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04.30 น. พร้อมกันท่ีสนะมบินดอนเมือง อะคะรผู้โดยสะรภะยในปรฯเทศ  เคะน์เตอรส์ะยกะรบินนกแอร ์  

ปรฯตู 13 โดยมีเจ้ะหน้ะท่ีอ ะนวยควะมสฯดวกแก่ทุกท่ะน 

06.00 น. ออกเดินทะงสู่ เมืองหะดใหญ่ จังหวัดสงขละ โดยเท่ียวบิน DD 70 (ใช้รฯยฯเวละเดินทะง 

โดยปรฯมะณ 1 ชั่วโมง 25 นะท)ี *บนเทีย่วบินไม่มบีรกิะร อะหะรท้ังขะไปแลฯกลับ* 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ • หะดใหญ่ • ศะลเจ้ะแม่ล้ิมกอเหนีย่ว • มัสยิดกละงจังหวัดปัตตะน ี• อุโมงค์เบตง

มงคลฤทธิ ์• สตรทีอะรท์เบตง • ถนนคนเดินเบตง    (-/กละงวัน/เย็น) 

 



 

07.25 น. ถึงสนะมบินนะนะชะติหะดใหญ่ รับสัมภะรฯ แลฯออกเดินทะงสู่ จ.ปัตตะนี เสริมสิริมงคลกันในท่ี

แรก ณ ศะลเจ้ะแม่ล้ิมกอเหนี่ยว เจ้ะของต ะนะนสุดคละสสิกของปัตตะนี โดยมีเร่ืองเล่ะว่ะล๊ิมกอ

เหน่ียวเดินทะงมะตะมพี่ชะยกลับไปดูแลแม่ท่ีบ้ะนเกิด แต่พี่ชะยไม่กลับไป ล๊ิมกอเหน่ียวจืงผูกคอ

ตะยใต้ต้นมฯม่วงหิมฯพะนต์ โดยภะยในศะลมีควะมเช่ือกันว่ะเระสะมะรถยืมเงินเจ้ะแม่ล๊ิมกอเหน่ียว

เป็นขวัญถุงได้ เม่ือค้ะขะยได้ก ะไรงอกเงยให้น ะเงินมะคืนเป็น 2 เท่ะ ของท่ีได้ยืมเจ้ะแม่ล๊ิมกอเหน่ียว

ไป  จากน้ัน แวฯถ่ะยรูปกับ มัสยิดกละงจังหวัดปัตตะนี ท่ีถือว่ะมีควะมสวยงะมมะกท่ีสุดของจังหวัด 

สร้ะงข๊ืนในปึพ.ศ. 2497 ได้มีกะรวงศิละฤกษ์เม่ือวันท่ี 6 กรกฎะคม 2500 โดยพลต ะรวจเอกเผ่ะ ศรี

ยะนนท์ รัฐมนตรีว่ะกะรกรฯทรวงมหะดไทยในขณฯน๊ัน ก่อนมีพิธีเปิดอย่ะงเป็นทะงกะรในวันท่ี 25 

พฤษภะคม 2506 โดยจอมพลสฤษดํิ ธนฯรัชต์ ตัวอะคะรได้รับแรงบันดะลใจมะจะกทัชมะฮะล 

 
กละงวัน      บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ระ้นอะหะร 

จะกน๊ัน น ะท่ะนเดินทะงสู่เบตง ซ่ืงถือว่ะเป็นเมืองท่ีอยู่ใต้สุดของปรฯเทศไทย รฯหว่ะงทะงท่ะนจฯได้เห็น

ทัศนีภะพท่ีมีควะมสวยงะม แปลกตะจะกภูมิภะคอ่ืนๆ ของปรฯเทศ ผ่ะน อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ท่ี

เป็นอุโมงค์รถยนต์ท่ีลอดผ่ะนภูเขะแห่งแรกของปรฯเทศไทย มีควะมยะวตลอดอุโมงค์ ปรฯมะณ 

273 เมตร ได้เปิดใช้อย่ะงเป็นทะงกะรเม่ือวันท่ี 1มกระคม 2544  

จะกน๊ัน  พะท่ะนเดินชมเมืองเบตงซ่ืงมีจุดเด่นอยู่ท่ีงะน ศลิปฯแบบสตรทีอะร์ท ท่ีกรฯจะยอยู่ตะมจุดต่ะงๆ

