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เทีย่วบิน เส้นทาง เวลา 
ขาไป SL708 ดอนเมือง - หาดใหญ่ 11.10-12.40 

ขากลบั SL725 หาดใหญ่ - ดอนเมือง 22.20-23.50 
 

วนัแรก  (1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ - จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน ้าเข่ือนบางลาง - ป้าย OK BATONG - 
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ - ตู้ไปรษณย์ีแห่งอ าเภอเบตง - หอนาฬิกาเบตง 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 11 เคาน์เตอร์สายการ
บินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

11.10 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL708   
12.40 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  
  
 

 น าท่านเดินทางสู่ เบตง อ าเภอปลายดา้มขวาน (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) ตั้งอยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย เต็มไปดว้ย
แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ทั้งธรรมชาติและวฒันธรรม ก่อนเขา้สู่เขตเมืองเบตง น าท่านแวะ จุดชมวิวสะพานข้ามอ่าง
เกบ็น า้เข่ือนบางลาง หรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหน่ึงสถานท่ีพกัผอ่นและชมวิวทิวทศัน์ภูเขาท่ีโอบลอ้มเข่ือนบางลาง ให้
ท่านไดช้มววิ สูดอากาศสดช่ืน ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 
 

 
 
 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเบตง แวะถ่ายรูป ป้าย OK BATONG จุดเช็คอินแรก ท่ีคอยตอนรับนกัท่องเท่ียวท่ีมา
เยอืนเมืองในหมอก ดอกไมง้าม แห่งน้ี จากนั้นน าชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  ตั้งอยู ่บริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบัถนน
ภกัดีด ารง ผา่นสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหนา้สวนนก เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ท่ี
ขดุทอดโคง้ใหร้ถวิง่ไปมา ความยาวตลอดอุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และท าเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง น าคณะ
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอ าเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก  ตูเ้ดิม
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ตั้งอยู่ท่ีบริเวณส่ีแยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
จุดประสงค์ท่ีสร้างไวใ้นคร้ังแรกก็เพื่อใชเ้ป็นท่ีกระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตงไดรั้บฟัง จากวิทยุท่ีฝังอยู่
ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวนัน้ี ใกล้กันเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอ าเภอเบตง ซ่ึงเป็น
ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบัเมืองเบตงมาช้านาน เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ท่ีตั้งอยู่จุดศูนยก์ลางของเมือง บริเวณ
จุดตดัของถนนสุขยางค์กบัถนนรัตนกิจ สร้างดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเล่ืองช่ือจากยะลาท่ีไดรั้บการยอมรับในเร่ือง
ของความแขง็แรง สวยงาม และคงทน อิสระใหท้่านเก็บภาพท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็  บริการอาหารเยน็ 
 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมคาเธ่ย์  เบตง หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่อง (2)  วดัพระโพธิสัตว์กวนอิม - ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม – วัดพุทธาธิวาส  - ร้านรังนกและร้านสมุนไพร – สวนหม่ืน
บุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน า้ร้อนเบตง 

เช้า  บริการอาหารเช้า  
 น าท่านเดินทางสู่ วดัพระโพธิสัตว์กวนอมิ มีจุดเด่นคือเจดีย ์7 ชั้นอนัโดดเด่น สร้างข้ึนประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยผูมี้จิต

ศรัทธาไดร่้วมกนับริจาคเงิน สถานท่ีศกัสิทธ์ิและแหล่งศรัทธาของชาวเบตง เป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพ อาทิ เจา้แม่
กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แม่จิวหวงัเหย ่ยีห่วงัตา้ต้ี หวาโถ่วเซียนซ่ือ ขงจ๊ือ เป็นตน้ มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวมาเลเซียท่ีเล่ือมใสศรัทธา เดินทางมาสักการะขอพรดา้นการมีบุตรและโชคลาภ 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไป เช็คอิน ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม 
เป็นท่ีระลึกตั้งอยูบ่ริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 
410 ห่างจากตวัเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหวา่ง
อ าเภอเบตง กบัรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณ์ลายเส้นแผนท่ี
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ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลกับนป้ายหินอ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไมด้อกไมป้ระดบัอนังดงาม 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บน
เนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศสีทองเป็น
ศิลปกรรมแบบศรีวชิยัประยกุตส์วยงามมาก ภายในบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ และกราบขอพรพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศา
นนท์สุพพธิาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิองคใ์หญ่ท่ีสุดในประเทศ
ไทย นอกจากน้ียงัมีวหิารหลวงปูทวดเหยียบทะเลน ้ าจืดให้ท่านได้
กราบขอพรถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
 
