รหัสโปรแกรม : 22060 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
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วันแรก (1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ปัตตานี - วัดช้ างให้ หลวงปู่ ทวด - จุดชมวิวสะพานข้ าม
อ่างเก็บนา้ เขื่อนบางลาง– เบตง - ป้ าย OK BATONG - อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ – หอนาฬิ กาเบตง
03.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์ เตอร์ สายการ
บินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง
06.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD70
07.25 น. คณะเดินทางถึง เดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ วัดช้ างให้ วัดเก่าแก่กว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็ นวัดต้นตารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็ นเจ้า
อาวาสองค์แรกของวัด นาท่านกราบไหว้สถู ปหรื อมณฑปบรรจุอฐั ิ หลวงพ่อทวด สถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ของชาวจังหวัด
ปั ตตานี และใกล้เคียง มีผูค้ นไปกราบไหว้บนบานอยูเ่ นื องนิ จ ใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรื อวัตถุ สิ่งของถู กขโมย หรื อศูนย์
หายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ อและเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของ
จังหวัดปัตตานี ที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ ทวดอย่างไม่ขาดสาย

เทีย่ ง
จากนั้น

 บริการอาหารกลางวัน
เดิ นทางสู่ เบตง อาเภอปลายด้า มขวาน ตั้ง อยู่ใ ต้สุ ดของประเทศไทย เต็ม ไปด้วยแหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ น่า สนใจ ทั้ง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ก่อนเข้าสู่ เขตเมืองเบตง นาท่านแวะ จุดชมวิวหรื อสะพานโต๊ ะกูแช อีกหนึ่ งสถานที่พกั ผ่อน
และชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง ให้ท่านได้ชมวิว สู ดอากาศสดชื่น ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
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จากนั้น

นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ ตวั เมืองเบตง แวะถ่ายรู ป ป้ าย OK BATONG จุดเช็คอินแรก ที่คอยตอนรับนักท่องเที่ ยวที่ มา
เยือนเมืองในหมอก ดอกไม้งาม แห่งนี้ จากนั้นนาชม อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่ บริ เวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับถนน
ภักดีดารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ ถนน บริ เวณหน้าสวนนก เป็ นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่ งแรกของเมืองไทย ที่
ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไปมา ความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร และทาเป็ นทางเดินตลอดสองข้างทาง นาคณะ
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกบริ เวณ ตู้ไปรษณีย์แห่ งอาเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ ที่สุดในโลก ตูเ้ ดิม
ตั้งอยู่ที่บริ เวณสี่ แยกหอนาฬิ กาใจกลางเมืองเบตง สร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็ นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟั ง จากวิทยุที่ฝังอยู่
ส่ ว นบนของตู ้ และใช้เ ป็ นตู ้ไ ปรษณี ย ์ม าจนทุ ก วัน นี้ ใกล้ก ัน เป็ น หอนาฬิ กาคู่ บ้ า นคู่ เ มื อ งอ าเภอเบตง ซึ่ งเป็ น
สิ่ งก่อสร้ างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบั เมื องเบตงมาช้านาน เปรี ยบเหมือนสัญลักษณ์ ที่ต้ งั อยู่จุดศู นย์กลางของเมือง บริ เวณ
จุดตัดของถนนสุ ขยางค์กบั ถนนรัตนกิ จ สร้ างด้วยหิ นอ่อนขาวนวลอันเลื่ องชื่ อจากยะลาที่ได้รับการยอมรับในเรื่ อง
ของความแข็งแรง สวยงาม และคงทน อิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย
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เย็น

 บริการอาหารเย็น
 นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมเบตง เมอร์ ลนิ หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง (2) เบตง - วัดพระโพธิสัตว์ กวนอิม - ถ่ ายรู ปคู่ ป้ายใต้ สุดแดนสยาม – วัดพุทธาธิ วาส - ร้ านรั งนกและร้ านสมุ นไพร–
สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ ปิยะมิตร – บ่ อนา้ ร้ อนเบตง
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม มีจุดเด่นคือเจดีย ์ 7 ชั้นอันโดดเด่น สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยผูม้ ีจิต
ศรัทธาได้ร่วมกันบริ จาคเงิน สถานที่ศกั สิ ทธิ์ และแหล่งศรัทธาของชาวเบตง เป็ นที่ประดิษฐานขององค์เทพ อาทิ เจ้าแม่
กวนอิม ท่านแป๊ ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยีห่ วังต้าตี้ หวาโถ่วเซี ยนซื่ อ ขงจื๊อ เป็ นต้น มีนกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวมาเลเซียที่เลื่อมใสศรัทธา เดินทางมาสักการะขอพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ
จากนั้นนาทุกท่านเดิ นทางไป เช็คอิน ถ่ ายรู ปคู่ป้ายใต้ สุดแดนสยาม เป็ นที่
ระลึกตั้งอยูบ่ ริ เวณชายแดนปลายสุ ดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจาก
ตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็ นแนวเขตแดนระหว่างอาเภอเบตง กับ
รัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสี
ทองโดดเด่นสลักบนป้ ายหิ นอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้
ดอกไม้ประดับอันงดงาม
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เทีย่ ง
จากนั้น

