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เดนิทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 2564 

พักโรงแรมแกรนดแ์มนดารินเบตง 2 คืน 
มสัยิดกลางเมืองสงขลา-ยา่นเมืองเก่าสงขลา Old Town–เขาตงักวน–หาดสมิหลา-วดัชา้งไห ้- สะพานขา้มอา่งเก็บน า้บาง

ลาง- อโุมงคปิ์ยะมิตร -วดัพทุธาธิวาส – บอ่น า้พรุอ้นเบตง – สวนดอกไมห้ม่ืนบปุผา- SKYWALK อยัเยอรเ์วง – 
 สะพานแตปชู ู- ชมตูไ้ปรษณีย ์– วดัพทุธาธิวาส – สนามบนิเบตง – ถ่ายรูปปา้ยใตส้ดุสยาม – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ –  

ถนนคนเดนิเบตง-ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหน่ียว – ลิวงศ ์- ตลาดกิมหยง 

มนตเ์สน่ห ์"เบตง" 4 วัน 3 คืน   
โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย (FD) 
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เส้นทางการเดนิทาง เชา้ เที่ยง เย็น 
วนัท่ี 1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ– หาดใหญ่-ยา่นเมืองเก่าสงขลา Old Town–เขาตงักวน–

หาดสมิหลา-มสัยิดกลางเมืองสงขลา 

   

วนัท่ี 2 
 

หาดใหญ่ - วดัชา้งให ้- สะพานขา้มอ่างเก็บน า้บางลาง- อโุมงคปิ์ยะมิตร –  
บอ่น า้พรุอ้นเบตง - สวนดอกไมห้ม่ืนบปุผา 

   

วนัท่ี 3 SKYWALK อยัเยอรเ์วง – สะพานแตปชู ู- เฉาก๊วย กม.4 – ชมตูไ้ปรษณีย ์–  
วดัพทุธาธิวาส – OK BETONG - สนามบนิเบตง – ถ่ายรูปปา้ยใตส้ดุสยาม –  
อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – ถนนคนเดนิเบตง 

   

วนัท่ี 4 
 

เบตง – ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียว – ลิวงศ ์- ตลาดกิมหยง  - สนามบนิหาดใหญ่ – ทา่
อากาศยานสวุรรณภมูิ 

   

 
 

Day 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพฯ 
- 

หาดใหญ่ 

วันที ่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– หาดใหญ่-ย่านเมืองเก่าสงขลา Old Town–เขาตังกวน–หาดสมิหลา-
มัสยดิกลางเมืองสงขลา 

    08.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์E 
สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 

เร่ิมต้นเพยีง 9,990.- 
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10.10 น. ออกเดนิทางสูห่าดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยเครื่องบนิ สายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที ่FD4304 
11.40 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีไกดท้์องถิ่นคอยต้อนรับ จากน้ันน าท่านขึน้เดนิทาง