ของเมือง ซ่ืงมีลักษณฯสวยงะมคล้ะยกับเมืองปึนังของมะเลเซีย แลฯถนนฮะจิเลยของปรฯเทศ

สิงคโปร์ ให้ท่ะนได้เก็บรูปเป็นท่ีรฯลืกอย่ะงเต็มท่ี ก่อนให้ท่ะนได้อิสรฯเลือกซ๊ือสินค้ะท้องถ่ินของเบ



 

ตงท่ี ถนนคนเดินเบตง ท่ีมีให้ท่ะนได้เลือกอย่ะงมะกมะยตลอดถนนรวมถืงมีของทะนเล่นเล็กๆ 

น้อยๆ ท่ีท่ะนต้องไม่พละดท่ีจฯล๊ิมลอง 

     

 
     

เย็น       บรกิะรอะหะรเย็น ณ ระ้นอะหะร  

ทีพ่ัก  โรงแรมโมเดิรน์ไทย/โรงแรมเดอฯฮอลิเดย์ฮิลล์/โรงแรมบัตเตอรฟ์ละย ปริน๋เซส หรอืเทยีบเท่ะ 

 

 



 

 
 

เช้ะ  บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ระ้นอะหะร  

 เดินทะงสู่  อุโมงค์ปิยฯมิตร  สร้ะงข๊ืนเม่ือ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนกะรโจร

คอมมิวนิสต์มละยะสร้ะงข๊ืน เพื่อใช้หลบกะรโจมตีทะงอะกะศแลฯสฯสมเสบียง ปัจจุบันภะยใน

อุโมงค์น๊ันถูกปรับเปล่ียนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ นอกจะกน๊ันยังมีต้นไทรอะยุกว่ะพันปึอยู่ ซ่ืงเป็นอีกสิ่ง

หน่ืงท่ีท่ะนไม่ควรพละดชม 

  

จะกน๊ัน เดินทะงต่อไปยัง สวนไม้ดอกเมืองหนะวเบตง หรือสวนหม่ืนบุฝผะ หละยท่ะนอะจคิดถืงภะคเหนือ

ก่อนเม่ือพูดถืงดอกไม้ แต่ท่ีเบตงแห่งน๊ีก็มีควะมสวยงะมของพรรณไม้ซ่อนอยู่ในขุนเขะแห่งน๊ีเช่นกัน 

โดยแรกเร่ิมน๊ันเป็นโครงกะรท่ีกรมสมเด็จพรฯเทพรัตนระชสุดะฯ สยะมบรมระชกุมะรี ทรงแนฯน ะ

แนวทะงกะรปลูกพรรณไม้เมืองหนะวข๊ืน ในปัจจุบันมีดอกไม้นะนะนชนิด ไม่ว่ะจฯเป็น แกลดิโอลัส 

รักเร่ ซ่อนกล่ิน ฮอลลีฮ็อก ลิลล่ี เบญจมะศ เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่อง อุโมงค์ปิยฯมิตร • สวนไมด้อกเมืองหนะวเบตง • บอ่น้ะรอ้นเบตง • ถ่ะยรูปปะ้ยใต้สุดสยะม • 

วัดพุทธะธิวะส • ตู้ไปรษณย์ีสูงใหญ่ทีสุ่ดในโลก • หอนะฬิกะเบตง  (เช้ะ/กละงวัน/เย็น) 

 



 

กละงวัน       บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ระ้นอะหะร  

พะท่ะนแวฯ น้ะพุร้อนเบตง  เป็นบ่อน้ะ ร้อนธรรมชะติขนะดใหญ่  มีเ น๊ือท่ีปรฯมะณ 3 ไร่ 

ปรฯกอบด้วยแร่ธะตุต่ะงๆ โดยอุณหภูมิของน้ะเฉล่ียอยู่ท่ี 80 องศะเซลเซียส ท่ะนสะมะรถซ๊ือไข่ลง

ไปต้มในน้ะแร่ท่ีน่ีได้ หรือว่ะท่ะนใดอยะกจฯลองแช่เท้ะผ่อนคละยอริยบททะงสถะนท่ีก็มีบริกะรให้