จากนั้นแวะร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซ้ือสินคา้ เป็นของฝากตามอธัยาศยั 
 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สวนหม่ืนบุปผา หรือเรียกวา่ สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวใน

ภาคใต ้ เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยู่สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 
เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด สวน
ดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีมี
ดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของดอกไมท่ี้ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชม และสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่พื้นท่ีอ่ืนของภาคใต ้
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น าคณะเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา (จคม.) สร้างข้ึน ส าหรับ
เป็นฐานปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงคปิ์ยะมิตร สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2519 
ใชห้ลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มา
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงคจ์ะพบเห็นร่องรอยของการด าเนินชีวิตท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่เช่น ห้องนอนท่ี
มีเตียงดิน ก่อติดกบัผนงั อุปกรณ์ในการสู้รบ และเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบญัชาการรบ ซ่ึงจุคน
ไดถึ้ง 200 คน 
 

จากนั้น  เดินทางสู่ บ่อน า้ร้อนเบตง เป็นบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้ าร้อนผุดข้ึนมา
จากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีน ้ าเดือดน้ี 
สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที ซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอยา่งไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทั้งบ่อน ้ าร้อนบ่อ
ใหญ่ บ่อแช่น ้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบ าบดั โดยเช่ือกนัวา่น ้ าแร่แห่งน้ี สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดี อาทิ โรคปวดเม่ือย โรคเหน็บชา โรคผวิหนงั เป็นตน้ 

 

 
เยน็  บริการอาหารเยน็ 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมคาเธ่ย์  เบตง หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม (3) ชมทะเลหมอก Skywalk อยัเยอร์เวง – สะพานแตปูซู - ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว –  ตลาดกมิหยง - สนามบินหาดใหญ่ 
- สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

 

04.00 น. เดินทางสู่ จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  เป็นจุดชมววิทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยูใ่นพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ มี
ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมววิแห่งน้ีจะกลายเป็น
สวรรคบ์นดินเปิดให้นกัท่องเท่ียวเต็มอ่ิมกบัทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ และทศันียภาพท่ีสวยงามของยอด
เขาไมโครเวฟ (ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อีกหน่ึงไฮไลท์ส าหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ สกายวอล์ค 
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ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ระเบียงทางเดินท่ียื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้น
กระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพื้นเบ้ืองล่าง สามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และวิวพระอาทิตยข้ึ์น 
และทิวทศัน์ของทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึน้จุดชมวิวและค่า
ถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ค) 

 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า SET BOX 
 
 

 แวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม ้มีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาวกวา่ 100 เมตร ขา้มแม่น ้ าปัตตานี 
สร้างมาตั้งแต่สมยัอดีตก านนัต าบลอยัเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู ช่วยระดมพลงัและเงินสมทบจากชาวบา้นร่วมกบั
ราชการ ท่ีไม่เพียงพอ เพราะต้องสั่งสายสลิง ส าหรับยึดโยงตวัสะพานจากญ่ีปุ่น ซ่ึงสมยันั้นเป็นเร่ืองใหญ่มาก 
สามารถช่วยเหลือความยากล าบากของชาวบา้นท่ีอยูอี่กฝ่ังของแม่น ้ า ซ่ึงในขณะนั้นตอ้งใชแ้พไมไ้ผข่า้มไป-มา ท าให้
ชาวบา้นโดยเฉพาะเด็กๆตอ้งเสียชีวิตทุกปี  เวลาขนยา้ยผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย ก็ล าบากแสนสาหัส การ
ก่อสร้างสะพานแตปูซู ข้ึนมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกนั จึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการ
เอาชนะธรรมชาติและความรักสามคัคีของคนในชุมชน  

จากนั้น น าท่านสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมยั
โบราณ ชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความส าเร็จขอโชค ขอลาภ การคา้ขาย 
หรือแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ไดรั้บความเดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว ก็จะหาย
เจบ็หายป่วยพน้จากความเดือดร้อน 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั 

