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สนามบินดอนเมือง - สนามบินหาดใหญ่ - วัดช้างไห้ - สะพานข้ามอ่างเก็บน้ าบางลาง
เบตง - สะพานแขวนแตปูซู - ป้ าย OK BETONG - ตูไ้ ปรษณีย ์ - หอนาฬิ กา - ถนนคนเดิน อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ผูโ้ ดยสารภายในประเทศขาออก ชัน้ 3
เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย พบมัคคุเทศก์ให้การตอนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
(เดินทางพร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ จากกรุงเทพ)
เดินทางสูห่ าดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3116
เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลังจากรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางท่องเที่ยว
โดยรถตูป้ รับอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที่1)
นาท่านเดินทางไปยัง วัดช้างให้ ตัง้ อยู่ท่ีตาบลควนโนรี อาเภอโคกโพธ์ จังหวัดปั ตตานี เป็ นวัดเก่าแก่สร้าง
มาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถื อว่ าเป็ น
วัดต้นตารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่าน
เป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของ
ท่านก็ถูกบรรจุไว้ท่ีวัดแห่งนี ้ วัดช้างให้จึง
กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวขึน้ ชื่อและเป็ น
อี ก สั ญ ลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด ปั ต ตานี ท่ี มี
นักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่
ทวดอย่างไม่ขาดสาย
จากนัน้ เดินทางไปเมืองเบตง แวะถ่ายรูป สะพานข้ามอ่างเก็บน้าบางลาง เขื่อนบางลางเป็ นเขื่อนที่สร้าง
ขึน้ เพื่ อกั้นแม่นา้ ปั ตตานี ตามแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนา้ เอนกประสงค์แห่ง แรกทางภาคใต้ ชม
ทิวทัศน์ผืนป่ าตัดผืนนา้ สีเขียวสวยงามสบายตาลัดเลาะผ่านทางโค้งตามแนวเขาถึงเบตง
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จากนัน้ นาท่านชม สะพานแขวนแตปู ชู เป็ นสะพานแขวนที่ใช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่น การ
ก่อสร้าง ขึน้ มาโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน จึงเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสูข้ องชาว กม.32 ในการ
เอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุม ชนขึง ด้วยลวดสลิง แสดงให้เห็นถึงภูมิ ปัญญาคน
สมัยก่อนปูดว้ ยไม้ระแนงข้ามแม่นา้ ปัตตานียาวกว่า 100 เมตร

เย็น
19.00 น.

นาท่านเช็คอินและถ่ายรูปกับป้ าย OK BETONG เป็ นที่ระลึกที่เดินทางมาถึงเมืองเบตงใต้สดุ สยาม
นาชม ตู้ไปรษณีย ์ ถ่ายรูปไปรษณียท์ ่ีใหญ่ท่ีสดุ ในเบตงข้างหอนาฬิกา จุดประสงค์ท่ีสร้างไว้ในตอนแรกก็
เพื่อใช้เป็ นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รบั ฟั ง จากวิทยุท่ีฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็ น
ตูไ้ ปรษณี ยม์ าจนทุกวันนี ้ ปั จจุบนั ได้มีการสร้างตูไ้ ปรษณียข์ ึน้ ใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม
ถนนสุขยางค์ มีความสูงประมาณ 2.9 เมตร เป็ นจุดเด่นที่นกั ท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง มีสินค้าให้เลือกซือ้ หลากหลาย ทัง้ อาหารเลิศรส สินค้าอุปโภคอื่นๆ
มากมาย โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยว แวะเวียนกันมาเที่ยวชม
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที่2) เมนูพเิ ศษ..ไก่เบตง ,ปลานิลสายนา้ ไหล, ผัดหมี่เบตง ฯ
นาท่านเดินเล่นดื่มด่ากับบรรยากาศยามค่าคืน เมืองเบตง ถ่ายรูป อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ก่อสร้างด้วย
คอนกรี ต เสริม เหล็ กมี ค วามยาวตลอดอุโมงค์ ได้เ ปิ ด ใช้อ ย่า งเป็ น ทางการเมื่ อวัน ที่ 1 มกราคม 2544
อาเภอเบตงได้ก่อสร้างอุโมงค์แห่งนีข้ นึ ้ เพื่อแก้ไขปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปั จจุบนั กับชุมชน
เมืองใหม่ ซึ่งภายในอุโมงค์มีการติดไฟสวยงาม
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่ ัก
ทีพ

นาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก Betong Merlin Hotel

วันที่2

Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-เฉาก๊วย กม.4-สวนดอกไม้หมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร –
บ่อน้ าพุรอ้ นเบตง - วัดพุทธาธิวาส - ชมสนามบินเบตง - ป้ ายใต้สุดสยาม
น าท่า นเดิน ทางไปยัง สกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอั ย เยอร์เ วง ตั้ง อยู่บ ริเ วณจุด ชมวิ ว ทะเลหมอก
อัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา บนระดับความสูง 2,038 ฟุต จากระดับนา้ ทะเล วิวที่สวยงาม
ที่สดุ ให้ทา่ นได้ด่มื ด่า สูดอากาศบริสทุ ธิ์ยามเช้า (รวมค่าเข้าชมแล้ว)

05.00 น.

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที่3)
ระหว่างทางนาท่าน แวะชิม วุ้นดา หรือเฉาก๊วย กม.4 เป็ น
ร้านเฉาก๊วยที่เก่าแก่ดงั้ เดิมของเบตง
จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง สวนดอกไม้หมื่นบุปผา ด้วยสภาพ
ภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี
อากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบนา้ เพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด
สวนดอกไม้นีอ้ ยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ที่มีดอกไม้นานาพันธุบ์ านสะพรั่ง คอยเชือ้ เชิญผูม้ าเยือน ความสวยงามของดอกไม้ท่ีปลูกเรียงราย
เป็ นทิวแถวเย้ายวนให้นกั ท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม
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นาท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์ อุโมงค์ปิยะมิตร ตัง้ อยู่ท่ี บ้านปิ ยะมิตร 1 ตาบลตะเนาะแมเราะ อาเภอเบ
ตง จังหวัดยะลา เป็ นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึน้ สาหรับเป็ นฐาน
ปฏิบตั ิการต่อสูท้ างการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่ว มพัฒนาชาติไทย อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.
2519 ใช้ห ลบการโจมตี ท างอากาศและสะสมเสบี ย ง ในปั จ จุ บัน ได้เ ปิ ด เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้แ ก่
นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ในอดีต

จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง บ่อน้าพุร้อนเบตง ตัง้ อยู่ใน ตาบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา เป็ นบ่อนา้ ร้อน
ธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพืน้ ที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีนา้ ร้อนผุดขึน้ มาจากใต้ดินประกอบด้วยแร่ธาตุ
ต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของนา้ อยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีนา้ เดือดนี ้ สามารถต้มไข่ไก่
ได้จนสุกภายใน 10 นาที ทางจังหวัดยะลาได้ปรับปรุ งภูมิทัศน์โดยรอบบ่อนา้ ร้อนให้มีความสวยงาม แต่
ยังคงความเป็ นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสาหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริม การท่องเที่ยวเพื่ อ
สุขภาพ ภายในบ่อนา้ ร้อนเบตงยังมีสระนา้ ขนาดใหญ่สาหรับกักนา้ จากนา้ พุรอ้ น เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐานและสุขลักษณะ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที่4)
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นาทานเดินทางสู่ วั ดพุทธาธิวาส วัดสวยที่ตงั้ อยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดียต์ งั้ อยู่บนเนินเขา มี
บรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองเบตงอยูเ่ บือ้ งหน้า วัดพุทธาธิวาส มีส่งิ
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีพุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิ่งคือ พระมหาธาตุเจดีย ์ พระพุทธธรรมประกาศ พระ
พุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สพุ พิธาน และวิหารหลวงปู่ ทวดเหยียบนา้ ทะเลจืด

