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เบตง ถูกแรงนิ วัน คืน

ขอพรหลวงปู่ ทวด วัดช้ างให้ ศาลเจ้าแม่ลิ#มกอเหนี%ยว สิ%งศักดิ(สิทธิ(คู่บ้านคู่เมืองชาวปัตตานี
ชมมัสยิดกลางปัตตานี ที%ได้ชื%อว่าเป็ นมัสยิดที%สวยที%สุดในประเทศไทย
H I G H L I G H T !! เ บ ต ง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์ เ วง
เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)
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กําหนดการเดินทาง
วันแรก

สนามบินดอนเมือง - สนามบินหาดใหญ่ - ศาลเจ้ าแม่ ลิ#มกอเหนี%ยว - เมืองเก่ าปัตตานี ชุมชนกือดาจีนอ - มัสยิดกลาง
ปัตตานี - สะพานแตปูซู - อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ( - ตู้ไปรษณีย์แห่ งอําเภอเบตง - หอนาฬิ กาเบตง - สตรีทอาร์ ตเบตง
(-/L/D)

04.00 น.

คณะพร้อ มกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ ชั3น 3 อาคาร 2 ประตู 11 เคาน์ เตอร์ สายการ
บินไทยไลอ้ อน แอร์ (SL) โดยมีเจ้าหน้าที7ของบริ ษทั ฯคอยต้อ นรั บและอํานวยความสะดวกในการเช็ค เอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินไทยไลอ้ อน แอร์ เที7ยวบินที7 SL702
ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ @.BC ชม. ให้ท่านได้อ ิสระพัก ผ่อนบนรถ

06.20 น.
07.50 น.

☞ สั ก การะขอพร ศาลเจ้า แม่ ลิ#ม กอเหนี%ย ว หรื อ ศาลเจ้ า เล่งจู เกี ยง ศาลศัก ดิFสิ ท ธิFคู่ บ้ านคู่เมื อ งปั ตตานีมาแต่ส มัย
โ บราณ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสัก การบูชาเพื7อ ให้ ประสบความสําเร็ จขอโชค ขอลาภ การค้าขาย
หรื อ แม้แต่ใ ครเจ็บป่ วย ได้รับความเดือ ดร้อ น ประการใด หากได้มาขอพร บนบาน กับเจ้าแม่ล ิ3มกอเหนี7ยว ก็จะหาย
เจ็บหายป่ วยพ้นจากความเดือดร้อน

