บิ นด้วยสายการบิ นแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD3106
FD3111

DMK(ดอนเมือง) – HDY(หาดใหญ่)
HDY(หาดใหญ่) – DMK(ดอนเมือง)

08.30 – 10.05
19.40 – 21.10

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ – ศาลเจ้ าแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว – วัดช้ างไห้ (หลวงปู่
ทวด) – เบตง – สตรีทอาร์ต – วงเวียนหอนาฬิ กาเบตง – ตู้ไปรษณี ยโ์ บราณ – ถนนคนเดิ นเมืองเบตง
(-/L/-)
06.30 คณะพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย โดยมีเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัยแบบผ้า และ
มัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้ องใช้ เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้
ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
08.30 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย เที่ยวบินที่ FD3106
ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 35 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่อง ท่ านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่ นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
10.05 เดินทางถึง ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ที่นัง่
คอยให้บริการอยูใ่ นสนามบิน
(พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดิ นทาง)
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------DAY 1

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางท่องเทีย่ วจังหวัดปั ตตานี ทาท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็ น
ศาลเจ้าเก่าแก่ค่บู ้านคู่เมืองของ จ.ปั ตตานีมาตัง้ แต่โบราณ ตัง้ อยู่ทถ่ี นนอาเนาะรู อาเภอเมือง ปั ตตานี เดิมศาล
เจ้านี้มชี ่อื เรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตามหลักฐานทีจ่ ารึกอยูใ่ นศาลเจ้า ตัง้ ขึน้ ในปี ปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของ
สมเด็จ พระมหาธรรมราชาแห่ ง กรุ ง ศรีอ ยุ ธ ยา แม้ศ าลเจ้า นี้ จ ะตัง้ มาเก่ า แก่ นั บ ได้ห ลายศตวรรษ แต่ ด้ว ย
บุญญาภินิหารของเจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จ ึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็ นทีศ่ รัทธาของสาธุชนเสมอมา
มิได้ขาด

นาท่านเดินทางสู่ วัดราษฎร์บรู ณะ หรือวัดช้างให้ เป็ นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี สร้างมาเมือ่ ใดและใครเป็ นคนสร้าง
ก็ไม่มหี ลักฐานทีแ่ น่ ชดั เดิมเป็ นวัดร้างและถูกทอดทิง้ มาเป็ นเวลานาน ถือเป็ นวัดต้นตารับของหลวงปู่ ทวด ท่าน

เป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด ในส่วนของสถูปศักดิ ์สิทธิ ์ทีบ่ รรจุอฐั หิ ลวงพ่อทวด ถือเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ของชาว
จังหวัดปั ตตานีและใกล้เคียง มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสงิ่ ของถูกขโมย
หรือ ศู น ย์ห ายก็พ ากัน ไปบนบาน ณ ที่ส ถู ป แห่ ง นี้ ภายในวัด ยัง มีว ิห ารสมเด็จ หลวงพ่ อ ทวด เป็ น วิห ารที่
ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อทอง ซึง่ มีขนาดเท่องค์จริง รูปแบบการก่อสร้างเป็ นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทย
สวยงาม

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อไปยัง อาเภอเบตง ระหว่างทางนาท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้าม
เขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึน้ มาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่
จะต้องไปตามไหล่เขา ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็ นจุดทีน่ ักท่องเทีย่ วนิยมแวะ
พักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ
นาท่านเดินทางสู่ อ.เบตง อาเภอทีอ่ ยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เมืองทีล่ อ้ มด้วยขุมเขา
และมีทะเลหมอกเกือบทัง้ ปี
จากนัน้ เดินทางสู่ สตรีทอาร์ต STREET ART ถนนศิ ลปะเมื องเบตง เกิดขึ้นจากน้ าพักน้ าแรงของ ทีม
นัก ศึก ษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมือ งเบตง เพื่อ สร้างความ
ประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยวและชาวเบตง เนรมิตรงานศิลปะ บอกเล่าถึงเรื่องราววิถชึ วี ติ และสัญลักษณ์ของ
เมืองเบตง รอบเมืองเบตง 11 จุด ทัง้ บนผนัง กาแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตงสามารถ
ดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วได้เป็ นอย่างดี
นาท่านถ่ายรูปบริเวณหอนาฬิ กา สัญลักษณ์ ของเมืองเบตง ตัง้ เป็ นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง
ใกล้ๆกันนัน้ มี ตู้ไปรษณี ยแ์ ห่งอาเภอเบตงทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไทยและใหญ่ทส่ี ุดในโลก โดยสร้างขึน้
เพื่อราลึกถึงความยากลาบากในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สร้างขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2467 ตัง้ แต่ก่อนสมัยสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ อง ลักษณะเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านบนของตู้ได้บรรจุลาโพงไว้ขา้ งในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ เพื่อ
กระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี ให้ท่านถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึก

ค่า

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิ นเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองหรือลิม้ ลองอาหาร
ตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือเทียบเท่า

DAY 2 ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแขวนแตปูซู – น้าตกเฉลิ มพระเกียรติ ร.9-สวนหมื่น
บุปผา – อุโมงค์ปิยะมิ ตร – บ่อน้าพุร้อน
(B/L/D)
04.00 นาท่านเดินทางสู่จดุ ชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเขตพืน้ ทีข่ องเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32
มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเล 2,038 ฟุ ต ให้ท่านเต็มอิม่ กับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตัง้ แต่ช่วงเช้ามืดได้
อย่างสวยงาม (ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ)

( การเทีย่ วชมทะเลหมอก อาจมีการสลับสับเปลีย่ นได้ ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ )
จากนัน้ ให้ท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็ นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ าปั ตตานี มีนายมูเซ็ง
แตปูซู เป็ นผู้บุกเบิกให้ท่านได้ถ่ายรูป เดินทางสู่ น้าตกเฉลิ มพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดิม คือ น้ าตก “วังเวง” หรือ
"อัยเยอร์เค็ม" เป็ นน้าตกทีต่ กลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจีในปี
มหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อัยเยอร์เวง จึงได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และได้เปลีย่ นชื่อเป็ นน้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น
นาท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็ นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้
เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศทีเ่ หมาะสม ด้วยสภาพภูมปิ ระเทศทีอ่ ยูส่ งู จากระดับทะเลปาน กลางราว 800 เมตร
มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เป็ นโครงการ
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้นานาพันธุบ์ านสะพรัง่ คอยเชือ้ เชิญ
ผูม้ าเยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้ า และ
อีกหลายสายพันธุอ์ นั มีเสน่ห์ ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิ ตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็ นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็ นแหล่งสะสมเสบียงใน
การต่อสูข้ องกลุ่มผูข้ ดั แย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท้ เ่ี คยใช้อุโมงค์แห่งนี้ในการพัก
พิง ไม่หลงเหลืออยูอ่ กี ต่อไปแล้ว ภายในอุโมงค์สเี หลืองส้มนวลตาแต่กช็ วนให้นึกถึงภาพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่ง
ออกเป็ นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็ นต้น อากาศภายในเย็นสบายไม่
อึดอัดภายในอุโมงค์มคี วามยาวกว่า 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสู่อุโมงค์ตอ้ งเดินผ่านป่ าทีม่ คี วามอุดม
สมบูรณ์มากๆ