นาท่านเดินทางชม สนามบินเบตง จากการแนวคิดการออกแบบของสนามบิน ที่เน้นความสวยงาม โปร่ง
โล่งสบาย ทันสมัย และนาเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นของเมืองเบตงมาใช้ในการออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่พกั
ผูโ้ ดยสาร และเลือกใช้ “ไม้ไผ่"(ไผ่ตง) มาประกอบการตกแต่งทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร ซึ่ง ถื อเป็ น
สนามบินหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่มีการนาไม้ไผ่มาเป็ นแนวคิดหลักในการตกแต่งสนามบิน
นาท่านเช็คอินและถ่ายรู ปกับ ป้ ายใต้สุดสยาม ป้ายประเทศ ไทยกัน้ เขตแดนระหว่างประเทศไทย และ
ประเทศมาเลเซีย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที่5)
นาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก Betong Merlin Hotel
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เบตง – ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว - STREET ART สงขลา - ถนนนางงาม - หาดสมิ หลา
ตลาดกิ มหยง - สนามบิ นหาดใหญ่ – สนามบิ นดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที่6)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่จงั หวัดปั ตตานี นาท่านเดินทางสู่
ศาลเจ้ า แม่ ลิ้ม กอเหนี่ ยว หรือ ศาลเจ้าเล่ง จูเกี ยง เป็ น
ศาลเจ้าเก่าแก่คบู่ า้ นคูเ่ มืองของ จ.ปั ตตานีมาตัง้ แต่โบราณ
ตัง้ อยู่ท่ีถนนอาเนาะรู อาเภอเมือง ปั ตตานี เดิมศาลเจ้านีม้ ี
ชื่อเรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาล
เจ้า ตัง้ ขึน้ ในปี ปีพุทธศักราช 2117 ใน รัชสมัยของสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาแห่งกรุ งศรี อยุธยา แม้ศาลเจ้านีจ้ ะตัง้
มาเก่าแก่นบั ได้หลายศตวรรษ แต่ดว้ ยบุญญาภินิหารของ
เจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว ศาลเจ้านีจ้ งึ มีความเจริญรุง่ เรืองและ
เป็ นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาดสาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที่7)
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสูจ่ งั หวัดสงขลา
นาท่า นชม ย่ า นเมื อ งเก่ า สงขลา สตรี ท อาร์ต สงขลา
(Street Art Songkla) และ ถนนนางงาม ถนนที่ประกอบ
ไปด้ ว ยอาคารและสถาปั ตยกรรมที่ ง ดงามที่ ยั ง คง
เอกลักษณ์ดงั้ เดิมเอาไว้เป็ นผลงานที่ถกู สร้างขึน้ เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวประทับใจและได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก ภาพที่
เขียนส่วนใหญ่ จะเป็ นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต
น าท่ า นเดิ น ทางไปยัง หาดสมิ ห ลา สามารถมองเห็ น
ทิ ว ทัศ น์อัน งดงามของท้อ งทะเล และมี สัญ ลัก ษณ์ท่ี มี
ชื่ อ เสี ย งรู ป ปั้ น นางเงื อ กทอง โดยรอบบริ เ วณได้จั ด
สวนหย่อม ไว้ดรู ม่ รื่นเหมาะเป็ นที่น่งั พักผ่อน
นาท่านแวะซือ้ ของฝาก ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจาเมืองหาดใหญ่ เป็ นตลาด 2 ชัน้ ขนาดใหญ่ท่ีสดุ ที่
หาดใหญ่ ให้ท่านได้อิ สระเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เกมคอมพิวเตอร์ เสือ้ ผ้า
กระเป๋ า ของกิน ขนม ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ
นาท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3111
(ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

บริ ษทั ริ โอไทย ทราเวล จากัด
29/44 ซ.หทัยราษฎร์ 39 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร.0-2915-5291 , 0-2915-5296 Email: sales@riothai.co.th Line ID: @riothaitravel