น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดกิมหยง แหล่งสินคา้มีให้เลือกซ้ือเลือกหาแทบ ทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ขนม
ขบเค้ียว เคร่ืองส าอางค ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของเด็กเล่น แวน่ตา ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน สินคา้ทัว่ไป ตลาดกิมหยง
จะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขายสินคา้ทัว่ไป ส่วนชั้นบนจะเน้นไปทางเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส่วนดา้นตะวนัออกจะเป็นลกัษณะ
ตลาดสด 

 

 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
 

22.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL725 
23.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
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หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเทีย่วสามารถสลับสับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ในรายการทัวร์ตามความเหมาะสม โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยน

ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 
 
 
 

หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง ราคา/ท่าน 
รัฐช่วย 40%  

ลูกค้าช าระ/ท่าน 
พกัเดี่ยว 

14 - 16 มกราคม 65 
21 - 23 มกราคม 65 
28 - 30 มกราคม 65 

8,000 4,800 + 2,500 

 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณเีป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

ช าระได้ทีเ่จ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 10 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  **กรุ๊ปออกเดินทาง ข้ันต ่า 9 ท่าน**   
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
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 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวรัิติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณผู้ีเดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 
 ค่าซ้ือท่ีนัง่บนรถน าเท่ียว 

 
 

เง่ือนไขการให้บริการส าหรับท่านทีไ่ม่ใช่สิทธิโครงการทวัร์เที่ยวไทย 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน และหลกัฐานการฉีดวคัซีน 
หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ 
เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน กรณทีางบริษัทออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว จะไม่สามารถเปลีย่นรายช่ือผู้เดินทาง ทุกกรณ*ี* 
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เง่ือนไขการให้บริการส าหรับท่านทีใ่ช้สิทธิโครงการทวัร์เที่ยวไทย 
1. ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระเงินผ่านแอปพลเิคช่ัน เป๋าตัง โครงการทวัร์เทีย่วไทย พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน 
2. หลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 
3. น าบตัรประชาชนตวัจริง และ โทรศพัทมื์อถือเคร่ืองท่ีท่านไดล้งทะเบียนแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั (ท่ีท่านใชช้ าระเงิน) ถือไปในการ

เดินทางดว้ย  
4. รายช่ือผูเ้ดินทางตอ้งตรงกบัช่ือท่ีใชช้ าระเงินดว้ยเป๋าตงัของคนนั้น ๆ เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งท าการ Scan QR code และ ใบหนา้ 

ก่อนเร่ิมและหลงัจบทวัร์ และระหว่างทวัร์ ตอ้งมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ทางบริษทัขอความร่วมมือทุกท่านใน
กิจกรรมต่างๆ เน่ืองจากทางบริษทั ตอ้งด าเนินการตามเง่ือนไขโครงการทวัร์เท่ียวไทย หากท่านไม่ให้ความร่วมมือทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ในราคาเต็ม 

5. ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได ้
  
  

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทวัร์ 
เม่ือท่านได้ช าระเงินแล้วไม่สามารถเปลีย่นแปลงการเดินทางได้ และไม่สามารถเปลีย่นแปลงผู้เดินทางได้ (กรณต้ีองยกเลกิ
การจองรายการน าเทีย่ว ต้องท าการยกเลกิก่อนช าระเงินเท่าน้ัน) ในการยกเลกิกรณีเหตุสุดวสัิย หรือมีเหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถ

เดินทางได้ เช่น โรคระบาด , ศบค.ส่ังระงับการเดินทาง ฯ ทางบริษัททวัร์จะต้องคืนเงินให้กบันักท่องเทีย่วทีจ่่าย 60% 
มาแล้วกบับริษัททวัร์ โดยตามหลกัการ “ยกเลกิทวัร์” เป็นไปตามพระราชบัญญตัิธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์ 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ
ของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและข้อตดัสินใดใด ของบริษทั ให้ถือเป็นข้อยุติส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ช าระเงิน
ค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืน ๆ ท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดแลว้ 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ใดใด ทั้งส้ิน 

11. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจให้ถ่ีถว้น เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
 

**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน ** 
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