
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินด้วยสายการบินแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD3106 DMK(ดอนเมือง) – HDY(หาดใหญ่) 08.30 – 10.05 
FD3111 HDY(หาดใหญ่) – DMK(ดอนเมือง) 19.40 – 21.10 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 



DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว – วดัช้างไห้ (หลวงปู่
ทวด) – เบตง – สตรีทอารต์ – วงเวียนหอนาฬิกาเบตง – ตู้ไปรษณียโ์บราณ – ถนนคนเดินเมืองเบตง      

(-/L/-) 
06.30 คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยัแบบผ้า และ
มคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

08.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที ่FD3106 
ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาท ี 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

10.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู้ VIP คนัละ 8-9 ที่นัง่ 
คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  
(พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิูพนักงานคบขบัรถก่อนการเดินทาง) 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
 น าท่านเดนิทางท่องเทีย่วจงัหวดัปัตตานี ท าท่านสกัการะ ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว หรอื ศาลเจา้เล่งจเูกยีง เป็น

ศาลเจา้เก่าแก่คู่บ้านคู่เมอืงของ จ.ปัตตานีมาตัง้แต่โบราณ ตัง้อยู่ทีถ่นนอาเนาะร ูอ าเภอเมอืง ปัตตานี เดมิศาล
เจา้นี้มชีื่อเรยีกว่า "ศาลเจา้ซกู๋ง" ตามหลกัฐานทีจ่ารกึอยูใ่นศาลเจา้ ตัง้ขึน้ในปีปีพุทธศกัราช 2117 ในรชัสมยัของ
สมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะตัง้มาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วย
บุญญาภนิิหารของเจา้แม่หลมิกอเหนี่ยว ศาลเจา้นี้จึงมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงและเป็นทีศ่รทัธาของสาธุชนเสมอมา
มไิดข้าด 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัราษฎรบ์รูณะ หรือวดัช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่ราว 300 ปี สรา้งมาเมือ่ใดและใครเป็นคนสรา้ง
กไ็ม่มหีลกัฐานทีแ่น่ชดั เดมิเป็นวดัรา้งและถูกทอดทิง้มาเป็นเวลานาน ถอืเป็นวดัต้นต ารบัของหลวงปู่ ทวด ท่าน



เป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดั ในส่วนของสถูปศกัดิส์ทิธิท์ ีบ่รรจอุฐัหิลวงพ่อทวด ถอืเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาว
จงัหวดัปัตตานีและใกล้เคยีง มผีู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจใครเจบ็ไขไ้ด้ป่วยหรอืวตัถุสิง่ของถูกขโมย 
หรือศูนย์หายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้  ภายในวัดยังมีวิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวิหารที่
ประดษิฐานรปูเหมอืนของหลวงพ่อทอง ซึง่มขีนาดเท่องคจ์รงิ รปูแบบการก่อสรา้งเป็นแบบก่ออฐิถอืปนูทรงไทย
สวยงาม 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบรเิวณ สะพานข้าม

เข่ือนบางลาง บรเิวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สรา้งขึน้มาเพื่อล่นระยะทางในการเดนิทาง จากเดมิที่
จะตอ้งไปตามไหล่เขา ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจุดทีน่ักท่องเทีย่วนิยมแวะ
พกัถ่ายรปูและยดืเสน้ยดืสายก่อนจะเดนิทางต่อ 
น าท่านเดนิทางสู่ อ.เบตง อ าเภอทีอ่ยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมอืงใต้สุดปลายดา้มขวาน เมอืงทีล่อ้มดว้ยขุมเขา
และมทีะเลหมอกเกอืบทัง้ปี 
จากนัน้เดนิทางสู่ สตรีทอาร์ต STREET ART ถนนศิลปะเมืองเบตง เกิดขึ้นจากน ้าพกัน ้าแรงของ ทีม
นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมอืงเบตง เพื่อสร้างความ
ประทบัใจให้กบันักท่องเที่ยวและชาวเบตง เนรมติรงานศลิปะ บอกเล่าถงึเรื่องราววถิชึวีติ และสญัลกัษณ์ของ
เมอืงเบตง รอบเมอืงเบตง 11 จุด ทัง้บนผนัง ก าแพง ใต้สะพาน และตวัอาคารหลายจุดรอบเมอืงเบตงสามารถ
ดงึดดูใจนกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งด ี
น าท่านถ่ายรูปบรเิวณหอนาฬิกา สญัลกัษณ์ของเมืองเบตง ตัง้เป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวยีนกลางเมอืง 
ใกล้ๆ กนันัน้ม ีตู้ไปรษณียแ์ห่งอ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยและใหญ่ทีสุ่ดในโลก โดยสรา้งขึน้
เพื่อร าลกึถงึความยากล าบากในการตดิต่อสื่อสารระหว่าง สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2467 ตัง้แต่ก่อนสมยัสงครามโลก
ครัง้ทีส่อง ลกัษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ ดา้นบนของตู้ไดบ้รรจุล าโพงไวข้า้งในและเจาะรกูลมๆไวร้อบๆ เพื่อ
กระจายเสยีงรายงานขา่วสารของทางราชการ มอีายรุวม 86 ปี ใหท้่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ 