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ บ่อน้ าร้อ นเบตง เป็ นบ่อ น้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ ท่ปี ระกอบด้วยแร่ธ าตุ ต่ าง ๆ
มากมาย โดยอุณหภูมขิ องน้านัน้ อยูท่ ป่ี ระมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณทีน่ ้ าเดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จน
สุ ก ภายใน 7 นาทีเ ท่ า นั น้ มีก ารสร้า งสระน้ า ขนาดใหญ่ ส าหรับ กัก น้ า จากน้ า พุ ร้อ นเพื่อ ให้ป ระชาชนและ
นักท่องเทีย่ วได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น
ค่า
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ไก่เบตง
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือโรงแรมเทียบเท่า
DAY 3 อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – วัดพุทธาธิ วาส – ป้ ายใต้สุดสยาม – ร้านวุ้นดา ต้นตารับ (เฉาก๊วย ก.ม.4) –
เบตง – หาดใหญ่ – ตลาดกิ มหยง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น
นาท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ทเ่ี จาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟาก
ของตัวเมือ ง อุโมงค์แ ห่งนี้ยงั เป็ นอุ โมงค์ท่ผี ู้คนสามารถใช้สญ
ั จรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย
ภายในอุโมงค์ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสีตวั อุโมงค์มคี วามยาวถึง273 เมตร กว้าง 9 เมตร ผิวจราจรคู่
กว้าง 7เมตร ทางเท้าเดินกว้างข้างละ 1 เมตร และมีความสูงถึง 7 เมตร เปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2544
จากนัน้ เดินทางสู่วดั พุทธาธิ วาส วัดสวยตัง้ อยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดียต์ งั ้ อยู่บนเนินเขา มีทศั นียภาพที่
สวยงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองเบตงอยู่เบือ้ งหน้า มีสงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีพ่ ุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา
3 สิง่ คือ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน และวิหาร
หลวงปู่ ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด ลักษณะเจดียก์ ่อสร้างแบบศรีวชิ ยั ประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระ
บรมสารีรกิ ธาตุสร้างขึน้ เพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
ก่อนเดินทางออกจากเบตงนาท่านแวะถ่ายรูปกับ ป้ ายใต้ สุดสยาม ป้ ายกัน้ เขตแดนระหว่างประเทศไทย และ
ประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วย
ธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็ นสถานทีถ่ ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเทีย่ ว
จากนัน้ นาท่านสู่ ร้านวุ้นดา กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้ นตาหรับอร่อยระดับตานาน เฉาก๊วยที่ผ่าน
กระบวนวิธที าแบบดัง้ เดิม ต้มเคีย่ วหญ้าเฉาก๊วยมากกว่า 3 ชัวโมง
่
ด้วยเตาฟื น ซึง่ จะทาให้มกี ลิน่ หอมของหญ้า
เฉาก๊วย ทีม่ ากไปด้วยสรรพคุณทางยา ช่วยแก้รอ้ นในกระหายน้ า ขับเสมหะ แก้คลื่นไส้ ช่วยลดระดับน้ าตาลใน
เลือด และหากนาต้นเฉาก๊วยมาต้มให้เดือดแล้วนาน้ าเฉาก๊วยมาดื่มเป็ นประจาจะช่วยลดอาการโรคความดัน
โลหิตสูง และโรคเบาหวานได้อกี ด้วยให้ท่านได้อสิ ระซือ้ เป็ นของฝาก
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นาท่านสู่ ตลาดกิ มหยง เป็ นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตัง้ อยูบ่ นอาคารสองชัน้ ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชัน้ บนเป็ นร้านขายสินค้า ชัน้ ล่างเป็ นตลาดขายของแห้ง อิสระ
ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
19.40 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย เทีย่ วบินที่ FD3111 ใช้เวลาบิน
โดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 40 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
21.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2564
18 – 20 กุมภาพันธ์ 2564
19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
21 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2564
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
02 – 04 มีนาคม 2564
05 – 07 มีนาคม 2564
07 – 09 มีนาคม 2564
10 – 12 มีนาคม 2564
15 – 17 มีนาคม 2564
20 – 22 มีนาคม 2564
23 – 25 มีนาคม 2564
29 – 31 มีนาคม 2564
01 – 03 เมษายน 2564
02 – 04 เมษายน 2564
08 – 10 เมษายน 2564
09 – 11 เมษายน 2564
20 – 22 เมษายน 2564
22 – 24 เมษายน 2564
23 – 25 เมษายน 2564
25 – 27 เมษายน 2564
28 – 30 เมษายน 2564

ราคาผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
7,999
2,000
7,999
2,000
8,999
2,000
7,999
2,000
7,999
2,000
9,999
2,000
7,999
2,000
8,999
2,000
7,999
2,000
7,999
2,000
7,999
2,000
8,999
2,000
7,999
2,000
7,999
2,000
7,999
2,000
8,999
2,000
7,999
2,000
8,999
2,000
7,999
2,000
7,999
2,000
8,999
2,000
7,999
2,000
7,999
2,000
**ไม่มรี าคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มที น่ี งบนเครื
ั่
อ่ งบิน)**

เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุม้ ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ ครองทัง้
คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นั บจากวันที่ ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาใน
วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงิน

ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่
นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งั ่
จากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ บ่ี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบิน โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการ
ดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ ว งหน้ าเพื่อ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครั ง้ ทัง้ นี้ ก่ อ นคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่ อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณี
ทีโ่ ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอิน
ก่ อ นเครื่อ งบิน อย่างน้ อ ย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่ ว นนี้ ห ากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรียกค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พี กั ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่
นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่
กับโรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจาเป็ น
จะต้องชาระค่าใช้จา่ ยเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