ท่ะนด้วยเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะกน๊ัน แวฯถ่ะยรูปกับ ป้ะยใต้สุดสยะม 

ต๊ังอยู่บริเวณชะยแดนปละยสุด

ถนนทะงหลวงหมะยเลข 410 ห่ะง

จะกตัวเมืองปรฯมะณ 7 กิโลเมตร 

เป็นแนวเขตแดนรฯหว่ะงอ ะเภอเบ

ตง กับรัฐเปรัคปรฯเทศมะเลเซีย 

 

 

 

 

 



 

จะกน๊ัน พะท่ะนสักกะรฯพรฯมหะธะตุเจดีย์พรฯพุทธธรรมปรฯกะศ แลฯพรฯพุทธธรรมกะยมงคลปรฯยุร

เกศะนนท์สุพพิธะน ณ วัดพุทธะธิวะส วัดเก่ะแก่ท่ีก่อต๊ังมะต๊ังแต่ปึ พ.ศ. 2460 ปัจจุบันเป็นพรฯ

อะระมหลวงช๊ันตรี ชนิดสะมัญ ตัวองค์เจดีย์ของวัดโดดเด่นด้วยศิลปฯแบบศรีวิชัยปรฯยุกต์ ถือเป็น

สถะนท่ีท่ีเป็นศูนย์รวมใจของชะวพุทธในเบตงมะอย่ะงช้ะนะน 

  

พะท่ะนเก็บตกชมเมืองเบตง ให้ท่ะนได้เต็มอ่ิมกับดินแดนสุดปละยด้ะมขวะนของปรฯเทศไทย ไม่ว่ะ

จฯเป็น ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ืงต๊ังอยู่มุมถนนสุขยะงค์ มีควะมสูงเกือบ 3 เมตร ไม่รวม

ฐะน ซ่ืงยังสะมะรถใช้งะนได้จริงจนถืงปัจจุบัน นอกจะกน๊ันยังมี หอนะฬิกะเบตง ต๊ังอยู่ศูนย์กละง

ของเมือง สร้ะงด้วยหินอ่อนขะวของจังหวัดยฯละ ซ่ืงมีควะมแข็งแรงแลฯสวยงะม 

  

เย็น        บรกิะรอะหะรเย็น ณ ภัตตะคะร (เมนูไก่เบตง) 

ทีพ่ัก  โรงแรมโมเดิรน์ไทย/โรงแรมเดอฯฮอลิเดย์ฮิลล์/โรงแรมบัตเตอรฟ์ละย ปริน๋เซส หรอืเทยีบเท่ะ 



 

 
05.00 น.  ออกเดินทะงสู่ จุดชมวิวทฯเลหมอกอัยเยอรเ์วง หน่ืงในสุดยอดวิวทฯเลหมอกท่ีสวยท่ีสุดในปรฯเทศ

ไทย ท่ีควะมสูงระว 2,038 ฟุต เหนือรฯดับน้ะทฯเล สุดพิเศษ!! พะท่ะนข้ึนสู่ Skywalk อัยเยอรเ์วง 

จุดชมวิวที่ดีที่สุดของเขะแห่งนี้ ที่ท่ะนจฯได้สัมผัสควะมตรฯกะรตะแบบ 360 องศะ รวมถึงยัง

เป็นสกะยวอรค์ทีย่ะวทีสุ่ดในอะเซยีนอกีด้วย 

 

แวฯถ่ะยรูปท่ี สฯพะนแตปูซู  สฯพะน

แขวนพื๊นไม้ท่ีพะดผ่ะนแม่น้ะปัตตะนี ท่ีมี

ควะมยะวกว่ะ 100 เมตร สร้ะงข๊ืนเพื่อให้

ชะวบ้ะนเดินทะงไป-มะได้อย่ะงสฯดวก 

ซ่ืงเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนแห่งน๊ีเลยก็

ว่ะได้ แลฯด้วยวิวรอบข้ะงน๊ันมีธรรมชะติ

ท่ีงดงะมโอบล้อมไว้ จืงถือเป็นอีกหน่ืงจุด

วันทีส่ะม จุดชมวิวทฯเลหมอกอัยเยอรเ์วง พรอ้มข้ึน Skywalk • สฯพะนแตปูซู • เขื่อนบะงละง • วัด