☞ ชมเมืองเก่ าปัตตานี ชุมชนกือดาจีนอ ย่านนี3จะเป็ นที7อ ยู่อ าศัยของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุส ลิม และชาวไทยเชื3 อ
สายจีน ทําให้ชุมชนนี3มีความโ ดดเด่นทั3งด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม อยู่ใ นพื3นที7ของถนน 3 เส้น คือ ถนนอา
เนาะรู ถนนปั ตตานี ภิรมย์ และถนนฤาดี ซึ7 งความโ ดดเด่น นั3นจะอยู่ ที7 ตึ ก เก่า สไตล์ชิโ นโ ปตุก ีส รวมไปถึ งอาคาร
บ้านเรื อ นไม้ อายุเก่าแก่ก ว่าร้อ ยปี
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☞ จากนั3นนําท่านชม มัสยิดกลาง ปัตตานี ตั3งอยู่ ที7
ตํา บลอาเนาะรู อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ปั ต ตานี เป็ น
สถานที7ท่องเที7ยวประจําเมืองปัตตานีที7อ อกแบบด้ วย
สถาปั ต ยกรรมที7 ส วยงามมี ค วามโ ดดเด่ น และยั ง
เป็ น ศาสนสถานศูน ย์รวมจิ ต ใ จของผูน้ ับ ถื อศาสนา
อิ ส ลามใ นภาคใ ต้ ที7 สํ า คัญที7 สุ ด แห่ ง หนึ7 ง รู ป ทรง
ภายนอกของมัส ยิด มี ต้น แบบมาจากทัชมาฮาล เป็ น
สถานที7เมื7อมาถึ งปั ตตานี ต้อ งมาชมศิล ปะและความ
สวยงามของตัวอาคาร มัส ยิดแห่งนี3ยงั ได้ชื7อ ว่าเป็ นมัส ยิดที7สวยงามที7สุ ดอีก แห่งในประเทศไทยอีก ด้วย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน
☞ สู่ เบตง อําเภอปลายด้ามขวาน ตั3งอยู่ใ ต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่อ งเที7ยวที7น่าสนใจ ทั3งธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ก่อ นเข้าสู่ เขตเมืองเบตง
☞ แวะถ่ ายรู ป สะพานแตปู ซู สะพานแขวนแบบพื3 น ไม้ มี ค วามกว้า ง @.P เมตร ยาวกว่ า @CC เมตร ข้า มแม่ น3 ํ า
ปัตตานี สร้างมาตั3งแต่สมัยอดีตกํานันตําบลอัยเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู
☞ ชม อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ( ตั3งอยู่บริ เวณถนนอมรฤทธิF ตัดกับถนนภักดีดาํ รง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ ถ นน
บริ เวณหน้าสวนนก เป็ นอุโ มงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมือ งไทย ที7ขุดทอดโ ค้งให้รถวิ7งไปมา ความยาวตลอด
อุโ มงค์ ประมาณ QRP เมตร และทําเป็ นทางเดินตลอดสองข้างทาง
ถ่ายรู ปเป็ นที7ระลึก บริ เวณ ตู้ไปรษณีย์แห่ งอําเภอเบตงที%มี ขนาดใหญ่ ที% สุดในประเทศไทยและใหญ่ ที%สุดในโลก ตู้
เดิมตั3งอยู่ที7บริ เวณสี7 แยกหอนาฬิก าใจกลางเมือ งเบตง สร้างขึ3นเมื7อปี พ.ศ. QTRU ตั3งแต่ก่อ นสมัยสงครามโลกครั3 งที7
สอง จุ ด ประสงค์ ที7ส ร้ างไว้ใ นครั3 งแรกก็เพื7อใ ช้เป็ นที7 ก ระจายข่า วสารบ้ านเมื องใ ห้ช าวเมื องเบตง ใกล้กันเป็ น หอ
นาฬิ กาคู่บ้านคู่เมืองอําเภอเบตง ซึ7งเป็ นสิ7 งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมือ งเบตงมาช้ านาน เปรี ยบเหมือ นสัญลัก ษณ์
ที7ต3 งั อยู่จุดศูนย์ก ลางของเมือง สร้างด้วยหิ นอ่อ นขาวนวลอันเลื7อ งชื7อ จากยะลาที7ไ ด้รับการยอมรั บในเรื7 อ งของความ
แข็งแรง สวยงามและคงทน อิสระให้ท่านเก็ บภาพที7 ระลึกตามอัธยาศัย สตรีทอาร์ ตเบตง (Street Art Betong)
แลนด์มาร์ คกลางเมืองเบตง ที7เล่าขานตํานานเบตงผ่านภาพวาดรอบเมือง เพื7อ สร้างความประทับใจให้ชาวเบตงและ
นัก ท่องเที7ยวที7มาเยือน.
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เย็น

วันที%สอง
เช้ า

รับประทานอาหารเย็น
ที%พัก โรงแรม คาเธ่ ย์ เบตง หรื อ เบตงฮิลล์ หรื อเทียบเท่ า
สวนหมื% นบุ ปผา - อุ โมงค์ ปิ ยะมิ ตร - บ่ อนํ# า ร้ อ นเบตง - ป้ า ย OK BATONG - วั ดพระโพธิ สัต ว์ กวนอิ ม - วั ด
พุทธาธิวาส - ถ่ ายรู ปคู่ป้ายใต้ สุดแดนสยาม - ร้ านรังนกและร้ านสมุนไพร
(B/L/-)
รับประทานอาหารเช้ า
☞ สู่ สวนหมื% น บุ ป ผา หรื อ สวนไม้ ด อกเมื องหนาวเบตง เป็ นสวนดอกไม้เมื อ งหนาวแห่ งเดี ยวใ นภาคใ ต้
เนื7อ งจากเบตงมีส ภาพอากาศที7 เหมาะสม ด้วยสภาพภู มิประเทศที7อ ยู่ สู ง จากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี
อากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบนํ3าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูก ไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด ท่ามกลาง
ภู เขาใ นโ ครงการตามพระราชดํา ริ ส มเด็ จพระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี มี ด อกไม้นานาพันธุ์ บาน
สะพรั7ง เชิญชมความสวยงามของดอกไม้ที7ปลูกเรี ยงรายเป็ นทิวแถวและสัมผัสกับสภาพภูมิอ ากาศที7มีอ ุณหภู มิต7 ํากว่ า
พื3นที7อ ื7นของภาคใต้

