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เบตง ปัตตานี หาดใหญ่ 4 วนั 3 คืน 

สุดพเิศษ! เฉพาะสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2564 
👍บนิเคร่ือง นกแอร์ สบายๆ ฟรี! น า้หนักโหลด 20 กโิล 
👍พกัโรงแรมระดบั 3+ 
👍อาหารครบม้ือไม่มอีสิระ 
👍ลิม้ลองเมนูเดด็ ปลานิลสายน า้ไหล ไก่เบตกน่ึงซีอิว้ขั้นเทพ เคาหยก 
👍ร่วมฉลองวนัสงกรานต์ พร้อมดนิเนอร์สุดพเิศษ ณ โรงแรม New Season Square หาดใหญ่  
วนัจนัทร์ที ่12 เมษายน 64 (1)  สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – วดัช้างให้ หลวงปู่ทวด –  

     จุดชมววิสะพานข้ามอ่างเกบ็น า้เข่ือนบางลาง –  เบตง  
07.20 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์

สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็ค
เอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD504   
(ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชม.) 

10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 
เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
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 น าท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  สู่ วัดช้างให้ วดัเก่าแก่กวา่ 300 ปี 

วดัชา้งให ้ถือวา่เป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดั น าท่านกราบไหว้
สถูปหรือมณฑปบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกล้เคียง มีผูค้นไป
กราบไหวบ้นบานอยูเ่นืองนิจ ใครเจบ็ไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุส่ิงของถูกขโมย หรือศูนยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ 
ท่ีสถูปแห่งน้ี  วดัชา้งใหจึ้งกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานี ท่ี
มีนกัท่องเท่ียวเขา้มากราบสักการะหลวงปู่ทวดอยา่งไม่ขาดสาย 

จากนั้น เดินทางสู่ เบตง อ าเภอปลายดา้มขวาน ตั้งอยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย เตม็ไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ทั้ง
ธรรมชาติและวฒันธรรม ก่อนเขา้สู่เขตเมืองเบตง น าท่านแวะ จุดชมววิหรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหน่ึงสถานท่ี
พกัผ่อนและชมวิวทิวทศัน์ภูเขาท่ีโอบล้อมเข่ือนบางลาง ให้ท่านได้ชมวิว สูดอากาศสดช่ืน ถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั  

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมเบตง เมอร์ลนิ หรือเทยีบเท่า  
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วนัองัคารที่ 13 เมษายน 64 (2)   สวนหม่ืนบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน ้าร้อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส – 

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ – ตู้ไปรษณย์ี หอนาฬิกาเบตง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
จากนั้น น าท่านเขา้ชม สวนหม่ืนบุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่ง

เดียวในภาคใต ้ เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยูสู่งจากระดบัทะเลปาน
กลางราว 800 เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมือง
หนาวนานาชนิด สวนดอกไมน้ี้อยูท่่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ท่ีมีดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของดอกไมท่ี้
ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชม และสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่า
กวา่พื้นท่ีอ่ืนของภาคใต ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
น าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา (จคม.) สร้างข้ึน 
ส าหรับเป็นฐานปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงคปิ์ยะมิตร สร้าง
เม่ือปี พ.ศ. 2519 ใชห้ลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้ประวติัศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงคจ์ะพบเห็นร่องรอยของการด าเนินชีวิตท่ี
ยงัคงหลงเหลืออยู ่ เช่น ห้องนอนท่ีมีเตียงดิน ก่อติดกบัผนงั อุปกรณ์ในการสู้รบ และเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือใน
การเดินป่า รวมทั้งหอ้งบญัชาการรบ ซ่ึงจุคนไดถึ้ง 200 คน 

