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โดยสายการบิน นกแอร ์

เดินทางท่องเท่ียวโดย รถตู้ปรบัอากาศ 
มคัคเุทศกด์แูลตลอดทริป 

 

เดินทาง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 
 

พิเศษ...หมวกและกระเป๋าผา้ 

สงขลา ปัตตานี เบตง  
 4วัน 3คืน 
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วันแรก สนามบินดอนเมือง– สนามบินหาดใหญ่ – วัดมหัตตมังคลาราม - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล - 
วัดช้างให้ – สะพานข้ามอ่างเกบ็น ้าเข่ือนบางลาง - เบตง  

07.30  พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินดอนมือง อาคาร2 สายการบินนกแอร์ (DD) พบเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอย
ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน (มีมัคคุเทศก์เดินทางไปด้วยจากกรุงเทพฯ) 

09.20 น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดสงขลา โดยเท่ียวบินท่ี DD504  
10.45 เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วดัหาดใหญ่ใน เป็นวดัท่ีเก่าแก่อีกวดัหน่ึงของหาดใหญ่ หน่ึงใน
สถานท่ีเท่ียวชมวดัท่ีสวย มีส่ิงส าคญั คือ เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร 
กวา้ง 10 เมตร ช่ือ พระพุทธมหัตตมงคล ท่ีว่ากนัว่าใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกท่ีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาตินิยมมากราบไหวแ้ละชมความยิง่ใหญ่น้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดียส์แตนเลส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเขาคอหงส์ หลงั
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยองค์พระเจดียมี์ความงดงามแปลกตา โดยโครงเหล็กทุกช้ินเป็นสแตนเลส
ทั้งหมด เรียกไดว้่าเป็นเจดียส์แตนเลส หน่ึงเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดียไ์ตรภพไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อนอ้ม
ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราช
สมบติั 60 ปี  
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น าท่านเดินทางไปยงั วัดช้างให้ ตั้งอยูท่ี่ต าบลควนโนรี อ าเภอโคกโพธ์ จงัหวดัปัตตานี เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแลว้
กว่า 300 ปี วดัช้างให้ ถือว่าเป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองค์แรกของวดัและอฐั
ของท่านก็ถูกบรรจุไวท่ี้วดัแห่งน้ี วดัชา้งให้จึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวขึ้นช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของ
จงัหวดัปัตตานี ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มากราบสักการะหลวงปู่ ทวดอยา่งไม่ขาดสาย 
 

เดนิทางเขา้สูจ่งัหวดัปัตตาน ี( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 
เย็น บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (2) 
ท่ีพกั Betong Merlin Hotel  หรือเทียบเท่า   

วันที่สอง สวนหม่ืนบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน ้าพุร้อนเบตง - วัดพุทธาธิวาส -สนามบินเบตง  
                  - ป้ายใต้สุดสยาม - เฉาก๊วย กม.4 - ตู้ไปรษณีย์ – หอนาฬิกา - ถนนคนเดินเบตง – อุโมงค์เบตง

