้จริงจนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ันยัง

มี หอนาฬิกาเบตง ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง สร้าง

ด้วยหินอ่อนขาวของจังหลวัดยะลา ซ่ึงมีความแขง็แรง

และสวยงาม 

เย็น       บริการอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั  โรงแรมโมเดิรน์ไทย / โรงแรม เดอะฮอลิเดยฮิ์ลล ์/ โรงแรม บตัเตอรฟ์ลาย ปร๊ินเซส หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือ รา้นอาหาร 

มุ่งหน้ากลับเขาหาดใหญ่ ระหว่างทางแวะถ่ายรูปบริเวณ 

เขื่อนบางลาง ที่อ  าเภอบันนังสตา เป็นเขื่อนหินถมแกนดิน

เหนียว เป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเผื่อใช้ในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพัน

ปีหลวง และกรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

วนัที ่3 เขื่อนบางลาง • วดัชา้งให ้• มสัยิดกลางประจ าจงัหวดัสงขลา • ตลาดกิมหยง • สนามบิน

นานาชาติหาดใหญ่ • สนามบินสุวรรณภูมิ    (เชา้/กลางวนั/-) 
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ราชกุมารี ทรงประกอบพิธเีปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 27 กนัยายน 2524 

จากนั้น เข้าสู่ปัตตานี สักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน า้ทะเลจืดที่ วดัชา้งให ้ พระอาจารย์ดังในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึง

หลวงปู่ทวด หรือสมเดจ็เจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสคนแรก โดยท่านเป็นที่รู้จักกัน

ดีในด้านการแสดงอทิธปิาฏหิาริย์ เปล่ียนน า้ทะเลเป็นน า้จืด ท าให้เป็นที่นิยมบูชาให้หมู่นักเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  เมนูไก่ทอดหาดใหญ่ และอาหารใต ้

เดินทางถึงจังหวัดสงขลา แวะถ่ายรูปบริเวณ มสัยิด

กลางประจ าจังหวดัสงขลา ที่ใความสวยงามราวกับ

ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ได้รับการขนานนามว่า ทชัมา

ฮาลเมืองไทย มี ช่ืออย่างเป็นทางการว่า มัสยิด

กลางดิย์นุลอิสลาม โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก อาคารเป็นสีขาว มีโดมทอง และเสา 4 

เสารอบตัวอาคาร ด้านหน้ามีสระน ้าขนาดใหญ่ยาว

กว่า 200 เมตร ท าให้เกิดทัศนียภาพที่งดงามเป็น

อย่างมาก 

จากน้ันให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝาก และสินค้านานาชนิดที่ ตลาดกิมหยง สถานที่ที่ถูกขนานนามว่า "มา

หาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกมิหยง กเ็หมือนไม่ได้มาหาดใหญ่" มีสินค้าต่างๆ เยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะสินค้า

น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย อนิโดนีเซีย สนิค้าบางตัวที่ขายตามจังหวัดต่างๆ กซ้ื็อมาจากตลอดแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. สมควรแก่เวลา พาทา่นเข้าสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เชค็อนิ โหลดสมัภาระ 

17.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน VZ109 

19.00 น.  เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

------------------------------------------------------- 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง รถ จ านวน เทีย่วบิน 
ราคาต่อท่าน/
ไม่มรีาคาเด็ก 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

22 ต.ค.64 24 ต.ค.64 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 VZ320/VZ323 8,999 1,500 
23 ต.ค.64 25 ต.ค.64 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 VZ320/VZ323 8,999 1,500 
29 ต.ค.64 31 ต.ค.64 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 VZ320/VZ323 10,999 1,500 

** การันตีเดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ไป** 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว พร้อมน า้หนักกระเป๋า 15 กก. 
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ค่าทปิ 300 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) 
ค่าทปิมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งกรุณาอ่านรายละเอยีดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 
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เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน 

กรณยีกเลกิ :  
 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ อาท ิค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถ

            ตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าธรรมเนียม
            เข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว , ค่าบริการ     

 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง อาท ิ 
           ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่า
           โรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 
           ค่าบริการ 

 ในกรณชี าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงิน
ค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

เง่ือนไขการยกเลกิทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 

กรณจีองทัวร์วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์,วนัหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 

 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่ริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน 

ทางเป็นส าคัญ 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิ
เหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง*** 

 
 