จากนั้น  เดินทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้ าร้อน
ผุดข้ึนมาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้ าอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึง
ตรงจุดท่ีมีน ้ าเดือดน้ี สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที ซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอยา่งไดม้าตรฐาน ถูก
สุขลกัษณะ ทั้งบ่อน ้ าร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น ้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบ าบดั โดยเช่ือกนัว่าน ้ าแร่แห่งน้ี 
สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี อาทิ โรคปวดเม่ือย โรคเหน็บชา โรคผวิหนงั เป็นตน้ 
จากนั้นแวะร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซ้ือสินคา้ เป็นของฝากตามอธัยาศยัจากนั้นน าท่าน 
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เดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บน
เนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรม
ประกาศสีทองเป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยกุต์
สวยงามมาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
และกราบขอพรพระพุทธธรรมกายมงคลประยุร
เกศานนท์สุพพิธาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิองค์
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากน้ียงัมีวิหาร
หลวงปูทวดเหยียบทะเลน ้ าจืดอีกดว้ย ให้ท่านได้
กราบขอพรถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าคณะชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  ตั้งอยู่ บริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบัถนนภกัดีด ารง ผ่านสวนสาธารณะ
ออกสู่ถนน บริเวณหน้าสวนนก เป็นอุโมงค์รถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ท่ีขุดทอดโคง้ให้รถวิ่ง
ไปมา ความยาวตลอดอุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และท าเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง น าคณะถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณย์ีแห่งอ าเภอเบตง ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยและใหญ่ทีสุ่ดในโลก  ตูเ้ดิมตั้งอยู่
ท่ีบริเวณส่ีแยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
จุดประสงคท่ี์สร้างไวใ้นคร้ังแรกก็เพื่อใชเ้ป็นท่ีกระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตงไดรั้บฟัง จากวิทยุ
ท่ีฝังอยูส่่วนบนของตู ้และใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจนทุกวนัน้ี ใกลก้นัเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอ าเภอเบตง 
ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างเก่าแก่อยูเ่คียงคู่กบัเมืองเบตงมาชา้นาน เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ท่ีตั้งอยูจุ่ดศูนยก์ลางของ
เมือง บริเวณจุดตดัของถนนสุขยางคก์บัถนนรัตนกิจ สร้างดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเล่ืองช่ือจากยะลาท่ีไดรั้บ
การยอมรับในเร่ืองของความแขง็แรง สวยงาม และคงทน อิสระใหท้่านเก็บภาพท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมเบตง เมอร์ลนิ หรือเทยีบเท่า  
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วนัพุธ ที่ 14 เมษายน 64 (3)   เบตง – ชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง – อยัเยอร์เวง Skywalk – สะพานแตปูซู –  

      จ.ปัตตานี  ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว หาดใหญ่ – ตลาดกมิหยง – 
      งานเลีย้งรดน า้ขอพรผู้ใหญ่ ณ โรงแรม 
04.00 น. เกบ็กระเป๋า คืนห้องพกั พร้อมออกเดินทางสู่ จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  เป็นจุดชมววิทะเลหมอกยอด

ฮิตของเบตง อยูใ่นพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่
และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมววิแห่งน้ีจะกลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดให้นกัท่องเท่ียวเตม็อ่ิมกบัทะเล
หมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ และทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) 
อีกหน่ึงไฮไลท์ส ำหรับกำรชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ก็คือ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดิน
ท่ียืน่ออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมววิพื้นกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลง
ไปไดถึ้งพื้นเบ้ืองล่าง สามารถชมววิทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และววิพระอาทิตยข้ึ์น และทิวทศัน์ของทะเล
หมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ  
(ค่าทวัร์รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึน้จุดชมววิและค่าถุงผ้าสวมรองเท้า) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า SET BOX 

แวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม ้มีความกวา้ง  
1.8 เมตร ยาวกวา่ 100 เมตร ขา้มแม่น ้าปัตตานี สร้างมาตั้งแต่สมยั 
อดีตก านนัต าบลอยัเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู ช่วยระดมพลงัและ 
เงินสมทบจากชาวบา้นร่วมกบัราชการ ท่ีไม่เพียงพอ เพราะ 
ตอ้งสั่งสายสลิง ส าหรับยดึโยงตวัสะพานจากญ่ีปุ่น ซ่ึงสมยันั้น 
เป็นเร่ืองใหญ่มาก สามารถช่วยเหลือความยากล าบากของ 
ชาวบา้นท่ีอยูอี่กฝ่ังของแม่น ้า ซ่ึงในขณะนั้นตอ้งใชแ้พไม ้
ไผข่า้มไป-มา ท าให ้ชาวบา้นโดยเฉพาะเด็กๆตอ้งเสีย 
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ชีวิตทุกปี เวลาขนยา้ยผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย  ก็ล  าบากแสนสาหสั การก่อสร้างสะพานแตปูซู ข้ึนมา
โดยการร่วมแรงร่วมใจกนั จึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติ
และความรักสามคัคีของคนในชุมชน 

 น าท่านเดินทางสู่ จังหวดั ปัตตานี (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)   
 น าสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่

สมยัโบราณ ชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความส าเร็จขอโชค ขอลาภ 
การคา้ขาย หรือแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ไดรั้บความเดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แม่ล้ิม
กอเหน่ียว ก็จะหายเจบ็หายป่วยพน้จากความเดือดร้อน 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเดินทางกลบั ตัวเมืองหาดใหญ่ (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.)   
 อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดกมิหยง แหล่งสินคา้มีใหเ้ลือกซ้ือเลือกหาแทบ ทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ขนม

ขบเค้ียว เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเคร่ืองใช้ในครัวเรือน สินคา้ทัว่ไป 
ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขายสินค้าทัว่ไป ส่วนชั้นบนจะเน้นไปทางเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส่วนด้าน
ตะวนัออกจะเป็นลกัษณะตลาดสด   
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เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องจัดเลีย้งของโรงแรม 
 ดินเนอร์สุดพเิศษ !! จัดงานเลีย้ง รดน า้ขอพรผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล เน่ืองในวนัสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมนิวซีซ่ัน หาดใหญ่ หรือเทยีบเท่า  

วนัพฤหัสบด ีที่ 15 เมษายน 64 (4)  หาดสมิหลา – เขาตังกวน – ย่านเมืองเก่าสงขลา – สะพานติณสูลา
นนท์ - เกาะยอ – นมัสการพระนอน วดัแหลมพ้อ– สนามบินหาดใหญ่ 
– สนามบินดอนเมือง   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพกั 
 เช็คอินหาดสมิหลา สูดกล่ินอายทะเล ชมวิวทิวทศัน์ เกาะหนู เกาะแมว เดินทอดน่องบน หาดทรายแก้ว หาด

ทรายสีขาวละเอียดนวลตาขนานไปกบัทิวสนท่ีปลูกเรียงรายเรียบชายหาด ถ่ายรูปคู่สัญลกัษณ์ของหาดสมิ
หลา รูปป้ันนางเงือกสีทอง จุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน 

 
จากนั้น น าท่านสู่ เขาตังกวน เนินเขาสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตงักวนสามารถมองเห็น

ทิวทศัน์ของเมืองสงขลาไดโ้ดยรอบ บนยอดเขาตงักวนเป็นท่ีประดิษฐานเจดียพ์ระธาตุคู่บา้นคู่เมืองจงัหวดั
สงขลา ซ่ึงสร้างในสมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช ศิลปะสมยัทวาราวดี เดินข้ึนบนัไดพญานาค 145 ขั้น หรือ
หากท่านไม่สะดวกเดินข้ึนบนัไดสามารถโดยสารลิฟตข้ึ์นไปยงัดา้นบนได ้ (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟต์ ท่านละ  30 
บาท) อิสระใหท้่านสักการะบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวติตามอธัยาศยั 
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น าท่านเดินทางเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าสงขลา จุดแลนดม์าร์คและจุดถ่ายรูปสุตฮิตของเมืองสงขลา อิสระให้
ท่ายไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจไม่วา่จะเป็นตึกโบราณสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานชิโนโปรตุกีส 
ก าแพงสตรีทอาร์ต หบั โห ้ห้ิน โรงสีขา้วเก่าแก่สีแดง บา้นนครใน เมืองสงขลา พิพิธภณัฑเ์ล็ก ๆ แหล่งรวม
ของเก่าแก่ ตกแต่งอยา่งสวยงาม ประตูเมืองเก่าสงขลา เป็นตน้ 