☞ สู่ อุ โ มงค์ ปิ ยะมิ ตร เป็ น อุ โ มงค์ดิ นที7 อดี ตขบวนการโ จรคอมมิ วนิ สต์ มลายา (จคม.) สร้ างขึ3 นสํ าหรั บเป็ นฐาน
ปฏิบัติก ารต่อสู ้ทางการเมืองแต่ต่อ มาได้ก ลับมาร่ วมพัฒนาชาติไ ทย อุโ มงค์ปิยะมิตร สร้างเมื7อปี พ.ศ. Q[@\ ใช้หลบ
การโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนั ได้เปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที7ยวให้ แ ก่นักท่อ งเที7ยวที7สนใจเข้า มาเรี ยนรู ้
ประวัติศาสตร์ใ นอดี ต ตลอดอุโ มงค์จะพบเห็นร่ อ งรอยของการดํา เนิ นชี วิต ที7ยังคงหลงเหลือ อยู่ เช่น ห้อ งนอนที7 มี
เตียงดิน ก่อ ติดกับผนัง อุปกรณ์ใ นการสู ้รบ และเครื7 อ งไม้เครื7 อ งมือ ในการเดินป่ า รวมทั3งห้อ งบัญชาการรบ ซึ7งจุคน
ได้ถึง QCC คน.
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☞ สู่ บ่ อนํ#าร้ อนเบตง บ่อนํ3าร้อ นธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื3นที7ประมาณ B ไร่ โดยจะมีน3 ําร้อนผุดขึ3นมาจากใต้
ดิ น ประกอบด้ วยแร่ ธาตุต่า งๆ มากมาย อุ ณหภู มิของนํ3า อยู่ ที7 ประมาณ PC องศาเซลเซียส ซึ7 งตรงจุ ดที7 มีน3 ําเดือ ดนี3
สามารถต้มไข่ไ ก่ไ ด้จนสุ กภายใน @C นาที ซึ7งแต่ล ะโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูก สุ ขลัก ษณะ ทั3งบ่อ นํ3าร้อนบ่อ
ใหญ่ บ่อ แช่นํ3าร้อ นใหม่ และอาคารธาราบําบัด โ ดยเชื7อ กันว่านํ3าแร่ แ ห่งนี3 สามารถบรรเทารัก ษาโ รคภัยต่างๆ ได้เป็ น
อย่างดี อาทิ โ รคปวดเมื7อ ย โ รคเหน็บชา โ รคผิวหนัง เป็ นต้น