ใบอนุญาตเลขที่

11/04307

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
1-3 กรกฎาคม 2565
6-8 กรกฎาคม 2565
8-10 กรกฎาคม 2565
11-13 กรกฎาคม 2565
13-15 กรกฎาคม 2565
14-16 กรกฎาคม 2565
15-17 กรกฎาคม 2565
21-23 กรกฎาคม 2565
22-24 กรกฎาคม 2565
28-30 กรกฎาคม 2565
29-31 กรกฎาคม 2565
3-5 สิงหาคม 2565
5-7 สิงหาคม 2565
11-13 สิงหาคม 2565
12-14 สิงหาคม 2565
15-17 สิงหาคม 2565
16-18 สิงหาคม 2565
18-20 สิงหาคม 2565
19-21 สิงหาคม 2565
25-27 สิงหาคม 2565
29-31 สิงหาคม 2565

ผูใ้ หญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
เดือน กรกฎาคม 2565
9,900. 8,900. 9,900. 9,900. 11,900. 9,900. 11,900. 8,900. 9,900. 11,900. 11,900. เดือน สิงหาคม 2565
8,900. 9,900. 9,900. 11,900. 8,900. 8,900. 8,900. 9,900. 8,900. 8,900. -

พักเดี่ยวเพิ่ม
1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.1,500.-

(**กรณี ใ นตารางไม่ มี วัน เดิ น ทางที่ ท่ า นต้อ งการ โปรดติ ด ต่ อ เจ้า หน้า ที่ บริ ษั ท ฯ**)
*ค่า บริก ารข้า งต้น ย งั ไม่ ร วม ค่า ทิป คนข บ
ั รถและไกด์นาเที่ย ว ท่ า นละ 300 บาท /ทริป /ต่อ ท่ า น*

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้
ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/04307
หมายเหตุ
1.ราคาทัว ร์ข ้า งต้น อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง เนื่ อ งจากราคาตั๋ว เครื่ อ งบิ น
2.เนื่ อ งจากราคาข้า งต้น ใช้ส ายการบิ น ต้น ทุ น ต่า (Low Cost) หลัง จากจองที่ น่ ัง แล้ว จะต้อ งทาการซื ้อ ภายใน 24 ชั่ ว โมง
ตั๋ว ที่ ซื ้อ แล้ว ไม่ ส ามารถเลื่ อ นวัน เดิ น ทาง หรื อ เปลี่ ย นผู้เ ดิ น ทาง หรื อ ขอคื น เงิ น ได้

อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ขา้ งต้น
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีพกั 3 ท่าน เป็ นการนอนเตียง
เสริม 1 ท่าน)
 ค่าไกด์นาเที่ยวคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้ งการซือ้ ประกันเพิ่ม
เพื่อคุม้ ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ
 นา้ หนักกระเป๋าถือขึน้ เครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (ต่อคน)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่านา้ หนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง (สายการบินคิดค่านา้ หนัก 495 บาท / 20 กิโลกรัม)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการ
ของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้น
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นาเทีย่ ว ท่านละ 300 บาท
เงือ่ นไขการชาระค่าบริการ
่ สารองทีน่ ่ัง
1. ผู้เดินทางต้องชาระมัดจาค่าทัวร์ จานวน 5,000 บาท/ท่าน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพือ
2. ผู้ เดิน ทางต้ องชาระเงินค่ าบริการส่ วนที่เหลือ ทั้งหมดก่ อนวั นเดินทางอย่างน้ อย 21 วั น กรณี ผูเ้ ดินทางไม่
ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ให้ถือว่าผูเ้ ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั้ ๆ
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การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วัน
จันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรฐั บาลประกาศในปี นนั้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท

เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ผเู้ ดินทางต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. การคืนเงินมีเงื่อนไขดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ตามจริง เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบินที่ออกไปแล้ว ค่าที่พกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกิดขึน้
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของค่าทัวร์ท่ีลูกค้าชาระแล้ว โดยหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ตามจริง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกไปแล้ว ค่าที่พกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกิดขึน้
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0-14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีชาระแล้วทัง้ หมด
เงือ่ นไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นีส้ าหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี ้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ย นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
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