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ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามในขุนเขา
หาดใหญ่ – เบตง 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

WTBET-DD001 ใต้สดุ แดนสยาม เมืองงามในขุนเขา 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ DD
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เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2564
พักโรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง ระดับ 5 ดาว 2 คืน
พิเศษ รวมนา้ หนักกระเป๋า 20 กก.
มัสยิดกลางเมืองสงขลา-ย่านเมืองเก่าสงขลา Old Town–เขาตังกวน–หาดสมิหลา-วัดช้างไห้ - สะพานข้ามอ่างเก็บนา้ บาง
ลาง- อุโมงค์ปิยะมิตร -วัดพุทธาธิวาส – บ่อนา้ พุรอ้ นเบตง – สวนดอกไม้หมื่นบุปผา- SKYWALK อัยเยอร์เวง –
สะพานแตปูชู - ชมตูไ้ ปรษณีย ์ – วัดพุทธาธิวาส – สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สดุ สยาม – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ –
ถนนคนเดินเบตง-ศาลเจ้าแม่ลมิ ้ กอเหนี่ยว – ลิวงศ์ - ตลาดกิมหยง

เริ่มต้นเพียง

9,990.-

เส้นทางการเดินทาง

เช้า

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง– หาดใหญ่-ย่านเมืองเก่าสงขลา Old Town–เขาตังกวน–
หาดสมิหลา-มัสยิดกลางเมืองสงขลา
วันที่ 2 หาดใหญ่ - วัดช้างไห้ - สะพานข้ามอ่างเก็บนา้ บางลาง- อุโมงค์ปิยะมิตร –
บ่อนา้ พุรอ้ นเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา
วันที่ 3 SKYWALK อัยเยอร์เวง – สะพานแตปูชู - เฉาก๊วย กม.4 – ชมตูไ้ ปรษณีย ์ –
วัดพุทธาธิวาส – OK BETONG - สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สดุ สยาม –
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ถนนคนเดินเบตง
วันที่ 4 เบตง – ศาลเจ้าแม่ลมิ ้ กอเหนี่ยว – ลิวงศ์ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ – ท่า
อากาศยานดอนเมือง
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Day
1
กรุ งเทพฯ
หาดใหญ่
วันที่ 1
07.00 น.

09.20 น.

ท่าอากาศยานดอนเมือง– หาดใหญ่-ย่านเมืองเก่าสงขลา Old Town–เขาตังกวน–หาดสมิหลามัสยิดกลางเมืองสงขลา
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเข้าประตูท่ี 7-8
เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่สง่ กรุ๊ปคอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และ
อานวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่น่งั และโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสูป่ ระตูทางออกขึน้ เครื่อง
ออกเดินทางสูห่ าดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD504
**กรุป๊ เดินทางวันที่ 12-14 เม.ย. 64 ออกเดินทางเวลา 06.00-07.25 น. เที่ยวบินที่ DD70**