☞ แวะถ่ายรู ป ป้ าย OK BATONG จุดเช็คอินที7คอยตอนรับนักท่อ งเที7ยวที7มาเยือนเมือ งในหมอก ดอกไม้งาม
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน
☞ สู่ วัดพระโพธิสัตว์ กวนอิม สถานที7ศกั สิ ทธิFและแหล่ง ศรั ทธาของชาวเบตง เป็ นที7ประดิษฐานขององค์เทพ อาทิ
เจ้าแม่ก วนอิม ท่านแป๊ ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี7หวังต้าตี3 หวาโถ่วเซียนซื7อ ขงจื`อ มีจุดเด่นคือ เจดีย์ U ชั3น
อันโ ดดเด่น สร้างขึ3นประมาณปี พ.ศ. 2509 โ ดยผูม้ ีจิตศรัทธาได้ ร่วมกัน บริ จาคเงิน มีนักท่อ งเที7ยวทั3งชาวไทยและ
ชาวมาเลเซียที7เลื7อ มใสศรัทธาเดินทางมาสัก การะขอพรด้านการมีบุตรและโ ชคลาภ
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☞ สู่ วั ดพุ ท ธาธิ วาส ที7 ต3 ังเด่ นเป็ นสง่ าอยู่ บนเนิ นเขา สั ก การะพระ
ธาตุ เ จดี ย์ พระพุ ท ธธรรมประกาศสี ท องเป็ นศิ ล ปกรรมแบบศรี วิชัย
ประยุกต์สวยงามมาก ภายในบรรจุพระบรมสารี ริก ธาตุ และกราบขอ
พรพระพุทธธรรมกายมงคลประยุ รเกศานนท์ สุพพิธ าน พระพุทธรู ป
ทองสัมฤทธิFอ งค์ใ หญ่ที7สุ ดในประเทศไทย นอกจากนี3ยงั มีวิหารหลวง
ปู่ท วดเหยี ยบทะเลนํ3 า จื ด ใ ห้ ท่ านได้ ก ราบขอพร อิ ส ระถ่ า ยรู ป ตาม
อัธยาศัย
☞ เช็ ค อิ น ถ่ ายรู ปคู่ ป้า ยใต้ สุ ดแดนสยาม เป็ น ที7 ร ะลึ ก ตั3งอยู่บ ริ เวณ
ชายแดนปลายสุ ดถนนทางหลวงหมายเลข T@C ห่ า งจากตัวเมื อ ง
ประมาณ U กิโ ลเมตร เป็ นแนวเขตแดนระหว่ างอําเภอเบตง กับรัฐเป
รั คประเทศมาเลเซี ย มีเอกลัก ษณ์ ล ายเส้ น แผนที7 ป ระเทศไทยสี ทอง
โ ดดเด่นสลัก บนป้ายหิ นอ่อ น รายล้อมไปด้วยธรรมชาติแ ละไม้ดอกไม้
ประดับอันงดงาม
จากนั3น แวะ ร้ านรังนกและร้ านสมุนไพร เลือกซื3อสิ นค้าเป็ นของฝากตามอัธยาศัย
เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที%พัก โรงแรม คาเธ่ ย์ เบตง หรื อ เบตงฮิลล์ หรื อเทียบเท่ า

วันที%สาม

ทะเลหมอก SKYWALK อั ย เยอร์ เวง - จุ ดชมวิ ว สะพานข้ ามอ่ างเก็ บ นํ# าเขื% อนบางลาง - ปั ต ตานี - วั ด ช้ างให้ หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง
(B/L/-)

04.00 น.

☞ สู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง เป็ นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ใ นพื3นที7ของเขาไมโครเวฟ มี
ความสู ง จากระดั บนํ3 า ทะเล Q,CBP เมตร เป็ น ทะเลหมอกที7 ใ หญ่ แ ละสวยงาม ใ นช่ วงเวลาเช้ าจุ ด ชมวิ วแห่ ง นี3 จะ
กลายเป็ นสวรรค์บนดินเปิ ดให้นัก ท่องเที7ยวเต็มอิ7มกับทะเลหมอก สัมผัส อากาศอันบริ สุ ทธิFแ ละทัศนียภาพที7ส วยงาม
ของยอดเขาไมโ ครเวฟ (ขึ#น อยู่ กั บ สภาพภูมิอ ากาศ) อี กหนึ% งไฮไลท์ สํา หรั บ การชมทะเลหมอกอั ยเยอร์ เวง ก็คือ
สกายวอล์ ค ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง ระเบียงทางเดิน ที7 ยื7นออกไปจากฐานมีค วามยาวรวม RB เมตร ส่ วนปลายเป็ น
ระเบียงชมวิวพื3นกระจกใสที7ส ามารถมองทะลุล งไปได้ถึงพื3นเบื3อ งล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ไ ด้รอบทิศทาง และวิ ว
พระอาทิตย์ข3 ึนและทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุ ดอลังการ (ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ ารถขึ#นจุด ชมวิ ว
และค่ าถุงผ้ าสวมรองเท้ าเดินบนสกายวอร์ ค)