ท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่1) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั ย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนางงาม ซึ่งเป็นยา่นการคา้ท่ี
ส าคญัในอดีตของเมืองสงขลา เป็นถนนท่ีประกอบไปดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมท่ีงดงามท่ียงัคง
เอกลกัษณด์ัง้เดมิเอาไว ้ตัง้เรียงรายตอ่เน่ืองกนัไปตามถนน แทรกตวัไปพรอ้มกบัธุรกิจสมยัใหม ่ทัง้
รา้นอาหารดัง้เดมิ แถมมีการเพิ่มสีสนัดว้ยภาพวาดสตรีทอารท์ สดุนา่รกัตามผนงัอาคารบา้นเรือนตา่ๆ ท่ี
สะทอ้นเรื่องราววิถีชีวิตและวฒันธรรมของคนสงขลา ท าใหก้ารเดินเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าสงขลาไมไ่ดเ้พียง 
แตจ่ะไดช้มความงามของตกึโบราณเหล่านี ้แตย่งัไดส้นกุสนานไปกบัการถ่ายภาพโพสตท์า่กบัภาพวาดตา่ง
ดว้ย 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัหาดสมิหลา ถ่ายรูปกบั นางเงอืก สญัลกัษณโ์ดดเดนของจงัหวดัสงขลา 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแก่เวลาเดินทางตอ่ไปยงั เขาตังกวน ( รวมค่ารถราง) ขึน้ไปยงัจดุชมวิวบนยอดเขา บรเิวณยอด
เขาตงักวนนีส้ามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมืองสงขลาไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา อาณาบรเิวณ
ประกอบดว้ย ลานชมวิว ประภาคาร ศาลาวิหารแดง และเจดียพ์ระธาตเุมืองสงขลา ตามจารกึกลา่ววา่สรา้ง
ขึน้ในสมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช เป็นศลิปะสมยัทวาราวดี บรเิวณลานชมวิวมีรูปหลอ่หลวงปู่ ทวดตัง้อยู่
กลางลานไวใ้หส้กัการะ นั่งพกัผอ่นชมวิวตวัเมืองสงขลา และทะเลสาบสงขลารวมทัง้หาดสมิหลา  
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลงจากยอดเขาตงักวน ไปยงั อนุสาวรียก์รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
พระบดิาแหง่ราชนาวีไทย พระบรมรูปของทา่นหนัหนา้ออกทะเลดเูดน่สง่า เป็นท่ีเคารพนบัถือของคน
โดยทั่วไปในภาคใต ้ก่อตัง้โดยกลุม่ไทยอาสาปอ้งกนัชาตใินทะเล จงัหวดัสงขลา สรา้งเม่ือปี พ.ศ. 2530 
เพ่ือใหช้าวเรือ ไดส้กัการะบชูาก่อนออกไปประกอบอาชีพในทะเล เพราะมีความเช่ือวา่ทา่นจะชว่ยเหลือให้
แคลว้คลาดจากภยัอนัตรายจากพายแุละเพศภยัตา่งๆ  ผูค้นนิยมมาสกัการะขอพรอย่างไมข่าดสายทัง้คนใน
พืน้ท่ีและนกัทอ่งเท่ียว บรเิวณรอบๆ อนสุาวรียมี์ปืนใหญ่ จรวด ปืนกลจ าลองท่ีปลดระวางมาจดัแสดงไว้
กลางแจง้ อีกทัง้ยงัมีพญานาคพน่น า้ท่ีท าใหภ้มูิทศันโ์ดยรอบนัน้สวยงาม เหมาะแก่การพกัผอ่นหย่อนใจเป็น
อบย่างยิ่ง 

 จากนัน้เดินทางกลบัหาดใหญ่ ไปยงั จุดชมวิว เขาคอหงส์ จุดชมวิวแห่งนีเ้ราสามารถยืนชมทิวทศันข์อง
หาดใหญ่ไดร้อบเลย ( สามารถขึน้กระเช้าไปจุดชมวิวได้ ไม่รวมค่ากระเช้า ท่านละ 100 บาท )  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูมั่สยดิกลางจังหวัดสงขลา หรือมสัยิดกลางดิยน์ลุอิสลาม โดยไดเ้ริ่มก่อตวัขึน้เม่ือ
ปี 2534 โดยนายอาศิส พิทกัษค์มุพล ประธานฯและคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาในยคุก่อน
การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญัติการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม ดว้ยความตัง้ใจจริงท่ีว่า “อยากใหจ้งัหวัด
สงขลามีมัสยิดกลางเฉกเช่นจังหวัดอ่ืนๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพ่ือเป็นท่ีท าการของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาอย่างเป็นเอกเทศ มสัยิดกลางนีเ้ป็นศาสนสถาน เป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียว จนไดช่ื้อวา่เป็นทชัมาฮาลแหง่ประเทศไทย และยงัเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวไทยมสุลิมในจงัหวดั
สงขลา (ขอสงวนสิทธิน์ าทา่นชมมัสยดิจากภายนอก กรณีทีท่างมัสยดิมีพธีิกรรมหรือมัสยดิปิดท าการ) 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก น าท่านเข้าพัก  โรงแรมวีแอล หาดใหญ่ หรือเทยีบเท่า  

 

Day 

2 

 

สงขลา 
- 

เบตง 

วันที ่2 หาดใหญ่ - วัดช้างให ้- สะพานข้ามอ่างเกบ็น า้บางลาง- อุโมงคปิ์ยะมติร -บ่อน า้พุ
ร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั จ.ปัตตานี ขอพรหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 

