
    1 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22416 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 
 
 



    2 

 

เที่ยวบิน เส้นทาง เวลา 
ขาไป SL702 ดอนเมือง - หาดใหญ่ 06.20 – 07.50 
ขากลับ SL721 หาดใหญ่ - ดอนเมือง 21.10 – 22.40 
ขากลับ SL719 

 (กรุ๊ป 25-27 มี.ค. / 02-04 เม.ย. 65 ) 
หาดใหญ่ - ดอนเมือง 19.10 – 20.35 

 

วันแรก  (1) สนามบินดอนเมือง - สนามบนิหาดใหญ่ - วัดช้างให้ - จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน ้าเข่ือนบางลาง - ป้าย OK BATONG - 
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์แห่งอ้าเภอเบตง - หอนาฬิกาเบตง 

03.20 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั น 3 อาคาร 2 ประตู 11 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไล
อ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

06.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินท่ี SL702   
07.50 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
 น้าท่านเดินทางสู่ วัดช้างให้ วัดเก่าแก่กว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นต้ารับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์

แรกของวัด น้าท่านกราบไหว้สถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง มี
ผู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจ ใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของถูกขโมย หรือศูนย์หายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี   
วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะ
หลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย 

 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เบตง อ้าเภอปลายด้ามขวาน ตั งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั งธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ก่อนเข้าสู่เขตเมืองเบตง น้าท่านแวะ จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน ้าเขื่อนบางลาง หรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหนึ่ง
สถานที่พักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ภูเขาท่ีโอบล้อมเข่ือนบางลาง ให้ท่านได้ชมวิว สูดอากาศสดชื่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  
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จากนั น น้าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเบตง แวะถ่ายรูป ป้าย OK BATONG จุดเช็คอินแรก ที่คอยตอนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองใน
หมอก ดอกไม้งาม แห่งนี  จากนั น
น้าชม อุ โมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์  
ตั งอยู่  บริเวณถนนอมรฤทธิ์  ตัด
กั บ ถ น น ภั ก ดี ด้ า ร ง  ผ่ า น
สวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณ
หน้าสวนนก เป็นอุโมงค์รถยนต์
ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่
ขุดทอดโค้งให้รถว่ิงไปมา ความ
ยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 
เมตร และท้าเป็นทางเดินตลอดสองข้างทาง น้าคณะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอ้าเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก  ตู้เดิมตั งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั งแต่ก่อน
สมัยสงครามโลกครั งที่สอง จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง  
จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้  และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี  ใกล้กันเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอ้าเภอเบตง ซึ่งเป็น
สิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ที่ตั งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง บริเวณจุดตัดของ
ถนนสุขยางค์กับถนนรัตนกิจ สร้างด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความแข็งแรง 
สวยงาม และคงทน อิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เย็น  บริการอาหารเย็น 
 

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคาเธ่ย์  เบตง หรือเทียบเท่า  
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วันที่สอง (2)  วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม - ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม - วัดพุทธาธิวาส  - ร้านรังนกและร้านสมุนไพร - สวนหมื่นบุปผา         
- อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน ้าร้อนเบตง 

เช้า  บริการอาหารเช้า  
 น้าท่านเดินทางสู่ วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม มีจุดเด่นคือเจดีย์ 7 ชั นอันโดดเด่น สร้างขึ นประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยผู้มีจิตศรัทธาได้

ร่วมกันบริจาคเงิน สถานที่ศักสิทธิ์และแหล่งศรัทธาของชาวเบตง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่า
นกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้าตี  หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจื๊อ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวมาเลเซียที่เลื่อมใสศรัทธา 
เดินทางมาสักการะขอพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ 

 จากนั น น้าทุกท่านเดินทางไป เช็คอิน ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม เป็นที่ระลึกตั งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 
410 ห่างจาก 

ตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอ้าเภอเบตง กับ 
รัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสี 
ทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ 

ดอกไม้ประดับอันงดงาม 
 
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ที่ตั งเด่นเป็นสง่าอยู่บน
เนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศสีทองเป็น
ศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก ภายในบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ และกราบขอพรพระพุทธธรรมกายมงคลประยุร
เกศานนท์สุพพิธาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย นอกจากนี ยังมีวิหารหลวงปูทวดเหยียบทะเลน ้าจืดให้ 
ท่านได้กราบขอพรถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
จากนั นแวะร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซื อสินค้า เป็นของฝากตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 
จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  

เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็น
สบายตลอดปี ระบบน ้าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี อยู่ท่ามกลางภูเขา ใน
โครงการตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื อเชิญผู้
มาเยือน ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม  และสัมผัสกับสภาพ
ภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่้ากว่าพื นที่อื่นของภาคใต้ 
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น้าคณะเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ น ส้าหรับเป็นฐาน
ปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย  อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตี
ทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต  
ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการด้าเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนที่มีเตียงดิน ก่อติดกับผนัง อุปกรณ์ในการ
สู้รบ และเครื่องไม้เครื่องมือในการเดินป่า รวมทั งห้องบัญชาการรบ ซึ่งจุคนได้ถึง 200 คน 
 

จากนั น  เดินทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้าร้อนผุดขึ นมาจากใต้ดิน 
ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน ้าเดือดนี  สามารถต้มไข่ไก่
ได้จนสุกภายใน 10 นาที ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั งบ่อน ้าร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น ้าร้อนใหม่ และ
อาคารธาราบ้าบัด โดยเชื่อกันว่าน ้าแร่แห่งนี  สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา 
โรคผิวหนัง เป็นต้น 

 
เย็น  บริการอาหารเย็น 

  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคาเธ่ย์  เบตง หรือเทียบเท่า  
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วันที่สาม (3) ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง - สะพานแตปูซู - ศาลเจ้าแม่ลิ มกอเหนี่ยว - (หากมีเวลา) ตลาดกิมหยง - สนามบิน
หาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

 

04.00 น. เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูง
จากระดับน ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้
นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) อีกหนึง่ไฮไลท์ส้าหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่น
ออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื นเบื องล่าง  
สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ น และทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุดอลังการ  (ค่า
ทัวร์ไม่รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึ นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ค) 

 

 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า SET BOX 
 
 

 แวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื นไม้ มีความกว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ข้ามแม่น ้าปัตตานี สร้างมา
ตั งแต่สมัยอดีตก้านันต้าบลอัยเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู ช่วยระดมพลังและเงินสมทบจากชาวบ้านร่วมกับราชการ ที่ไม่เพียงพอ 
เพราะต้องสั่งสายสลิง ส้าหรับยึดโยงตัวสะพานจากญี่ปุ่น ซึ่งสมัยนั นเป็นเรื่องใหญ่มาก สามารถช่วยเหลือความยากล้าบากของ
ชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งของแม่น ้า ซึ่งในขณะนั นต้องใช้แพไม้ไผ่ข้ามไป-มา ท้าให้ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กๆต้องเสียชีวิตทุกปี เวลาขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย ก็ล้าบากแสนสาหัส การก่อสร้างสะพานแตปูซู ขึ นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน จึงเป็น
เหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุมชน  

จากนั น น้าท่านสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมัยโบราณ 
ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความส้าเร็จขอโชค ขอลาภ การค้าขาย หรือแม้แต่ใครเจ็บป่วย 
ได้รับความเดือดร้อน ประการใด หากได้มาขอพร บนบาน กับเจ้าแม่ลิ มกอเหนี่ยว ก็จะหายเจ็บหายป่วยพ้นจากความเดือดร้อน 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 
 

(หากมีเวลา) น้าท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง แหล่งสินค้ามีให้เลือกซื อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื อผ้า รองเท้า ขนม
ขบเคี ยว เครื่องส้าอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าทั่วไป ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั น 
ชั นล่างจะขายสินค้าทั่วไป ส่วนชั นบนจะเน้นไปทางเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนด้านตะวันออกจะเป็นลักษณะตลาดสด 

 

 
 

สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
 

21.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินท่ี SL721 
22.40 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........... 

**เที่ยวบินขากลับ เฉพาะคณะเดินทางวันที่ 25-27 มี.ค. / 02-04 เม.ย. 65**  
19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินท่ี SL719 
20.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........... 
 
หมายเหต ุ: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถสลับสับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ในรายการทัวร์ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดย
ทางบริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ. 
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หากลูกค้าต้องการซื อตั๋วเครื่องบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั ง 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดวันเดินทาง ราคา/ท่าน 
ใช้สิทธิโครงการ รัฐช่วย 

40%  
ลูกค้าช้าระ/ท่าน 

พักเดี่ยว หมายเหตุ 

11-13 กุมภาพันธ์ 2565 
18-20 กุมภาพันธ์ 2565 
25-27 กุมภาพันธ์ 2565 

8,300 4,980 + 2,500 
ไฟล์ทขากลับ 

SL721  HDY-DMK  
21.10-22.40 

4-6 มีนาคม 2565 
11-13 มีนาคม 2565 
18-20 มีนาคม 2565 

8,300 4,980 + 2,500 
ไฟล์ทขากลับ 

SL721  HDY-DMK  
21.10-22.40 

25-27 มีนาคม 2565 
02-04 เมษายน 2565 8,300 4,980 + 2,500 

ไฟล์ทขากลับ 
SL719  HDY-DMK  

19.10-20.35 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั น กรณีเป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพ่ิม 1,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