มงคลฤทธ์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (3) 
เดินทางต่อไปยงั สวนดอกไม้หม่ืนบุปผา ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยูสู่งจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี
อากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด สวน
ดอกไมน้ี้อยูท่่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีมี
ดอกไมน้านาพนัธุ์บานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของดอกไมท่ี้ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้
ยวนใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชม 
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น าท่านยอ้นรอยประวติัศาสตร์ อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้ งอยู่ท่ี บ้านปิยะมิตร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง 
จงัหวดัยะลา เป็นอุโมงคดิ์นท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา (จคม.) สร้างขึ้น ส าหรับเป็นฐานปฏิบติัการ
ต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2519 ใชห้ลบการ
โจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ในอดีต 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้เดนิทางต่อไปยงั บ่อน ้าพุร้อนเบตง ตัง้อยู่ใน ต าบลตาเนาะแมเราะ จงัหวดัยะลา เป็นบ่อน ้ารอ้น
ธรรมชาตขินาดใหญ่ มขีนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมนี ้าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดนิประกอบด้วยแร่ธาตุ
ต่างๆ มากมาย อุณหภูมขิองน ้าอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซยีส ซึ่งตรงจุดที่มนี ้าเดอืดนี้ สามารถต้มไข่ไก่
ได้จนสุกภายใน 10 นาที ทางจงัหวดัยะลาได้ปรบัปรุงภูมทิศัน์โดยรอบบ่อน ้าร้อนให้มคีวามสวยงาม แต่
ยงัคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะส าหรบัการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสรมิการท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพ ภายในบ่อน ้าร้อนเบตงยงัมีสระน ้าขนาดใหญ่ส าหรบักักน ้าจากน ้ าพุร้อน เพื่อให้ประชาชนแล ะ
นกัท่องเทีย่ว ไดใ้ชอ้าบหรอืแช่เทา้เล่น ซึง่แต่ละโซนออกแบบอย่างไดม้าตรฐานและสุขลกัษณะ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4) 
น าทานเดินทางสู่ วดัพุทธาธิวาส วดัสวยที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตัง้อยู่บนเนินเขา มี
บรรยากาศร่มรื่นทศันียภาพงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมอืงเบตงอยู่เบื้องหน้า วดัพุทธาธิวาส มสีิง่
ศกัดิส์ทิธิท์ี่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสกัการะบูชา 3 สิง่คอื พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระ
พุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนทส์ุพพธิาน และวหิารหลวงปู่ทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื 
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น าท่านเดนิทางชม สนามบินเบตง จากการแนวคดิการออกแบบของสนามบนิ ทีเ่น้นความสวยงาม โปร่ง 
โล่งสบาย ทนัสมยั และน าเอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ของเมอืงเบตงมาใชใ้นการออกแบบตกแต่งภายในอาคารทีพ่กั
ผูโ้ดยสาร และเลอืกใช ้“ไมไ้ผ่"(ไผ่ตง) มาประกอบการตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ซึง่ถอืเป็น
สนามบนิหนึ่งเดยีวในเมอืงไทยทีม่กีารน าไมไ้ผ่มาเป็นแนวคดิหลกัในการตกแต่งสนามบนิ 
น าท่านเชค็อนิและถ่ายรูปกบั ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายประเทศ ไทยกัน้เขตแดนระหว่างประเทศไทย และ
ประเทศมาเลเซยี 

 
 
 
 
 

 

ระหว่างทางน าท่าน แวะชิม วุ้นด า หรือเฉากว๊ย กม.4 เป็นรา้นเฉาก๊วยทีเ่ก่าแก่ดัง้เดมิของเบตง  
น าชม ตู้ไปรษณีย ์ถ่ายรูปไปรษณียท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเบตงข้าง หอนาฬิกา จุดประสงคท์ี่สรา้งไวใ้นตอนแรกก็
เพือ่ใชเ้ป็นทีก่ระจายข่าวสารบา้นเมอืงใหช้าวเมอืงเบตงได้รบัฟัง จากวทิยุทีฝั่งอยู่สว่นบนของตู ้และใชเ้ป็นตู้
ไปรษณียม์าจนทุกวนันี้ ปัจจุบนัไดม้กีารสรา้งตู้ไปรษณียข์ึน้ใหม่ใหญ่กว่าเดมิทีบ่รเิวณศาลาประชาคม ถนน
สุขยางค ์มคีวามสงูประมาณ 9 เมตร เป็นจุดเด่นทีน่กัท่องเทีย่วนิยมแวะมาถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 
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เย็น บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (5) 
น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดินเบตง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อหลากหลาย ทัง้อาหารเลศิรส สนิคา้อุปโภคอื่น ๆ 
มากมาย โดยมปีระชาชนและนกัท่องเทีย่ว แวะเวยีนกนัมาเทีย่วชม 
น าท่านเดนิเล่นดื่มด ่ากบับรรยากาศยามค ่าคนื ถ่ายรปู อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ ก่อสรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิ
เหลก็มคีวามยาวตลอดอุโมงค ์ไดเ้ปิดใชอ้ย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่1 มกราคม 2544 อ าเภอเบตงไดก้่อสรา้ง
อุโมงคแ์ห่งนี้ขึน้เพือ่แกไ้ขปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชนเมอืงในปัจจุบนักบัชุมชนเมอืงใหม่ ซึ่งภายใน
อุโมงคม์กีารตดิไฟสวยงาม 

ท่ีพกั Betong Merlin Hotel  หรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม ชมทะเลหมอก skywalkอยัเยอร์เวง - สะพานแตปูซู - ปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนีย่ว หาดใหญ่ - ตลาดกมิหยง 