10.45 น.
กลางวัน

เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากนั้นนาท่านขึน้ เดินทาง
ท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที่ 1)
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง ย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนางงาม ซึ่งเป็ นย่านการค้าที่
สาคัญในอดีตของเมืองสงขลา เป็ นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามที่ยงั คง
เอกลักษณ์ดงั้ เดิมเอาไว้ ตัง้ เรียงรายต่อเนื่องกันไปตามถนน แทรกตัวไปพร้อมกับธุรกิจสมัยใหม่ ทัง้
ร้านอาหารดัง้ เดิม แถมมีการเพิ่มสีสนั ด้วยภาพวาดสตรีทอาร์ท สุดน่ารักตามผนังอาคารบ้านเรือนต่าๆ ที่
สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสงขลา ทาให้การเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าสงขลาไม่ได้เพียง
แต่จะได้ชมความงามของตึกโบราณเหล่านี ้ แต่ยงั ได้สนุกสนานไปกับการถ่ายภาพโพสต์ทา่ กับภาพวาดต่าง
ด้วย
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังหาดสมิหลา ถ่ายรูปกับ นางเงือก สัญลักษณ์โดดเดนของจังหวัดสงขลา
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สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยัง เขาตังกวน ( รวมค่ารถราง) ขึน้ ไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา บริเวณยอด
เขาตังกวนนีส้ ามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบแบบ 360 องศา อาณาบริเวณ
ประกอบด้วย ลานชมวิว ประภาคาร ศาลาวิหารแดง และเจดียพ์ ระธาตุเมืองสงขลา ตามจารึกกล่าวว่าสร้าง
ขึน้ ในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็ นศิลปะสมัยทวาราวดี บริเวณลานชมวิวมีรูปหล่อหลวงปู่ ทวดตัง้ อยู่
กลางลานไว้ให้สกั การะ นั่งพักผ่อนชมวิวตัวเมืองสงขลา และทะเลสาบสงขลารวมทัง้ หาดสมิหลา
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางลงจากยอดเขาตังกวน ไปยัง อนุสาวรียก์ รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
พระบิดาแห่งราชนาวีไทย พระบรมรูปของท่านหันหน้าออกทะเลดูเด่นสง่า เป็ นที่เคารพนับถือของคน
โดยทั่วไปในภาคใต้ ก่อตัง้ โดยกลุม่ ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดสงขลา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530
เพื่อให้ชาวเรือ ได้สกั การะบูชาก่อนออกไปประกอบอาชีพในทะเล เพราะมีความเชื่อว่าท่านจะช่วยเหลือให้
แคล้วคลาดจากภัยอันตรายจากพายุและเพศภัยต่างๆ ผูค้ นนิยมมาสักการะขอพรอย่างไม่ขาดสายทัง้ คนใน
พืน้ ที่และนักท่องเที่ยว บริเวณรอบๆ อนุสาวรียม์ ีปืนใหญ่ จรวด ปื นกลจาลองที่ปลดระวางมาจัดแสดงไว้
กลางแจ้ง อีกทัง้ ยังมีพญานาคพ่นนา้ ที่ทาให้ภมู ิทศั น์โดยรอบนัน้ สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็ น
อบย่างยิ่ง
จากนัน้ เดินทางกลับหาดใหญ่ ไปยัง จุดชมวิว เขาคอหงส์ จุดชมวิวแห่งนีเ้ ราสามารถยืนชมทิวทัศน์ของ
หาดใหญ่ได้รอบเลย ( สามารถขึน้ กระเช้าไปจุดชมวิวได้ ไม่รวมค่ากระเช้า ท่านละ 100 บาท )
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา หรือมัสยิดกลางดิยน์ ลุ อิสลาม โดยได้เริ่มก่อตัวขึน้ เมื่อ
ปี 2534 โดยนายอาศิส พิทกั ษ์คมุ พล ประธานฯและคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดสงขลาในยุคก่อน
การบังคับใช้พระราชบัญ ญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ด้วยความตัง้ ใจจริงที่ว่า “อยากให้จงั หวัด
สงขลามี มั ส ยิ ด กลางเฉกเช่ น จั ง หวัด อื่ น ๆ ในจั ง หวัด ชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง เพื่ อ เป็ นที่ ท าการของ
คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดสงขลาอย่างเป็ นเอกเทศ มัสยิดกลางนีเ้ ป็ นศาสนสถาน เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว จนได้ช่ือว่าเป็ นทัชมาฮาลแห่งประเทศไทย และยังเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
สงขลา (ขอสงวนสิทธิ์นาท่านชมมัสยิดจากภายนอก กรณีที่ทางมัสยิดมีพิธีกรรมหรือมัสยิดปิ ดทา
การ)
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าพัก โรงแรมวีแอล หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า
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Day
2
สงขลา
เบตง
วันที่ 2
เช้า

หาดใหญ่ - วัดช้างไห้ - สะพานข้ามอ่างเก็บนา้ บางลาง- อุโมงค์ปิยะมิตร -บ่อนา้ พุ
ร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที่ 2)
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง จ.ปั ตตานี ขอพรหลวงปู่ ทวด วัดช้างไห้ เป็ นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300
ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็ นวัดต้นตารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของ
ท่านก็ถกู บรรจุไว้ท่ีวดั แห่งนี ้ ด้านหน้าวัดเป็ นที่ตงั้ ของสถูปหรือมณฑปบรรจุอฐั ิ หลวงพ่อทวด ซึ่งอยูใ่ กล้กบั
เขตพัทธสีมาที่ชาวบ้านเรียกว่า เขื่อนหลวงพ่อทวดเหยียบนา้ ทะเลจืด วัดช้างให้จงึ กลายเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวขึน้ ชื่อและเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปั ตตานี ที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่
ทวดอย่างไม่ขาดสาย ที่เรียกว่าเมื่อมาถึงปัตตานีดนิ แดนแห่งปลายด้ามขวานแล้วต้องแวะมาให้ได้

