
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 21716 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรงุเทพ – หาดใหญ ่– ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว – มสัยดิกรอืเสะ – วงัยะหริง่ – 
สะพานแตปซูู – เบตง 

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ ทีมงานคอย
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน SHA) 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิ DD7102 (กรุณาน าบัตร
ประชาชนไปแสดงด้วย) 

07.25 น. ถึง สนามบนิหาดใหญ่ เปลี่ยนการเดินทาง
เป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ “มสัยิด
กลางประจ าจงัหวัดสงขลา” หรือชื่อเต็ม 
“มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” เป็นศาสน
สถานซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ช่างภาพ 
ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่า มีสระน้ าด้านหน้าทอดตัวยาวกว่า 200 
เมตร ท าให้มัสยิดแห่งนี้ดูละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย 

เช้า ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่จังหวัดปัตตานี น าท่านสักการะศาลเจา้แมล่ิม้กอ
เหนีย่ว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลเจ้า
เก่าแก่คู่บ้านคูเ่มืองของ จ.ปัตตานี มาตั้งแต่
โบราณ เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า "ศาล
เจ้าซูก๋ง" ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า 
ตั้งขึ้นในปีปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัย

เดนิทาง วันที ่10 – 12 เมษายน 2564 
และ วันที ่1 – 3  พฤษภาคม  2564 

โดยสายการบนินกแอร ์(DD) Code 
EZDSA_185 

 



 
 
 

ของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้
หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จึงมี
ความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาด และยังมีต านาน
สอดคล้องกับ “มสัยดิกรอืเสะ” อีกด้วย 
 
 
 
 
 

 ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ “มสัยิดกรอืเสะ”  ที่มีต านานเล่าสบืต่อกันต่อ ๆ มาว่า 
มีชาวจีนท่านหนึ่งชื่อ ลิ้มเต้าเคียน มาอยูเ่มอืงปัตตานี และเข้ารีตรับนับถือศาสนา
อิสลาม แล้วไม่ยอมกลับเมืองจีน หลิมกอเหนี่ยวน้องสาวเดินทางมาตามพี่ชายให้
กลับเมืองจีนเพื่อดูแลมารดาที่ ชราตามประเพณีของชาวจีน แต่ลิ้มเต้าเคียมไม่ยอม
กลับเพราะได้รับมอบหมายจากเจ้าเมืองปัตตานีให้เป็น ผู้ควบคุมก่อสร้างมัสยิดกรื
อเสะอยู่ และยังสร้างไม่เสร็จจะขออยู่เมืองปัตตานีต่อไปจนกว่าจะสร้างเสร็จ หลิม
กอเหนี่ยวมีความน้อยใจจึงท าอัตวินิบาตกรรมประท้วงพี่ชาย  
แต่ก่อนที่จะผูกคอตายนางได้อธิษฐานว่าแม้นพี่ชายจะช่างที่เก่งเพียงใดก็ขอให้
สร้างมัสยิดนี้ไม่ส าเร็จ ด้วยแรงแห่งค าสาปแช่งของนางปรากฏว่า ลิ้มเต้าเคียมสร้าง
ไม่ส าเร็จ ได้ท าการสร้างหลังคาและโดมถึงสามครั้ง เมื่อสร้างจวนเสร็จก็เกิดอัสนี
บาตฟาดโดมและหลังคาพังทลายลงมาทุกครั้ง ท าให้ลิ้มเต้าเคยีมเกิดความ
หวาดกลัว จึงได้ทิ้งงานก่อสร้างให้ค้างอยู่จวบจนบัดนี้ 
 
 
 
 



 
 
 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร ในตัวเมืองปัตตานี 
บ่าย น าท่านชม วังยะหริง่ เรือนไม้กึ่งปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรม

พื้นเมือง และชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองในปัจจุบัน นับเป็นความภาคภูมิใจ
ของชาวยะหร่ิงยิ่งนัก เพราะสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิคหลังนี้ ได้ท าหน้าที่ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ผู้มาเยอืนจากต่างแดนอยู่เป็นกิจวัตร ปัจจุบันนี้วังยะหริ่งยังมีให้เห็น
ถึงความสมบูรณ์ แม้จะมีอายุการสร้างวังของเจ้าเมืองยะหริ่งมานานถึง 100 กว่าปี  
แต่วัตถุและหลักฐานของเรื่องราวตั้งแต่ยุคคุณทวดทุกอย่างยังถูกรวบรวมและจัด
วางไว้เหมือนกับในอดีตทุกกระเบียดนิ้ว ท าให้ผู้คนที่นี่ยังรู้สึกว่าวังยะหริ่งไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แม้เวลาจะเปลี่ยนผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ตาม 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านเห็บภาพความประทับใจกับ สะพานแตปูซู สัญลักษณ์ของความรัก
ความสามัคคีของคนในชุมชน โดยในอดีตชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ าปัตตานีมี
ความยากล าบากในการเดินทาง ซึ่งในยุคนั้น ต้องใช้แพไม้ไผ่ในการข้ามไป-มา การ
ขนย้ายผลผลิตการเกษตรหรือคนป่วย ก็ยากล าบาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และท า
ให้เด็กๆต้องเสียชีวิตทุกปี ท่านอดีตก านันในสมัยนั้นได้เล็งเห็นถึงความยากล าบาก
ดังกล่าว จึงได้ช่วยกันระดมพลังและเงินสมทบจากชาวบ้านร่วมกับราชการ ร่วม
แรงร่วมใจกันก่อสร้างจนส าเร็จได้ในที่สุด และได้มีการตั้งชื่อว่า “สะพานแตปูซู” 
ตามผู้บุกเบิกนั่นเอง 
 
 
 



 
 
 

เย็น บรกิารอาหารค่ า (2) ณ ร้านอาหาร  
 จากนั้นเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแกรนด์แมนดารนิ เบตง หรือเทียบเท่า 
วนัที่ 2  ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – สวนหมืน่บปุผา – อโุมงคป์ยิะมติร – บอ่น้ ารอ้นเบตง – 

วัดพุทธาธวิาส – Street Art เบตง – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์
05.00 น. ตื่นเช้ารับอรุณเพื่อเดินทางไปชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง จุดชมวิวทะเลหมอกยอด

ฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกรถขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ ใน
พื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่
ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้
นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก  สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่
สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ 
***ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน*** 
 
 
 
 

08.30 น. บรกิารอาหารเชา้ (3)  แบบติ่มซ า ณ ร้านในเมืองเบตง 
09.30 น. หลังอาหารน าท่านเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาๆชนิด ณ สวนไม้ดอกเมอืงหนาวเบ

ตง (สวนหมืน่บปุผา) สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  เนื่องจากเบตงมี
สภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง
ราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสม
กับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ใน
โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มี
ดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพร่ัง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ความสวยงามของดอกไม้ที่
ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม และสัมผัสกับสภาพ
ภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้ 



 
 
 

 
 
 

10.30 น. น าท่านชม อโุมงคป์ยิะมติร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา 
(จคม.) สร้างขึ้น ส าหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง ใช้หลบการโจมตีทาง
อากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่
สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต 
 
 
 
 
 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (4)  ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ บอ่น้ าร้อนเบตง บ่อน้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่

ประมาณ 3 ไร ่โดยจะมีน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ 
มากมาย ภายในบ่อน้ าร้อนเบตง ยังมีสระน้ าขนาดใหญ่ ส าหรับกักน้ าจากน้ าพุร้อน 
เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น ซึ่งแต่ละโซนออก
แบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน้ าร้อนบ่อใหญ ่บ่อแช่น้ าร้อนใหม่ และ
อาคารธาราบ าบัด โดยเชื่อกันว่าน้ าแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น 
 
 

15.00 น. วัดพุทธาธวิาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรม
ประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก โดยใน
องค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 



 
 
 

 
 
 

16.00 น. น าท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป Street Art เบตง เป็นผลงานที่ถูกวาดขึ้นด้วย
ฝีมือของ นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อโปรโมทงาน 111 ปี เล่า
ขานต านานเมืองเบตง โดยภาพที่ถูกเขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราว
วิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภาพถูกวาดทั้งหมด 11 
จุด ทั้งบนผนัง ก าแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง รับรองว่า
สวยไม่แพ้ปีนังเลยทีเดียว ท่านสามารถเดนิชมเมอืงเบตงไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 

เย็น บรกิารอาหารค่ า (5) ณ ร้านอาหาร  
 หลังอาหารน าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์” อุโมงค์รถยนต์

ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มา ก่อสร้างด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร อุโมงค์นี้ถูกตกแต่งด้วย
โคมไฟและดวงไฟจ านวนมาก กลางคืนสวยงามมาก ใครที่อยากถ่ายรูปแบบสวยๆ
แนะน าเลย  
 
 
 
 



 
 
 

 จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแกรนดแ์มนดารนิ เบตง อิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย 
 

วนัที่ 3 ปา้ยใตสุ้ดสยาม –สะพานขา้มเขือ่นบางลาง – วดัชา้งให ้– เขาคอหงส ์-ตลาดกมิห
ยง – สนามบนิหาดใหญ ่– กรงุเทพฯ 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (6)  แบบข้าวมันไก่ ณ ร้านในเมืองเบตง 
08.00 น. ปา้ยใตสุ้ดสยาม ณ เขตแดนระหว่างประเทศไทย และ

ประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศ
ไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไป
ด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม จึง
กลายมาเป็นสถานที่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกยอดนิยมของนักท่องเที่ยว  

09.00 น. หลังถ่ายรูปที่ระลึกเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่จุดชมวิว สะพานขา้มเขือ่นบางลาง ที่
ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบข้างของอุทยานแห่งชาติบางลางและต้นน้ า
ของแม่น้ าปัตตานี 
 
 
 
 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (7) ณ ร้านอาหาร  
13.00 น. น าท่านนมัสการ หลวงปู่ทวด วัดชา้งให้ หรือวดัราษฎรบ์รูณะ วัดเก่าแก่สร้าง

มาแล้วกว่า 300 ป ีถือว่าเป็นวัดต้นต ารับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้า
อาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึง
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นช่ือและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย  
  



 
 
 

 
 
 

 จากนั้นน าท่านสู่ จุดชมววิสวนสาธารณะหาดใหญห่รอืเขาคอหงส์ ถือได้ว่าจุดนี้
เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของหาดใหญ่ เพราะได้เห็นหาดใหญ่ทั้งเมือง อีกทั้งตรงจุด
นี้ยังมี องค์พระพุทธมงคลมหาราช องค์พระพุทธรูปปางค์ห้ามญาติองค์ใหญ่ ให้
เราได้กราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล  

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดกมิหยง เพลิดเพลินกับ ศูนย์กลางการค้าแดนใต้ ท่าน

สามารถเลือกซื้อของฝากและทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย  
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
21.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7117 
23.15 น. ถึงทา่อากาศยานสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ 

******************************************** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา  
ผูใ้หญพ่กัห้องละ 2-3 ทา่น ราคาทา่นละ 12,900.- 
เดก็อาย3ุ – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ราคาทา่นละ(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

11,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 1,800.- 
หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

                        - ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานที่เที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
อตัราคา่บรกิารนี้รวม 



 
 
 

    ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม 
      - ตัว๋เครือ่งบนินกแอร์พรอ้มน้ าหนกักระเปา๋ 20 กโิลกรมั / ทา่น 
 - รถตู ้VIP 9 ทีน่ัง่ ทีน่ัง่ตามเลอืก 
 ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหาร (7 มื้อ) ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ใน
รายการทัวร์ข้างต้น 
 น้ าดืม่วนัละ 1 ขวด 
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกทุก
ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 
1,000,000 บาท(หากอายุเกิน     70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ  
 200,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องด่ืม – 
ค่าซักรีด – ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระเงนิ :  

1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท 
2. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง 

สิง่ทีค่วรน าไปด้วย ยาประจ าตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุดว่ายน้ า
, ชุดเล่นน้ า, กางเกงขาสั้น รองเท้าที่สวมใส่สบาย 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ า
ท่านละ 5,000 บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์
ทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่า
ทัวร์ทั้งหมด 



 
 
 

5. กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอื คา่ทวัร์
ทัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ : 
       1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมจี านวน 8 ทา่นขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู)้ 
ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ 
           จ านวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อน
การเดินทาง หรือยกเลิกการ   
           เดินทาง 
       2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการ
บินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง          
       3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
       4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน                     
           และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของท่านเป็นส าคัญที่สุด 
       5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, 
การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุด  
           งาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 
       6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจาก
ความประมาทของท่าน, เกิด 
           จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
       7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะ
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่ 
           สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ 
       8. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ          
           เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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