ปี วดัชา้งให ้ถือว่าเป็นวดัตน้ต ารบัของหลวงปู่ ทวด เพราะทา่นเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัของ



WTBET-FD002  มนตเ์สนห่ ์"เบตง" 4 วนั 3 คืน  โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย (FD) 5 

ทา่นก็ถกูบรรจไุวท่ี้วดัแหง่นี ้ดา้นหนา้วดัเป็นท่ีตัง้ของสถปูหรือมณฑปบรรจอุฐิัหลวงพอ่ทวด ซึ่งอยูใ่กลก้บั
เขตพทัธสีมาท่ีชาวบา้นเรียกวา่ เข่ือนหลวงพอ่ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด วดัชา้งใหจ้งึกลายเป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวขึน้ช่ือและเป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณข์องจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มากราบสกัการะหลวงปู่
ทวดอยา่งไมข่าดสาย ท่ีเรียกวา่เม่ือมาถึงปัตตานีดนิแดนแหง่ปลายดา้มขวานแลว้ตอ้งแวะมาใหไ้ด  ้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้เดินทางไปเมืองเบตง แวะถ่ายรูป สะพานข้ามอ่างเก็บน า้บางลาง เข่ือนบางลางเป็นเข่ือนท่ีสรา้ง
ขึน้เพ่ือกัน้แมน่  า้ปัตตานีตามแผนพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน า้เอนกประสงคแ์หง่แรกทางภาคใต ้ ชม
ทิวทศันผื์นป่าตดัผืนน า้สีเขียวสวยงามสบายตาลดัเลาะผ่านทางโคง้ตามแนวเขาถึงเบตง 
 

  

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูพเิศษ!! ไก่สับเบตง ผักน า้ เคาหยก) (มือ้ที่3) 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าทา่นชมอุโมงคปิ์ยะมิตร ใหท้า่นยอ้นรอยประวตัิศาสตร ์ชมกองก าลงัพรคคคอมมนูิสมาลายา ท่ีเจาะ
อโุมงคภ์เูขาเพ่ือใชใ้นการหลบภยั มีความยาวถึง 1 กม.   
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 จากนัน้เดินทางตอ่ไปยงั บ่อน า้พุร้อนเบตง ตัง้อยูใ่น ต าบลตาเนาะแมเราะ จงัหวดัยะลา เป็นบอ่น า้รอ้น
ธรรมชาตขินาดใหญ่ มีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 3 ไร ่โดยจะมีน า้รอ้นผดุขึน้มาจากใตด้นิ ประกอบดว้ยแรธ่าตุ
ตา่งๆ มากมาย อณุหภมูิของน า้อยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจดุท่ีมีน า้เดือดนี ้สามารถตม้ไขไ่ก่
ไดจ้นสกุภายใน 10 นาที ทางจงัหวดัยะลาไดป้รบัปรุงภมูิทศันโ์ดยรอบบอ่น า้รอ้น ใหมี้ความสวยงาม แต่
ยงัคงความเป็นธรรมชาต ิเพ่ือใหเ้หมาะส าหรบัการมาพกัผอ่นหย่อนใจ และสง่เสรมิการทอ่งเท่ียวเพ่ือ
สขุภาพ ภายในบอ่น า้รอ้นเบตง ยงัมีสระน า้ขนาดใหญ่ ส าหรบักกัน า้จากน า้พรุอ้น เพ่ือใหป้ระชาชน และ
นกัทอ่งเท่ียว ไดใ้ชอ้าบหรือแชเ่ทา้เลน่ ซึ่งแตล่ะโซนออกแบบอยา่งไดม้าตรฐาน ถกูสขุลกัษณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางตอ่ไปยงั สวนดอกไม้หมื่นบุปผา สวนดอกไมเ้มืองหนาวในหบุเขา เป็นโครงการในพระราชด าริ
ของสมเดจ็พระเทพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร  (มือ้ที4่) 
  ทีพั่ก น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรมแกรนดแ์มนดาริน หรือเทียบเท่า  

**หมายเหตุ*ทีพั่กท้องถิน่ไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้** 
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Day 

3 

 