น าท่านเดนิทางไปยงั สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ตัง้อยู่บรเิวณจุดชมววิทะเลหมอก             
อยัเยอร์เวง ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา บนระดบัความสูง 2,038 ฟุต จากระดบัน ้าทะเล ววิที่สวยงาม
ที่สุดให้ท่านได้ดื่มด ่า สูดอากาศบรสิุทธิย์ามเช้า 
(รวมค่าเขา้ชมแลว้)  

 
 
 
 
 
 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

จากนัน้น าท่านชม สะพานแตปชูู เป็นสะพานแขวนทีใ่ชใ้นการสญัจรของชาวบา้นทอ้งถิน่ การก่อสรา้ง  
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ขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน จึงเป็นเหมือนสญัลักษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะ
ธรรมชาตแิละความรกัสามคัคขีองคนในชุมชนขงึดว้ยลวดสลงิ แสดงใหเ้หน็ถงึภูมปัิญญาคนสมยัก่อนปูดว้ย
ไมร้ะแนงขา้มแม่น ้าปัตตานียาวกว่า 100 เมตร 

เดนิทางเขา้สูจ่งัหวดัปัตตาน ี( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7) 

น าท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมยั
โบราณ ชาวบา้นให้ความเคารพนับถือ จะเดินทางมาสักการะบูชาเพื่อให้ประสบความส าเร็จขอโชค ขอลาภ 
การคา้ขาย หรือแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ไดรั้บความเดือนร้อนหากไดม้าขอพรบนบานกบัเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว ก็จะหาย
เจ็บหายป่วย พน้จากความเดือนร้อน  

 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางสูต่วัเมืองหาดใหญ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.) 
น าท่านแวะซื้อของฝาก ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดงัประจ าเมอืงหาดใหญ่ เป็นตลาด 2 ชัน้ขนาดใหญ่ทีสุ่ดที่
หาดใหญ่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสนิค้าตามอธัยาศัยอาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เกมคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า 
กระเป๋า ของกนิ ขนม ผลไมต้ามฤดกูาล ฯลฯ 

เย็น บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (8) 
ท่ีพกั A.LIST HOTELหรือเทียบเท่า   
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วันท่ีส่ี หาดสมิหลา - เขาตังกวน - ย่านเมืองเก่าสงขลา – สะพานติณสูลานนท์ - เกาะยอ – วัดแหลมพ้อ – หาดใหญ่ - 
กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
น าท่านเดนิทางไปยงั หาดสมิหลา สามารถมองเห็นทวิทศัน์อนังดงามของท้องทะเล และมสีญัลกัษณ์ที่ม ี 

ชื่อเสยีงรปูปัน้ นางเงอืกทอง โดยรอบบรเิวณไดจ้ดัสวนหย่อม ไวด้รูม่รื่นเหมาะเป็นทีน่ัง่พกัผ่อน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนสามารถ
มองเหน็ทวิทศัน์ของเมอืงสงขลาไดโ้ดยรอบ บนยอดเขาตงักวนเป็นทีป่ระดษิฐานเจดยีพ์ระธาตุคู่บา้นคู่เมอืง
จงัหวดัสงขลา ซึ่งสรา้งในสมยัอาณาจกัรนครศรธีรรมราช ศลิปะสมยัทวาราวด ีเดนิขึน้บนัไดพญานาค 145 
ขัน้ หรอืหากท่านไม่สะดวกเดนิขึน้บนัไดสามารถโดยสารลฟิต์ขึน้ไปยงัดา้นบนได้ อสิระใหท้่านสกัการะบูชา
สิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่เสรมิสริมิงคลแก่ชวีติตามอธัยาศยั    
น าท่านชม ย่านเมืองเก่าสงขลา สตรีทอารต์สงขลา  และ ถนนนางงาม ถนนทีป่ระกอบไปด้วยอาคาร
และสถาปัตยกรรมทีง่ดงามที่ยงัคงเอกลกัษณ์ดัง้เดมิเอาไวเ้ป็นผลงานทีถู่กสรา้งขึน้ เพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่ว
ประทบัใจและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ ภาพที่เขยีนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววถิชีีวติ ความ
หลากหลายทางวฒันธรรมของชาวสงขลา ทัง้บนผนัง ก าแพง ใต้สะพาน และตวัอาคารหลายจุดรอบเมือง
สงขลา 
 