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ที่ต้ งั เด่นเป็ นสง่ า
อยู่ บ นเนิ น เขา สั ก การะพระธาตุ เ จดี ย์ พ ระพุ ท ธธรรม
ประกาศสี ทองเป็ นศิลปกรรมแบบศรี วิชยั ประยุกต์สวยงาม
มาก ภายในบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ และกราบขอพรพระ
พุ ท ธธรรมกายมงคลป ระ ยุ รเก ศาน น ท์ สุ พ พิ ธ า น
พระพุ ท ธรู ป ทองสั ม ฤทธิ์ องค์ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย
นอกจากนี้ยงั มีวหิ ารหลวงปูทวดเหยียบทะเลน้ าจืดให้
ท่านได้กราบขอพรถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
จากนั้นแวะร้ านรังนกและร้ านสมุนไพร เลือกซื้ อสิ นค้า เป็ นของฝากตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรื อเรี ยกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็ นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่ งเดียวใน
ภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยูส่ ู งจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร
มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ าเพียงพอ จึ งมี ความเหมาะสมกับการปลู กไม้ดอกเมื องหนาวนานาชนิ ด สวน
ดอกไม้น้ ี อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มี
ดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้ อเชิ ญผูม้ าเยือน ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรี ยงรายเป็ นทิว แถวเย้ายวนให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม และสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ากว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้

นาคณะเดินทางสู่ อุโมงค์ ปิยะมิตร เป็ นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สาหรับ
เป็ นฐานปฏิบตั ิการต่อสู ้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่ วมพัฒนาชาติไทย อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519
ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปั จจุบนั ได้เปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามา
เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่ องรอยของการดาเนิ นชีวิตที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนที่
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เย็น

มีเตียงดิน ก่อติดกับผนัง อุปกรณ์ในการสู ้รบ และเครื่ องไม้เครื่ องมือในการเดินป่ า รวมทั้งห้องบัญชาการรบ ซึ่ งจุคน
ได้ถึง 200 คน
เดินทางสู่ บ่ อน้าร้ อนเบตง เป็ นบ่อน้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ าร้อนผุดขึ้นมา
จากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ าอยูท่ ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่ งตรงจุดที่มีน้ าเดือดนี้
สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุ กภายใน 10 นาที ซึ่ งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุ ขลักษณะ ทั้งบ่อน้ าร้อนบ่อ
ใหญ่ บ่อแช่น้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบาบัด โดยเชื่ อกันว่าน้ าแร่ แห่ งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็ น
อย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็ นต้น

 บริการอาหารเย็น
 นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมเบตง เมอร์ ลนิ หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม (3) เบตง –ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์ เวง –สะพานแตปูซู - ศาลเจ้ าแม่ ลมิ้ กอเหนี่ยว - สนามบินหาดใหญ่ สนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพฯ)
04.00 น.

เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง เป็ นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยูใ่ นพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มี
ความสู งจากระดับน้ าทะเล 2,038 เมตร เป็ นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็ น
สวรรค์บนดินเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริ สุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามของยอด
เขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อีกหนึ่งไฮไลท์ สาหรั บการชมทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง ก็คือ สกายวอล์ ค
ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง ระเบียงทางเดินที่ยนื่ ออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่ วนปลายเป็ นระเบียงชมวิวพื้น
กระจกใสที่สามารถมองทะลุ ลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ข้ ึน
และทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์ เวงอันสวยงามสุ ดอลังการ (ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ ารถมอเตอร์ ไซด์ ขึน้ จุดชมวิวและค่ า
ถุงผ้ าสวมรองเท้ าเดินบนสกายวอร์ ค)
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เช้ า

จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า SET BOX
แวะถ่ายรู ป สะพานแตปูซู เป็ นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ มีความ
กว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ข้ามแม่น้ าปั ตตานี สร้างมาตั้งแต่
สมัยอดีตกานันตาบลอัยเยอร์ เวง นายมูเซ็ง แตปูซู ช่วยระดมพลัง
และเงินสมทบจากชาวบ้านร่ วมกับราชการ ที่ไม่เพียงพอ เพราะ
ต้องสั่งสายสลิง สาหรับยึดโยงตัวสะพานจากญี่ปุ่น ซึ่ งสมัยนั้น
เป็ นเรื่ องใหญ่มาก สามารถช่วยเหลือความยากลาบากของ
ชาวบ้านที่อยูอ่ ีกฝั่งของแม่น้ า ซึ่ งในขณะนั้นต้องใช้แพไม้
ไผ่ขา้ มไป-มา ทาให้ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กๆต้องเสี ย
ชีวติ ทุกปี เวลาขนย้ายผลผลิตการเกษตร หรื อคนป่ วย
ก็ลาบากแสนสาหัส การก่อสร้ างสะพานแตปูซู ขึ้นมาโดยการร่ วมแรงร่ วมใจกัน จึงเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของการ
ต่อสู ้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุมชน
นาท่านเดิ นทางสู่ จังหวัด ปั ตตานี นาสักการะขอพร ศาลเจ้ าแม่ ลิม้ กอเหนี่ยว หรื อ ศาลเจ้าเล่งจูเกี ยง ศาลศักดิ์ สิทธิ์
คู่ บ ้า นคู่ เ มื อ งปั ต ตานี ม าแต่ ส มัย โบราณ ชาวบ้า นให้ค วามเคารพนับ ถื อ เดิ น ทางมาสั ก การบู ช าเพื่ อ ให้ป ระสบ
ความสาเร็ จขอโชค ขอลาภ การค้าขาย หรื อแม้แต่ใครเจ็บป่ วย ได้รับความเดือดร้อน ประการใด หากได้มาขอพร บน
บาน กับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ก็จะหายเจ็บหายป่ วยพ้นจากความเดือดร้อน
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เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
หากมีเวลา อิสระช้อปปิ้ งส่ งท้ายที่ ตลาดกิมหยง แหล่งสิ นค้ามีให้เลือกซื้ อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า
รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่ องสาอางค์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่ องใช้ในครัวเรื อน สิ นค้าทัว่ ไป
ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขายสิ นค้าทัว่ ไป ส่ วนชั้นบนจะเน้นไปทางเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ส่ วนด้านตะวันออกจะ
เป็ นลักษณะตลาดสด

17.55 น.
19.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD507
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........
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หมายเหตุ : รายการทัวร์ ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวั แทนบริ ษทั
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์ ,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็ นผูบ้ ริ หารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึง
ความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ.

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยว

31 ธ.ค. 64 – 02 ม.ค. 65

9,777
9,555

+ 2,000
+ 2,000

01 – 03 ม.ค. 65

* ค่ าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านั้น กรณีเป็ นชาวต่ างชาติมีค่าใช่ จ่ายเพิม่ 1,000 บาท
ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน
ชาระได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง *
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ พร้อมน้ าหนักกระเป๋ าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม
 ค่ารถ นาเที่ยวตามรายการที่ระบุ **กรุ๊ ปออกเดินทาง ขั้นต่า 9 ท่ าน**
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
กรณี หอ้ ง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรื อ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง TWIN BED
แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณี พกั แบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็ นเสริ มเตียง หรื อ SOFA
BED หรื อ เสริ มฟูกที่นอน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนื อจากที่ทวั ร์ จดั เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่าน
 กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นชาวต่ างชาติ ชาระค่ าทัวร์ เพิม่ 1,000 บาท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าซื้ อที่นงั่ บนรถนาเที่ยว

เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองทัวร์ ผเู ้ ดินทางต้อง ชาระมัดจาค่ าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน24วัน พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน หากไม่ชาระตามที่
บริ ษทั กาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยูโ่ ดยอัตโนมัติ และต้องชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่าง
น้อย 30 วัน หากท่านไม่ชาระเงินหรื อไม่ชาระเงินตามกาหนดให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิ ในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์
เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่ าทัวร์
1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกค้าชาระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง (ถ้ามี)
2. กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจานวน)
3. กรณี มีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ทัวร์ ทางบริ ษทั คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง (ถ้ามี) อาทิ
เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่น ๆ
4. กรณี สายการบินหรื อบริ ษทั ทัวร์ แจ้งยกเลิกการเดินทาง ทาการคืนเงินให้ภายใน 7 วัน
** เนื่องจากราคาทัวร์ นีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น กรณีผ้ จู องไม่ สามารถเดินทางได้ สามารถเปลีย่ นผู้เดินทางแทนได้ ดังนี้
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1. ผู้จองต้ องการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้ องแจ้ งทางบริ ษัทล่ วงหน้ าพร้ อมสาเนาหน้ าบัตร
ประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่ อนการเดินทาง 7 วันทาการ (ไม่ นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลีย่ นผู้เดินทาง
ได้ โดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย
2. หากผู้จองต้ องการยกเลิกการเดินทาง ต้ องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่ แจ้ งหลัง 7 วันก่ อนการเดินทาง มีค่าใช้ จ่ายในการ
เปลีย่ นผู้เดินทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ
3. หากผู้จองยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง ไม่ สามารถเปลีย่ นผู้เดินทางได้ ทุกกรณี
**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่ านสละ
สิ ทธิ์ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ ว่ากรณีใดทั้งสิ้น **

1.
2.
3.
4.

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

หมายเหตุ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่บริ ษทั กาหนด ราคาและรายการ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ น
สาคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุ การณ์ ที่เกิ ดจาก ภัยธรรมชาติ เช่ น พายุไต้ฝุ่น ปฏิ วตั ิ และอื่ นๆที่ อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุ มของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่ าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล ซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
กรุ ณาอ่าน ทาความเข้าใจให้ถี่ถว้ น เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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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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