 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่  ลิม้รสไก่ทอดหาดใหญ่เมนูขึน้ช่ือสุดอร่อย 
จากนั้น น าท่านเดินทางขา้มสะพานติณสูลานนท์ สะพานคอนกรีตท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย ความยาวของสะพาน 2 

ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างข้ึนในสมยั ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลา
นนท ์ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนานมทางรถยนต์ โดยเช่ือมเกาะยอ 2 ดา้น ระหวา่งฝ่ัง
บา้นน ้ากระจาย อ.เมืองสงขลาและบา้นเขาเขียวสู่ เกาะยอ น าท่านกราบนมัสการพระนอน วดัแหลมพ้อ  หรือ
วดัพระนอนวดัแหลม ตั้งอยูท่ี่บา้นสวนทุเรียน ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  ริมทะเลสาบสงขลา  
เป็นวดัท่ีเก่าแก่และส าคญัวดัหน่ึง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัสงขลา ประดิษฐาน พระนอนปาง
ไสยาสน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  พระบาทมีลวดลายภาพ
ศิลปะ   ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยท่ีตั้งวดัอยูใ่กลถ้นนเชิงสะพานติณสูลานนทฝ่ั์งเกาะยอ จึงท าใหเ้ป็นส่ิงท่ีสะดุดตาของผู ้
ท่ีขบัรถผา่นไปมา 
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 

17.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD511 

18.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 
หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทน
บริษทั(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานท่ี)เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยทาง
บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั. 
 

เน่ืองจากเป็นเทีย่วบินแบบเช่าเหมาล า ทั้งนีเ้ที่ยวบิน เวลา และโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
ขึน้อยู่กบัการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  

หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง CONFIRM ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน  
หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
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อตัราค่าบริการ  

เดนิทาง 12-15 เมษายน 2564 

 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน  ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ  300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   ช าระได้ทีเ่จ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
3. ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
4. ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
7. ประกนัอุบติัเหตุ เง่ือนไขตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 
ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือ
ถกูท าร้าย)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มรีาคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

11,111.- 3,000.- 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
2. ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน    
3. กรณีผูเ้ดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทวัร์เพิ่ม  1,000 บาท 
4. ค่าซ้ือท่ีนัง่บนรถน าเท่ียว  
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงั
การช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี) 
 
 
 
 
 
วธีิการจอง 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมัดจ าค่าทวัร์ ท่านละ 4,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามท่ี
บริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อน
เดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือ
ท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. กรณยีกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป ยดึเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) 
2. กรณยีกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยดึเงินเตม็จ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) 

อาทิเช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืน ๆ  
4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดินทาง ท าการคืนเงินใหภ้ายใน 7 วนั 
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** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า กรณีผู้จองไม่สามารถเดินทางได้ สามารถ
เปลีย่นผู้เดินทางแทนได้ ดังนี ้
1. ผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมส าเนา

หน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันท าการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถ
เปลีย่นผู้เดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายใน
การเปลีย่นผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลกิการเดินทาง 3 วนัก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปลีย่นผู้เดินทางได้ทุกกรณ ี
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน ** 
 

หมายเหตุ  

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน ราคาและรายการ
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ รายการ
ท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาจเกิดข้ึนได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การ
เปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
5. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
6. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
7. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
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เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
8.กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจใหถ่ี้ถว้น เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือ
วา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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