HDY32SL-1 เบตง ถูกแรงนิ 3D2N (SL) FEB-MAR 23

6

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปัตตานี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ Q.BC ชม.) อิสระพัก ผ่อนบนรถชมวิวสองข้างทาง
☞ ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวสะพานข้ ามอ่ างเก็บนํ#าเขื%อนบางลาง หรื อสะพานโต๊ ะกูแช อีกหนึ7งสถานที7พกั ผ่อ นและ
ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที7โ อบล้อ มเขื7อ นบางลาง ให้ท่านได้ชมวิว สู ดอากาศสดชื7น ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

☞ สู่ วัดช้ างให้ วัดเก่าแก่กว่า BCC ปี สถานที7ศกั ดิFสิ ทธิFของชาวจังหวัดปัตตานีแ ละจั งหวัดใกล้เคียง วัดต้นตํารับของ
หลวงปู่ ทวด กราบสั ก การะหลวงปู่ ทวด สถู ปหรื อ มณฑปบรรจุ อ ัฐิ ห ลวงพ่ อ ทวด วัดช้ า งใ ห้ ก ลายเป็ นสถานที7
ท่ อ งเที7 ยวขึ3 นชื7อ และเป็ นอีก หนึ7ง สั ญลัก ษณ์ ของจั งหวัด ที7 มีผู ้ค นไปกราบไหว้บนบานใ ครเจ็บ ไข้ไ ด้ป่ วยหรื อวัตถุ
สิ7 งของถูกขโ มยหรื อ สู ญหายก็พากันไปบนบาน ณ ที7ส ถูปแห่งนี3
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ (สงขลา) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ @.BC ชม. ให้ท่านได้อิส ระพัก ผ่อ นบนรถ.
☞ (หากมี เ วลา) นํ าท่ า นเดิ นทางสู่ ตลาดกิ ม หยง ตลาดขายของฝากและของที7 ร ะลึ ก ขนาดใ หญ่ ใ นอํ า เภอ
หาดใหญ่ ตั3งอยู่บนอาคารสองชั3 น ริ มถนนละม้ายสงเคราะห์ ชั3นบนเป็ นร้านขายสิ นค้า ชั3นล่างเป็ นตลาดขายของ
แห้ง เดิมอาคารแห่งนี3เคยเป็ นโรงภาพยนตร์ ชื7อ โ รงภาพยนตร์เฉลิมไทย ชื7อ ตลาดกิมหยง มาจากชื7อ เต็มว่า "ตลาดชี
กิ มหยง" เป็ นชื7 อ ของคหบดีช าวจี นชื7อ ชี กิ มหยง และภรรยาชื7 อละม้า ย เจ้ า ของที7 ดินแต่เดิ ม ให้ ท่า น อิ ส ระช้ อปปิ # ง
สิ นค้ าของฝากนานาชนิ ด เช่น ขนม ของทานเล่น ผลไม้อ บแห้ง เสื3 อผ้า รองเท้า เครื7 อ งสําอาง เครื7 อ งใช้ไ ฟฟ้ าและ
สิ นค้าอื7นๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

เย็น
20.55 น.
22.25 น.

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้ อน แอร์ เที7ยวบินที7 SL721
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โ ดยสวัสดิภาพพร้อ มความประทับใจ.

หมายเหตุ : รายการทัวร์ ท่องเที%ยวสามารถเปลี%ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าโดยมีตัว แทนบริ ษั ท
(มัคคุเทศก์ ,หัวหน้ าทัวร์ ,คนขับรถของแต่ ละสถานที%) เป็ นผู้บริหารเวลาปรับเปลี%ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคํานึง ถึ ง
ความปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ.