 
 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (10) 
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น าท่านเดินทางขา้ม สะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2
ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมยั ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ์
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยเช่ือมเกาะยอ 2 ดา้น ระหว่างฝ่ังบา้นน ้ ากระจาย อ.เมืองสงขลา และบา้นเขา
เขียวสู่ เกาะยอ  

น าท่านกราบนมสัการพระนอน วัดแหลมพ้อ หรือวดัพระนอนวดัแหลม ตั้งอยู่ท่ีบา้นสวนทุเรียน ต.เกาะยอ อ.
เมือง จ.สงขลา ริมทะเลสาบสงขลา เป็นวดัท่ีเก่าแก่และส าคญัวดัหน่ึง เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดั
สงขลา ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย พระบาทมีลวดลายภาพศิลปะ ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยท่ีตั้งวดัอยูใ่กลถ้นนเชิงสะพานติณสูลานนทฝ่ั์งเกาะยอ 
จึงท าใหเ้ป็นส่ิงท่ีสะดุดตาของผูท่ี้ขบัรถผา่น 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
17.20 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง เท่ียวบินท่ี DD511 
18.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

เดือน พฤษภาคม 2564 
6 – 9 พฤษภาคม 2564 11,900.- 2,000.- 
13 – 16 พฤษภาคม 2564 11,900.- 2,000.- 
20 – 23 พฤษภาคม 2564 11,900.- 2,000.- 
27 – 30 พฤษภาคม 2564 11,900.- 2,000.- 

เดือน มิถนุายน 2564 
3 – 6 มิถนุายน 2564 11,900.- 2,000.- 
10 – 13 มิถนุายน 2564 11,900.- 2,000.- 
17 – 20 มิถนุายน 2564 11,900.- 2,000.- 
24 – 27 มิถนุายน 2564 11,900.- 2,000.- 

เดือน กรกฎาคม 2564 
1-4 กรกฎาคม 2564 11,900.- 2,000.- 
8-11 กรกฎาคม 2564 11,900.- 2,000.- 
15-18 กรกฎาคม 2564 11,900.- 2,000.- 
22-25 กรกฎาคม 2564 11,900.- 2,000.- 

29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 11,900.- 2,000.- 
เดือน สิงหาคม 2564 

5 – 8 สิงหาคม 2564 11,900.- 2,000.- 
12 – 15 สิงหาคม 2564 12,900.- 2,000.- 
19-22 สิงหาคม 2564 11,900.- 2,000.- 
26-29 สิงหาคม 2564 11,900.- 2,000.- 

*ราคาข้างต้นยงัไม่มีการจองตัว๋เคร่ืองบินไว้ ลูกค้าต้องแจ้งก าหนดวนัเพื่อการเชค็ราคา* 

 
* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงได้เท่านั ้น *  

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเที่ยวท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
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เน่ืองจากราคาข้างต้นใช้สายการบินต้นทุนต า่ (Low Cost) หลงัจากจองท่ีนัง่แล้วจะต้องท าการซ้ือภายใน 
 24 ชัว่โมง ตัว๋ท่ีซ้ือแล้วไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทาง หรือเปล่ียนผู้เดินทาง หรือขอคืนเงินได้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งต้น  
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พกั 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีง
เสรมิ 1 ท่าน 
 ค่าไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่
เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋ารวม 27 กโิลกรมั (ถอืขึน้เครื่องไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมัและโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรมั)  
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์น
หอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิด้เกดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิาร
ของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว ท่านละ 400 บาท  
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. ผู้เดินทางต้องช าระมดัจ าค่าทวัร ์จ านวน 5,000 /ท่าน   พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพื่อส ารองท่ีนัง่ 
2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่ช าระ

เงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ใหถ้อืว่าผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ ว ัน

จนัทร์ ถึงเสาร์ เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิัท 
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดนิทางต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ต้องแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรเ์ตม็จ านวน โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่าตัว๋
เครื่องบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ่้ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 - 29 วนั คืนเงนิค่าทวัร์ 50% ของค่าทวัร์ที่ลูกค้าช าระแล้ว โดยหกัค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ่้ายอื่นๆที่
เกดิขึน้  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจบ็ป่วย 
ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น 
เป็นตน้ 

4. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้  

 