ช้ะงให้ • มัสยิดกละงปรฯจ ะจังหวัดสงขละ • ตละดกิมหยง • สนะมบินนะนะชะติหะดใหญ่ • 

สนะมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ      (เช้ะ/อิสรฯ/-) 

 



 

ท่ีต้องแวฯเก็บภะพเป็นท่ีรฯลืกให้ได้ 

เช้ะ   บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ระ้นอะหะร   

มุ่งหน้ะกลับหะดใหญ่ รฯหว่ะงทะงผ่ะนชม เขื่อนบะงละง ท่ีอ ะเภอบันนังสตะ เป็นเข่ือนหินถมแกน

ดินเหนียว เป็นโครงกะรของกะรไฟฟ๋ะฝ่ะยผลิตเผื่อใช้ในกะรผลิตกรฯแสไฟฟ๋ะ พรฯบะทสมเด็จ

พรฯเจ้ะอยู่หัวรัชกะลท่ี 9 แลฯสมเด็จพรฯนะงเจ้ะฯ พรฯบรมระชินีนะถ พรฯระชชนนีพันปึหลวง 

แลฯกรมสมเด็จพรฯเทพรัตนระชสุดะฯ สยะมบรมระชกุมะรี ทรงปรฯกอบพิธีเปิดเข่ือน เม่ือวันท่ี 27 

กันยะยน 2524 

 

จะกน้ัน เข้ะสู่ปัตตะนี สักกะรฯหลวงปู่ทวดเหยียบน้ะทฯเลจืดท่ี วัดช้ะงให้ พรฯอะจะรย์ดังในสมัยกรุงศรี

อยุธยะ ซ่ืงหลวงปู่ทวด หรือสมเด็จเจ้ะพรฯระชมุนีสะมีระมคุณูปรมะจะรย์ เป็นเจ้ะอะวะสคนแรก 

โดยท่ะนเป็นท่ีรู้จักกันดีในด้ะนกะรแสดงอิทธิปะฏิหะริย์ เปล่ียนน้ะทฯเลเป็นน้ะจืด ท ะให้เป็นท่ีนิยม

บูชะให้หมู่นักเดินทะง 



 

  

เดินทะงถืงจังหวัดสงขละ แวฯถ่ะยรูปบริเวณ มัสยิดกละงปรฯจ ะจังหวัดสงขละ ท่ีใควะมสวยงะม

ระวกับไม่ได้อยู่ในปรฯเทศไทย ได้รับกะร

ขนะนนะมว่ะ ทัชมะฮะลเมืองไทย มีช่ือ

อย่ะงเป็นทะงกะรว่ะ มัสยิดกละงดิย์นุล

อิสละม โครงสร้ะงอะคะรเป็นคอนกรีต

เสริมเหล็ก อะคะรเป็นสีขะว มีโดมทอง 

แลฯเสะ 4 เสะรอบตัวอะคะร ด้ะนหน้ะมี

สรฯน้ะขนะดใหญ่ยะวกว่ะ 200 เมตร ท ะ

ให้เกิดทัศนียภะพท่ีงดงะมเป็นอย่ะงมะก 

กละงวัน      อิสรฯอะหะรกละงวัน ณ ตละดกิมหยง 

จะกน๊ัน ให้ท่ะนได้เลือกซ๊ือของฝะก แลฯสินค้ะนะนะชนิดท่ี ตละดกิมหยง สถะนท่ีท่ีถูกขนะนนะมว่ะ "มะ

หะดใหญ่ ไม่ถืงตละดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้มะหะดใหญ่" มีสินค้ะต่ะงๆ เยอฯแยฯมะกมะย 

โดยเฉพะฯสินค้ะน ะเข้ะจะกปรฯเทศมะเลเซีย อินโดนีเซีย สินค้ะบะงตัวท่ีขะยตะมจังหวัดต่ะงๆ ก็ซ๊ือ

มะจะกตลอดแห่งน๊ี 

  
 

สมควรแก่เวละ พะท่ะนเข้ะสู่สนะมบินนะนะชะติหะดใหญ่ เช็คอิน โหลดสัมภะรฯ 



 