หากลูกค้าต้องการซื#อตัbวเครื%องบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที%ก่อนทุกครั#ง
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อัตราค่าบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ราคา/ท่าน

พักเดียว

03-05 กุมภาพันธ์ 2566
04-06 กุมภาพันธ์ 2566
10-12 กุมภาพันธ์ 2566
11-13 กุมภาพันธ์ 2566
17-19 กุมภาพันธ์ 2566
18-20 กุมภาพันธ์ 2566
24-26 กุมภาพันธ์ 2566
04-06 มีนาคม 2566
10-12 มีนาคม 2566
11-13 มีนาคม 2566
17-19 มีนาคม 2566
18-20 มีนาคม 2566

6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
6,999
8,555
6,999
6,999
6,999
6,999

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

หมายเหตุ

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทียวชาวไทยเท่านั1น กรณีเป็ นชาวต่างชาติมคี ่าใช่ จ่ายเพิม 1,000 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท (เก็บทีสนามบิน ณ วันเดินทาง)
อัตราค่ าบริก ารนี#รวม
ค่าตัวj เครื7 อ งบิน ไป-กลับ ตามที7ระบุ พร้อมนํ3าหนักกระเป๋ าโหลดสัมภาระ 10 กิโ ลกรัม กระเป๋ าถือ ขึ3นเครื7 อ ง U กิโ ลกรัม
ค่ารถปรับอากาศ นําเที7ยวตามรายการที7ระบุ
ค่าโ รงแรมที7พกั ตามที7ระบุใ นรายการ พัก ห้อ งละ 2-3 ท่าน
กรณี ห้อ ง TWIN BED (เตียงเดี7ยว Q เตียง) ซึ7งโ รงแรมไม่ มีห รื อเต็ ม ทางบริ ษทั ขอปรั บ เป็ นห้อ ง DOUBLE BED แทนโ ดยมิ ต้ อ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรื อ หากต้อ งการห้อ งพัก แบบ DOUBLE BED ซึ7งโ รงแรมไม่มีหรือ เต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อ ง TWIN
BED แทนโดยมิต้อ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณี พกั แบบ TRIPLE ROOM B ท่าน 1 ห้อ ง ท่านที7 B อาจเป็ นเสริ มเตียง หรื อ
SOFA BED หรื อ เสริ มฟูก ที7นอน ทั3งนี3ข3 ึนอยู่กับรู ปแบบการจัดห้อ งพัก ของโรงแรมนั3น ๆ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที7ต่างๆ ตามรายการที7ระบุ
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ค่าอาหารตามที7ระบุใ นรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ7นคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ [CC,CCC - @,CCC,CCC บาท (เงื7อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริก ารนี# ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือ จากรายการที7ระบุ เช่น ค่าโ ทรศัพท์ ค่าโ ทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก รี ด ค่ามินิบาร์ใ น
ห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือ จากที7ทวั ร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุส ลิม รวมไปถึงเครื7 องดื7มที7 ส7ัง
เพิ7มนอกเหนือ รายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก ่อ นการใช้บริ ก าร)
ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่ านละ cdd บาท/ท่ าน/ทริป (ชําระค่ าทิปที%สนามบิน ณ วันเดินทาง)
กรณีผ้ ูเดินทางเป็ นชาวต่ างชาติ ชําระค่ าทัวร์ เพิ%ม e,ddd บาท
ค่าภาษีมูล ค่าเพิ7ม U% และ B %
ค่ าเลือกที%นั%งบนรถตู้นําเที%ยว (โปรดสอบถามพนักงาน)

เงือนไขการให้ บ ริการ
ในการจองทัว ร์ ผูเ้ ดินทางต้อง ชํ า ระมัด จํ าค่ าทั ว ร์ ท่ า นละ 3,000 บาท พร้ อมส่ งสํ า เนาบัต รประชาชน หากไม่ ช ําระตามที! บริ ษทั
กําหนด ขออนุญาตตัดที!นั!งเพื!อให้ลูกค้าท่านอื!นที!รอที!น!ังอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที!เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย
35 วัน หากท่ า นไม่ ชาํ ระเงินหรื อไม่ ช ํา ระเงิ นตามกํา หนดให้ ถือว่ าท่ า นสละสิ ทธิ ในการเดินทางนั0นๆ เมื! อ ท่ านชํา ระเงิ นค่ าทัวร์
เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื!อนไขและข้อตกลงต่างๆที!ได้ระบุไว้ท0 งั หมดนี0แล้ว
** เนื องจากราคาทั ว ร์ นี1เป็ นราคาโปรโมชั น กรณี ท างบริ ษัท ออกตัA ว เครื องบิ นแล้ ว จะไม่ สามารถเปลี ยนรายชื อผู้เดิ นทาง ทุ ก
กรณี**
เงื%อนไขการยกเลิกและการคืนค่ าทัวร์
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เมื%อท่ านได้ ชําระเงินค่ าทัวร์ เต็มจํานวนแล้ ว ไม่ สามารถยกเลิก เปลี%ยนแปลงการเดินทางได้ ทุ กกรณี
และไม่ สามารถเปลี%ยนแปลงผู้เดินทางได้ โดยตามหลัก การ “ยกเลิกทัวร์ ” เป็ นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิ จนําเที%ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. cce มาตรา h