จากนัน้ เดินทางไปเมืองเบตง แวะถ่ายรูป สะพานข้ามอ่างเก็บนา้ บางลาง เขื่อนบางลางเป็ นเขื่อนที่สร้าง
ขึน้ เพื่อกัน้ แม่นา้ ปั ตตานีตามแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนา้ เอนกประสงค์แห่งแรกทางภาคใต้ ชม
ทิวทัศน์ผืนป่ าตัดผืนนา้ สีเขียวสวยงามสบายตาลัดเลาะผ่านทางโค้งตามแนวเขาถึงเบตง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูพเิ ศษ!! ไก่สับเบตง ผักนา้ เคาหยก) (มือ้ ที่3)
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บ่าย

นาท่านชมอุโมงค์ปิยะมิตร ให้ทา่ นย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมกองกาลังพรคคคอมมูนิสมาลายา ที่เจาะ
อุโมงค์ภเู ขาเพื่อใช้ในการหลบภัย มีความยาวถึง 1 กม.

จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง บ่อนา้ พุร้อนเบตง ตัง้ อยูใ่ น ตาบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา เป็ นบ่อนา้ ร้อน
ธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพืน้ ที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีนา้ ร้อนผุดขึน้ มาจากใต้ดนิ ประกอบด้วยแร่ธาตุ
ต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของนา้ อยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีนา้ เดือดนี ้ สามารถต้มไข่ไก่
ได้จนสุกภายใน 10 นาที ทางจังหวัดยะลาได้ปรับปรุงภูมิทศั น์โดยรอบบ่อนา้ ร้อน ให้มีความสวยงาม แต่
ยังคงความเป็ นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสาหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพ ภายในบ่อนา้ ร้อนเบตง ยังมีสระนา้ ขนาดใหญ่ สาหรับกักนา้ จากนา้ พุรอ้ น เพื่อให้ประชาชน และ
นักท่องเที่ยว ได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ

เดินทางต่อไปยัง สวนดอกไม้หมื่นบุปผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา เป็ นโครงการในพระราชดาริ
ของสมเด็จพระเทพ

WTBET-DD001 ใต้สดุ แดนสยาม เมืองงามในขุนเขา 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ DD

6

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที4่ )
นาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า

Day

3
เบตง
วันที่ 3

SKYWALK อัยเยอร์เวง – สะพานแตปูชู - เฉาก๊วย กม.4 – ชมตู้ไปรษณีย ์
วัดพุทธาธิวาส – OK BETONG - สนามบินเบตง – ถ่ายรู ปป้ ายใต้สุดสยาม
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ถนนคนเดินเบตง

05.00 น.

นาท่านเดินทางไปยัง สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามที่สดุ ให้ท่านได้ด่มื
ด่าบรรยากาศ ถ่ายรูปชมทะเลหมอก สูดอากาศบริสทุ ธิ์ยามเช้า ( รวมค่าเข้าชมแล้ว)
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07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (มือ้ ที5่ )
จากนัน้ นาท่านชม สะพานแตปูชู เป็ นสะพานแขวนที่ชใ้ นการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่น ขึงด้วยลวดวลิง
แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาคนสมัยก่อนปูดว้ ยไม้ระแนงข้ามแม่นา้ ปั ตตานียาวกว่า 100 เมตร

ระหว่างทางนาท่านแวะชิม วุ้นดา หรือเฉาก๊วย กม.4 เป็ นร้านเฉาก๊วยที่เก่าแก่ดงั้ เดิมของเบตง
นาชมตูไ้ ปรษณีย ์ ถ่ายรูปไปรษณียท์ ่ีใหญ่ท่ีสดุ ในเบตงข้างหอนาฬิกา

กลางวัน
บ่าย

นาท่านเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส นมัสการพระมหาธาตุเจดียพ์ ระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธ
ธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สพุ พิธาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที่6)
นาท่านเช็คอินและถ่ายรูปกับป้ าย OK BETONG สัญลักษณ์ของเมืองเบตงเป็ นที่ระลึก

จากนัน้ นาท่านชม สนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ทา่ นได้ถา่ ยภาพเป็ น
ที่ระลึก
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นาท่านเหยียบแผ่นดินใต้สดุ แดนสยาม ถ่ายรู ปป้ ายใต้สุดสยามติดชายแดนมาเลเซีย ให้ทา่ นได้เช็คอิน
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก

ค่า

่ ัก
ทีพ

จากนัน้ แวะร้านอินเตอร์รงั นก การคัดรังนก เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง และ ร้านสมุนไพรขึน้ ชื่อ (นาท่านชิมชา
เห็ดหลินจือธรรมชาติและซุปต้าลิหวังตุน๋ ไก่)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินเมืองเบตง ให้ทา่ นได้ชมบรรยากาศเมืองเบตงและสามารถเลือกซือ้
สินค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที่7)
นาท่านเดินเล่นดื่มด่ากับบรรยากาศยามค่าคืน นกนางแอ่นเกาะตามสายไฟ ถ่ายรูปอุโมงค์เบตงมงคล
ฤทธิ์ ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย ที่มีไฟหลากสีสนั ตลอดแนวอุโมงค หน้าอุโมงค์เป็ นจุดเริ่มต้นวิ่งของพี่ตนู
Body slamอีกด้วย

นาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า
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Day
4
เบตง
สงขลา
วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

กลางวัน

ค่า
21.55 น.
23.15 น.

เบตง – ศาลเจ้าแม่ลมิ้ กอเหนี่ยว – ลิวงศ์ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ – ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า (มือ้ ที8่ )
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังจังหวัดปั ตตานี
นาท่านขอพรรับความสาเร็จ ณ ศาลเจ้าแม่ลมิ้ กอเหนี่ยว สิ่งศักดิส์ ิทธิ์คบู่ า้ นคูเ่ มืองปั ตตานีมาตัง้ แต่สมัย
โบราณ ชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการะบูชาเพื่อขอให้ประสบความสาเร็จในด้าน
ต่างๆ หรือแม้แต่มีเรื่องเดือดร้อนก็ไปบนบานให้เจ้าแม่ชว่ ยเหลือ ซึ่งก็ได้สมดังหวังกันไปหลายราย เป็ นสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ และศูนย์รวมศรัทธาเสมอมา
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง เหมืองลิวงศ์ (สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย) จุดเช็คอินแห่งใหม่ จุดเด่นของ
เหมืองลิวงศ์แห่งนี ้ คือ บึงนา้ ขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยทิวสน และภูเขา บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ
แสงอาทิตย์ท่ีสาดส่องมาตามร่องเขาเป็ นสีสนั ที่สวยงามและเป็ นเงาสะท้อนกับผิวนา้ ยังคงความเป็ น
ธรรมชาติท่ีสวยงามมาก ซึ่งจะมีพอ่ ค้าแม่คา้ ที่เป็ นชาวบ้านในพืน้ ที่มาขายของกินพืน้ บ้านที่ดา้ นหน้าบริการ
นักท่องเที่ยว
นาท่านแวะซือ้ ของฝากก่อนกลับที่ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจาเมืองหาดใหญ่ เป็ นตลาด 2 ชัน้ ขนาด
ใหญ่ท่ีสดุ ที่หาดใหญ่ ให้ทา่ นได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เกมคอมพิวเตอร์
เสือ้ ผ้า กระเป๋ า ของกิน ขนม ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินหาดใหญ่
นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD77
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
25-26 มีนาคม 2564
03-06 เมษายน 2564
10-13 เมษายน 2564
11-14 เมษายน 2564
12-15 เมษายน 2564
13-16 เมษายน 2564
14-17 เมษายน 2564
15-18 เมษายน 2564
01-04 พฤษภาคม 2564
พักเดีย่ ว เพิม่

ราคาท่านละ
9,990
10,990
11,990
11,990
11,990
11,990
11,990
11,990
10,990
2,000 บาท / ท่าน

กรณี ไม่ใช้ต๋ วั
ราคาท่านละ
7,990
7,990
8,990
8,990
8,990
8,990
8,990
8,990
7,990
2,000 บาท / ท่าน

*เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั่นจึงไม่มีราคาเด็ก*

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ป็ นผู้ดาเนินการจัดทีน่ ่ังบนรถตู้ตามความเหมาะสม **
หมายเหตุ (กรุ ณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผรู้ ว่ ม
คณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน
ขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
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อัตราค่าบริการทัวร์นีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-หาดใหญ่ ชัน้ ประหยัด สายการบินนกแอร์ และรวมนา้ หนักกระเป๋ า 20 กิโล ไปกลับ
2. นา้ หนักสัมภาระถือขึน้ เครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึน้ เครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัด
เล็บ วัตถุ ไวไฟ
3. ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
4. ค่ารถโดยสาร ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
8. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
9. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์นีไ้ ม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จา่ ยที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

การจองทัวร์และสารองที่น่ัง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. กรุณายอดทัวร์เต็มจานวน เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่น่ งั เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอน
เงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 24 ชั่วโมง เพื่อ
ใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
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การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยดึ เงินเต็มจานวน
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง(ถ้า
มี)อาทิเช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936
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