ช้าระได้ทีเ่จ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 
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อตัราคา่บรกิารนี รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ พร้อมน ้าหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 10 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ นเครื่อง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถ น้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ   **กรุ๊ปออกเดนิทาง ขั นต่้า 9 ท่าน**  
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั งนี 
ขึ นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการที่ระบุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 
 

อตัราคา่บรกิารนี  ไม ่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าอาหาร
พิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 คา่ทัวรไ์มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก์และคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ตอ่ทา่น  
 กรณผีูเ้ดนิทางเปน็ชาวต่างชาต ิชา้ระคา่ทัวรเ์พิ่ม 1,000 บาท 
 
 

เงือ่นไขการให้บรกิารสา้หรบัท่านทีไ่มใ่ชส่ทิธโิครงการทัวรเ์ทีย่วไทย 
ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ช้าระมัดจ้าค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งส้าเนาบัตรประชาชน หากไม่ช้าระตามที่บริษัทก้าหนด ขอ
อนุญาตตัดที่น่ังเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ช้าระ
เงินหรือไม่ช้าระเงินตามก้าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั น ๆ เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับ
เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั งหมดนี แล้ว 
** เนื่องจากราคาทัวร์นี เป็นราคาโปรโมชั่น กรณีทางบริษัทออกตั๋วเครื่องบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทาง ทุกกรณี** 
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เงือ่นไขการให้บรกิารสา้หรบัท่านทีใ่ชส้ทิธโิครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 
1. ผู้เดนิทางตอ้ง ชา้ระเงนิคา่ทวัร ์60 เปอรเ์ซนต ์ของราคาเต็มผ่านแอปพลิเคชัน่เปา๋ตงั โครงการทัวรเ์ที่ยวไทย หากท่านไม่เดินทาง ขอสงวน

สิทธิในการคืนเงินทุกกรณี เนื่องจากทางบริษัทฯไม่สามารถท้าการเบิกเงินค่าทัวร์ 40 เปอร์เซนต์ ที่ทางรัฐฯ  
สนับสนุนช่วยจ่ายค่าทัวร์ของท่านได้ 

2. ส่งส้าเนาบัตรประชาชนและเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 
3. ผู้เดินทางต้องน้าบัตรประชาชนตัวจริง และ โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ท่านได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง (ที่ท่านใช้ช้าระเงิน) ถือไปในการ

เดินทางด้วย 
4. รายชื่อผู้เดินทางต้องตรงกับชื่อที่ใช้ช้าระเงินด้วยเป๋าตังของคนนั น ๆ เนื่องจากทางบริษัทต้องท้าการ Scan QR code และ ใบหน้า ก่อนเริ่ม

และหลังจบทัวร์ และระหว่างทัวร์ ต้องมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านในกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจาก
ทางบริษัท ต้องด้าเนินการตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย หากทา่นไมใ่หค้วามรว่มมอืทางบรษิัทขอสงวนสิทธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ่มในราคา
เต็ม 

กรณยีกเลกิการเดินทางสา้หรบัท่านที่ใชส้ทิธโิครงการทัวรเ์ทีย่วไทย 
1. เมื่อท่านได้ช้าระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เต็มจ้านวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ทุกกรณี 
2. กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากช้าระแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเต็มจ้านวนแล้ว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดค่ามัดจ้าทัวร์และค่าทัวร์ทั งหมด 

เนื่องจากรัฐบาลจะไม่ท้าการคืนเงินให้ทุกกรณี 
 

เงือ่นไขการยกเลกิและการคนืคา่ทวัร์ 
เมือ่ทา่นไดช้้าระเงนิคา่ทัวรเ์ตม็จา้นวนแล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลงการเดนิทางได้ทกุกรณ ีและไมส่ามารถเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง

ได ้โดยตามหลกัการ “ยกเลกิทวัร์” เป็นไปตามพระราชบญัญตัธิรุกจิน้าเทีย่วและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 
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หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ให้ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 

เท่านั น อีกทั งข้อสรุปและข้อตัดสินใดใด ของบริษัท ให้ถือเป็นข้อยุติสิ นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ช้าระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่า นได้
ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่น ๆ ที่ได้ระบุมาทั งหมดแล้ว 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท้าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ นแต่ทั งนี ทางบริษัทฯ
จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของ
บริษัทก้ากับเท่านั น 

10. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏบิัตติามขอ้กา้หนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นใดใด ทั งสิ น 

11. เพื่อประโยชน์ของทา่น โปรดอา่นและท้าความเข้าใจ อีกครั ง ก่อนท้าการช้าระเงิน เมื่อท่านตกลงช้าระเงินแล้วไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 

 
 

**เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ์ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจา้คนืไมว่า่กรณใีดทั งสิ น ** 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