 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงหรอืลิม้ลองอาหาร
ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือเทียบเท่า 

DAY 2  ขึ้นสกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – สะพานแขวนแตปซูู – น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-สวนหมื่น
บปุผา – อโุมงคปิ์ยะมิตร – บ่อน ้าพรุ้อน                                                                             (B/L/D) 

04.00 น าท่านเดนิทางสู่จดุชมววิ SKY WALK ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขาไมโครเวฟ กโิลเมตรที ่32 
มคีวามสูงกว่าระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิม่กบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตัง้แต่ช่วงเช้ามดืได้
อยา่งสวยงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

   

 ( การเทีย่วชมทะเลหมอก อาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นได ้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเป็นส าคญั ) 
จากนัน้ใหท้่านถ่ายรปูสวยๆกบั สะพานแตปซูู เป็นสะพานแขวนไมเ้ก่าแก่สรา้งขา้มแม่น ้าปัตตานี มนีายมูเซง็ 
แตปซูู เป็นผู้บุกเบกิใหท้่านไดถ่้ายรปู  เดนิทางสู่ น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดมิ คอื น ้าตก “วงัเวง” หรอื 
"อยัเยอรเ์คม็" เป็นน ้าตกทีต่กลงมาจากหน้าผาสงูกว่า 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลุมไปดว้ยพรรณไมเ้ขียวขจใีนปี
มหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อยัเยอรเ์วง จงึไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบกิเสน้ทาง พฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นน ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา  



    

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน  
น าท่านชม สวนหม่ืนบปุผา หรือสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งเดยีวในภาคใต ้
เนื่องจากเบตงมสีภาพอากาศทีเ่หมาะสม ดว้ยสภาพภมูปิระเทศทีอ่ยูส่งูจากระดบัทะเลปาน กลางราว 800 เมตร 
มอีากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้าเพยีงพอ จงึมคีวามเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมอืงหนาว เป็นโครงการ
ตามพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมดีอกไมน้านาพนัธุบ์านสะพรัง่ คอยเชือ้เชญิ
ผูม้าเยอืน ได้แก่ แอสเตอร ์ไฮเดรนเยยี เบญจมาศ กุหลาบ พคี๊อก เยอบรี่า ลลิลี ่แกลดโิอลสั ตุ้มหูนางฟ้า และ
อกีหลายสายพนัธุอ์นัมเีสน่ห ์ใหท้่านถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

    

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

จากนัน้เดนิทางสู่ อโุมงคปิ์ยะมิตร ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อนตวั และเป็นแหล่งสะสมเสบยีงใน
การต่อสูข้องกลุ่มผูข้ดัแยง้ทางการเมอืงในคาบสมทุรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท้ีเ่คยใชอุ้โมงคแ์ห่งนี้ในการพกั
พงิ ไมห่ลงเหลอือยูอ่กีต่อไปแลว้ ภายในอุโมงคส์เีหลอืงสม้นวลตาแต่กช็วนใหน้ึกถงึภาพอดตี อุโมงคถ์ูกแบ่ง
ออกเป็นหอ้งหรอืช่องต่าง ๆ ตามการใชง้าน เช่น หอ้งนอน หอ้งเกบ็เสบยีง เป็นตน้ อากาศภายในเยน็สบายไม่
อดึอดัภายในอุโมงคม์คีวามยาวกว่า 1 กโิลเมตร ระหว่างทางเดนิไปสู่อุโมงคต์อ้งเดนิผ่านป่าทีม่คีวามอุดม
สมบรูณ์มากๆ  

 



     

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ 
มากมาย โดยอุณหภมูขิองน ้านัน้อยูท่ีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส และบรเิวณทีน่ ้าเดอืดนี้สามารถต้มไข่ไก่ไดจ้น
สุกภายใน 7 นาทีเท่านัน้ มีการสร้างสระน ้ าขนาดใหญ่ส าหรับกักน ้ าจากน ้ าพุร้อนเพื่อให้ประชาชนและ
นกัท่องเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรอืแช่เทา้เล่น 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ไก่เบตง 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือโรงแรมเทียบเท่า 

DAY 3 อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – วดัพทุธาธิวาส – ป้ายใต้สุดสยาม – ร้านวุ้นด า ต้นต ารบั (เฉากว๊ย ก.ม.4) – 

เบตง – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)             (B/L/-) 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน  

น าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิอุโมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภเูขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมอืงไปอกีฟาก
ของตัวเมอืง อุโมงค์แห่งนี้ยงัเป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สญัจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย 
ภายในอุโมงค์ตกแต่งประดบัประดาดว้ยไฟหลากสตีวัอุโมงคม์คีวามยาวถงึ273 เมตร กวา้ง 9 เมตร ผวิจราจรคู่ 
กว้าง 7เมตร ทางเท้าเดนิกว้างขา้งละ 1 เมตร และมคีวามสูงถงึ 7 เมตร เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที่ 1 
มกราคม 2544  
จากนัน้เดนิทางสู่วดัพทุธาธิวาส วดัสวยตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเบตง โดยองคเ์จดยีต์ัง้อยู่บนเนินเขา มทีศันียภาพที่
สวยงดงาม มองเหน็ภูเขาที่รายลอ้มเมอืงเบตงอยู่เบือ้งหน้า มสีิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีพุ่ทธศาสนิกชนนิยมมาสกัการะบูชา 
3 สิง่คอื พระมหาธาตุเจดยี ์พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนทส์ุพพธิาน และวหิาร
หลวงปู่ ทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื ลกัษณะเจดยีก่์อสรา้งแบบศรวีชิยัประยุกต์ สทีองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระ
บรมสารรีกิธาตุสรา้งขึน้เพื่อเฉลมิฉลองถวายแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชนิีนาถในวโรกาสพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา 



   

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 ก่อนเดนิทางออกจากเบตงน าท่านแวะถ่ายรปูกบั ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกัน้เขตแดนระหว่างประเทศไทย และ

ประเทศมาเลเซยี มเีอกลกัษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสทีองโดดเด่นสลกับนป้ายหนิอ่อน รายล้อมไปด้วย
ธรรมชาตแิละไมด้อกไมป้ระดบัอนังดงาม เป็นสถานทีถ่่ายรปูยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ว  
จากนัน้น าท่านสู่ ร้านวุ้นด า กม. 4 หรือ ร้านเฉากว๊ย ร้านต้นต าหรบัอร่อยระดบัต านาน เฉาก๊วยที่ผ่าน
กระบวนวธิที าแบบดัง้เดมิ ต้มเคีย่วหญ้าเฉาก๊วยมากกว่า 3 ชัว่โมง ดว้ยเตาฟืน ซึง่จะท าใหม้กีลิน่หอมของหญ้า
เฉาก๊วย ทีม่ากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ช่วยแก้รอ้นในกระหายน ้า ขบัเสมหะ แก้คลื่นไส้ ช่วยลดระดบัน ้าตาลใน
เลอืด และหากน าต้นเฉาก๊วยมาต้มให้เดอืดแล้วน าน ้าเฉาก๊วยมาดื่มเป็นประจ าจะช่วยลดอาการโรคความดนั
โลหติสงู และโรคเบาหวานไดอ้กีดว้ยใหท้่านไดอ้สิระซือ้เป็นของฝาก  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
น าท่านสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ตัง้อยูบ่นอาคารสองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้ล่างเป็นตลาดขายของแหง้ อสิระ
ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั     ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

19.40  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD3111 ใชเ้วลาบนิ
โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

21.10   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

16 – 18 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 
18 – 20 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 
19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
21 – 23 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 
24 – 26 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 
26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 
02 – 04 มีนาคม 2564 7,999 2,000 
05 – 07 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
07 – 09 มีนาคม 2564 7,999 2,000 
10 – 12 มีนาคม 2564 7,999 2,000 
15 – 17 มีนาคม 2564 7,999 2,000 
20 – 22 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
23 – 25 มีนาคม 2564 7,999 2,000 
29 – 31 มีนาคม 2564 7,999 2,000 
01 – 03 เมษายน 2564 7,999 2,000 
02 – 04 เมษายน 2564 8,999 2,000 
08 – 10 เมษายน 2564 7,999 2,000 
09 – 11 เมษายน 2564 8,999 2,000 
20 – 22 เมษายน 2564 7,999 2,000 
22 – 24 เมษายน 2564 7,999 2,000 
23 – 25 เมษายน 2564 8,999 2,000 
25 – 27 เมษายน 2564 7,999 2,000 
28 – 30 เมษายน 2564 7,999 2,000 

**ไมม่รีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมค่าทปิ** 
**ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  

- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  



- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้

คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิัท
ประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าใน
วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิ



ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม ่
นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านได ้
ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่ าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสาย
การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ



ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิัทจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตียง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่
นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