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

หมายเหตุ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิFใ นการเปลี7ยนแปลงราคาและเงื7อ นไขต่าง ๆ โดยมิต้อ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั3งนี3ใ ห้ข3 ึนอยู่ก ับดุล ยพินิจ
ของบริ ษ ัทฯ เท่ า นั3 น อี ก ทั3งข้อ สรุ ปและข้อ ตัด สิ นใดใด ของบริ ษัท ให้ ถื อเป็ นข้อ ยุ ติสิ3 นสุ ดสมบู ร ณ์ หากท่ านได้ ชาํ ระเงิน
ค่าบริ การมาแล้ว ถือ ว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื7อนไขการให้บริ ก ารข้ออื7น ๆ ที7ไ ด้ระบุมาทั3งหมดแล้ว
บริ ษทั ฯ มีสิ ทธิFที7จะเปลี7ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น3 ี เมื7อ เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไ ขได้
รายการท่องเที7ยว โรงแรมที7พกั สามารถเปลี7ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโ ยชน์ของผู ้เดินทางเป็ น
สําคัญ
บริ ษ ัทฯ ไม่ รั บผิ ด ชอบค่า เสี ยหายในเหตุก ารณ์ที7เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่ น พายุ ไ ต้ ฝ่ ุน ปฏิ วัติ และอื7 นๆ ที7 อ ยู่น อกเหนือ การ
ควบคุมของทางบริ ษ ัทฯหรื อค่ าใช้ จ่ายเพิ7 มเติมที7 เกิดขึ3นทางตรงหรื อ ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูก ทําร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใ ดๆ ทั3งสิ3 นหากเกิดกรณี ความล่ าช้ าจากการประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ7งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่ส ามารถไปเที7ยวในสถานที7ที7ระบุใ นโปรแกรมได้ อันเนื7อ งมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีก ารคืนเงินใดๆ ทั3งสิ3 น
แต่ท3 งั นี3ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที7ยวสถานที7อื7นๆมาให้ โ ดยขอสงวนสิทธิFการจัดหานี3โ ดยไม่แ จ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั3งสิ3 น หากท่านใช้บริ ก ารของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที7ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื3อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก อย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิ ดชอบใดๆ ทั3งสิ3 น หากเกิดสิ7 งของสู ญหายจากการโ จรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที7เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่อ งเที7ยวเอง
มัคคุเทศก์ พนัก งาน หรื อ ตัวแทนของทางบริ ษ ัท ไม่มีอ าํ นาจในการให้ค ําสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนาม
โ ดยผู้มีอ าํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั3น
ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ( ที%จ ะไม่ รั บผิ ด ชอบ หากผู้ เดิ นทางไม่ ปฏิ บั ติ ตามข้ อกํ าหนดมาตรการควบคุ มโรค การแพร่ ระบาด
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิ ทธิ(ในการไม่ รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายที%เกิดขึ#นใดใด ทั#งสิ #น
เพื%อประโยชน์ ของท่ าน โปรดอ่ านและทําความเข้ าใจ อีกครั#ง ก่ อนทําการชําระเงิน เมื%อท่ านตกลงชําระเงินแล้ วไม่ ว่าทั# งหมด
หรื อบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ยอมรับในเงื%อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ที%ได้ ระบุไว้ แล้ วทั#งหมด
**เมื%อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่ านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ%งหรื อ ไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่ าท่ า นสละ
สิทธิ(ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการและเงินมัดจําคืนไม่ ว่ากรณีใดทั# งสิ #น **
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