 
เบตง 

 
วันที ่3 SKYWALK อัยเยอรเ์วง – สะพานแตปูชู - เฉาก๊วย กม.4 – ชมตู้ไปรษณีย ์ 

วัดพุทธาธิวาส – OK BETONG - สนามบนิเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม  
อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์– ถนนคนเดนิเบตง 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยงั สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง เป็นจดุชมวิวท่ีสวยงามท่ีสดุ ใหท้่านไดด่ื้ม
ด ่าบรรยากาศ ถ่ายรูปชมทะเลหมอก สดูอากาศบรสิทุธ์ิยามเชา้ ( รวมค่าเข้าชมแล้ว) 
 

  

 

 

 

 

 

 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้  (มือ้ที5่) 
 จากนัน้น าทา่นชม สะพานแตปูชู เป็นสะพานแขวนท่ีชใ้นการสญัจรของชาวบา้นทอ้งถ่ิน ขงึดว้ยลวดวลิง

แสดงใหเ้ห็นถึงภมูิปัญญาคนสมยัก่อนปดูว้ยไมร้ะแนงขา้มแมน่ า้ปัตตานียาวกวา่ 100 เมตร 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระหวา่งทางน าท่านแวะชิม วุ้นด า หรือเฉาก๊วย กม.4 เป็นรา้นเฉาก๊วยท่ีเก่าแก่ดัง้เดมิของเบตง 
น าชมตูไ้ปรษณีย ์ถ่ายรูปไปรษณียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในเบตงขา้งหอนาฬิกา 
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 น าทา่นเดนิทางไปยงั วัดพุทธาธิวาส นมสัการพระมหาธาตเุจดียพ์ระพทุธธรรมประกาศ พระพทุธ
ธรรมกายมงคลประยรุเกศานนทส์พุพิธาน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที่6) 
บ่าย น าทา่นเช็คอินและถ่ายรูปกบัป้าย OK BETONG สญัลกัษณข์องเมืองเบตงเป็นท่ีระลกึ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นชม สนามบินเบตง ท่ีตกแตง่ดว้ยไมไ้ผ ่ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน สวยเก๋ไก๋ ใหท้า่นไดถ่้ายภาพ 
 
 
 
 

  

 

 

 น าทา่นเหยียบแผน่ดินใตส้ดุแดนสยาม ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยามติดชายแดนมาเลเซีย ใหท้า่นไดเ้ช็คอิน 
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้แวะรา้นอินเตอรร์งันก การคดัรงันก เลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง และ รา้นสมนุไพรขึน้ช่ือ (น าทา่นชิมชา
เห็ดหลินจือธรรมชาติและซุปตา้ลิหวงัตุน๋ไก่) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ถนนคนเดนิเมืองเบตง ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศเมืองเบตงและสามารถเลือกซือ้
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สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (มือ้ที่7) 
 น าทา่นเดนิเลน่ด่ืมด ่ากบับรรยากาศยามค ่าคืน นกนางแอ่นเกาะตามสายไฟ ถ่ายรูปอุโมงคเ์บตงมงคล

ฤทธิ์ ลอดภเูขาแหง่แรกของไทย ท่ีมีไฟหลากสีสนัตลอดแนวอโุมงค หนา้อโุมงคเ์ป็นจุดเริ่มตน้วิ่งของพี่ตนู
Body slamอีกดว้ย 

  
 
 
 
 
 

ทีพั่ก น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรมแกรนดแ์มนดาริน หรือเทียบเท่า  
**หมายเหตุ*ทีพั่กท้องถิน่ไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้** 
 
 

Day 

4 

 

เบตง 
- 

สงขลา 
วันที ่4 เบตง – ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว – ลิวงศ ์- ตลาดกิมหยง  - สนามบินหาดใหญ่ – ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้  (มือ้ที8่) 
09.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัจังหวัดปัตตานี 

 น าทา่นขอพรรบัความส าเรจ็ ณ ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิคูบ่า้นคูเ่มืองปัตตานีมาตัง้แตส่มยั
โบราณ ชาวบา้นตา่งใหค้วามเคารพนบัถือ เดนิทางมาสกัการะบชูาเพ่ือขอใหป้ระสบความส าเรจ็ในดา้น
ตา่งๆ หรือแมแ้ตมี่เรื่องเดือดรอ้นก็ไปบนบานใหเ้จา้แมช่ว่ยเหลือ ซึ่งก็ไดส้มดงัหวงักนัไปหลายราย เป็นสิ่งยึด
เหน่ียวจิตใจ และศนูยร์วมศรทัธาเสมอมา 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั เหมืองลิวงศ ์(สวิตเซอรแ์ลนดเ์มืองไทย) จดุเช็คอินแหง่ใหม่ จดุเดน่ของ
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เหมืองลิวงศแ์หง่นี ้คือ บงึน า้ขนาดใหญ่ รายลอ้มไปดว้ยทิวสน และภเูขา บรรยากาศรม่รื่น เงียบสงบ 
แสงอาทิตยท่ี์สาดสอ่งมาตามรอ่งเขาเป็นสีสนัท่ีสวยงามและเป็นเงาสะทอ้นกบัผิวน า้ ยงัคงความเป็น
ธรรมชาตท่ีิสวยงามมาก ซึ่งจะมีพอ่คา้แมค่า้ท่ีเป็นชาวบา้นในพืน้ท่ีมาขายของกินพืน้บา้นท่ีดา้นหนา้บรกิาร
นกัทอ่งเท่ียว 

 น าทา่นแวะซือ้ของฝากก่อนกลบัท่ีตลาดกิมหยง ตลาดช่ือดงัประจ าเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 2 ชัน้ขนาด
ใหญ่ท่ีสดุท่ีหาดใหญ่ ใหท้า่นไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยัอาทิเชน่ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เกมคอมพิวเตอร ์
เสือ้ผา้ กระเป๋า ของกิน ขนม ผลไมต้ามฤดกูาล ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ่ 

21.10 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบินที ่FD4303 
23.15 น. เดนิทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

         อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ กรณี ไม่ใชต้ั๋ว 

ราคาท่านละ 
01-04 พฤษภาคม 2564 10,990.- 7,990.- 
23-26 พฤษภาคม 2564 9,990.- 7,990.- 
03-06 มิถุนายน 2564 10,990.- 7,990.- 
25-28 กรกฎาคม 2564 11,990.- 7,990.- 
12-15 สิงหาคม 2564 11,990.- 7,990.- 
22-25 ตุลาคม 2564 11,990.- 7,990.- 
พักเดีย่ว เพิม่ 2,000  บาท / ทา่น 2,000  บาท / ทา่น 

*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ันจึงไม่มีราคาเดก็* 
 

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ป็นผู้ด าเนินการจัดทีน่ั่งบนรถตู้ตามความเหมาะสม ** 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทกุข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่ม

คณะไมถ่ึง 10 ทา่น โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
6. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดนิทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 
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อัตราค่าบริการทัวรนี์ร้วม 

1. คา่ตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลบั กรุงเทพ-หาดใหญ่ ชัน้ประหยดั สายการบนิแอรเ์อเชีย 
2. น า้หนกัสมัภาระถือขึน้เครื่อง Carry On 7 กิโลกรมั โดยสมัภาระท่ีจะถือขึน้เครื่องบิน ตอ้งไมมี่ของมีคม กรรไกรตดั

เล็บ วตัถ ุไวไฟ 
3. ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกินขนาดบรรจ ุ100 มล. 
4. คา่รถโดยสาร ทอ่งเท่ียวตามรายการ  
5. คา่โรงแรมท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ทา่นตามท่ีระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ 
6. คา่อาหาร ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์
8. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์
9. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
10. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหตุ วงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไข
กรมธรรม)์  

 
อัตราค่าบริการทัวรนี์ไ้ม่รวม 

1. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเครื่องดื่ม คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีท่ีตอ้งการซือ้น า้หนกั 15 กิโลกรมั ราคา 480 บาทตอ่เท่ียว 

( หากท่านตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อน 48 ชั่วโมง ) 
4. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาติ 
5. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
6. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 
การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของทา่น  
2. กรุณายอดทัวรเ์ตม็จ านวน เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอน

เงินเขา้ทางธนาคารของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วนั เพ่ือใช้

ส  าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
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การยกเลิกการเดนิทาง 
1. ยกเลิกการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
3. ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษิัทคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริง(ถา้
มี)อาทิเชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
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