17.20 น. ออกเดินทะงกลับสู่ สนะมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี DD 507 

18.45 น.  เดินทะงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภะพพรอ้มควะมปรฯทับใจมิรูลื้ม 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตระค่ะบรกิะรแลฯเง่ือนไขระยกะรท่องเทีย่ว 
 

เริม่เดินทะง กลับจะกเดินทะง รถ จ ะนวน ระคะปกติต่อท่ะน 
ระคะต่อท่ะน 

 

รฐัจ่ะย 40 % 
พักเดีย่ว
เพิ่ม 

04 ก.พ.65 06 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 5,999 2,500 

05 ก.พ.65 07 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399 2,500 

11 ก.พ.65 13 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 5,999 2,500 

12 ก.พ.65 14 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399 2,500 

18 ก.พ.65 20 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 6,599 2,500 

19 ก.พ.65 21 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 6,599 2,500 

25 ก.พ.65 27 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 6,599 2,500 

26 ก.พ.65 28 ก.พ.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 5,999 2,500 

04 ม.ีค.65 06 ม.ีค.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 6,599 2,500 

05 ม.ีค.65 07 ม.ีค.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 5,999 2,500 

11 ม.ีค.65 13 ม.ีค.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 6,599 2,500 

12 ม.ีค.65 14 ม.ีค.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 6,599 2,500 

18 ม.ีค.65 20 ม.ีค.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 10,999 6,599 2,500 

19 ม.ีค.65 21 ม.ีค.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399 2,500 

25 ม.ีค.65 27 ม.ีค.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 5,999 2,500 

26 ม.ีค.65 28 ม.ีค.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 5,999 2,500 

01 เม.ย.65 03 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 9,999 5,999 2,500 

02 เม.ย.65 04 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399 2,500 

08 เม.ย.65 10 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 11,999 7,199 2,500 

09 เม.ย.65 11 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 11,999 7,199 2,500 

10 เม.ย.65 12 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 11,999 7,199 2,500 

11 เม.ย.65 13 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 11,999 7,199 2,500 

12 เม.ย.65 14 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 12,999 7,999 2,500 

13 เม.ย.65 15 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 13,999 8,999 2,500 

14 เม.ย.65 16 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 12,999 7,999 2,500 

15 เม.ย.65 17 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 12,999 7,999 2,500 



 

22 เม.ย.65 24 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399 2,500 

23 เม.ย.65 25 เม.ย.65 รถตู้ 8 ทีน่ั่ง 16+1 8,999 5,399 2,500 

 
 

** กะรนัตต้ัีงแต่ 8 ท่ะนข้ึนไปออกเดินทะงมหีัวหน้ะทัวร ์ กรณ ี6 ท่ะนไม่มหีัวหน้ะทัวร*์* 
 

 กรณกีรุป๊เดินทะงไม่ครบตะมจ ะนวน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทะง 
 

อัตระค่ะบรกิะรรวม 

ต๋ัวเคร่ืองบินช๊ันทัศนะจรไป-กลับพร้อมกร์ุป เป็นต๋ัวระคะพิเศษไม่สะมะรถเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนวันเดินทะง

ได้ หะกลูกค้ะมีควะมปรฯสงค์ท่ีจฯเล่ือนวันเดินทะงหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกร์ุป ลูกค้ะจฯต้องท ะกะรซ๊ือต๋ัว

เคร่ืองบินใหม่เท่ะน๊ัน 

  น้ะหนักกรฯเป๋ะโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 กก. ถือขื๊นเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 

  โรงแรมท่ีพัก 2 คืน (พักห้องลฯ 2-3 ท่ะน)  กรณีพัก 3 ท่ะน จฯเป็นเตียงเสริม 

  อะหะรตะมระยกะรรฯบุ (สงวนสิทธํิในกะรสลับม๊ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอะหะรตะมสถะนกะรณ์)  

  ค่ะเข้ะชมสถะนท่ีตะมระยกะรรฯบุ 

  ค่ะรถตู้รับ-ส่งพร้อมคนขับรถตะมสถะนท่ีท่องเท่ียวตะมระยกะรรฯบุ 

  ค่ะหัวหน้ะทัวร์น ะเท่ียวตะมระยกะร 

  ปรฯกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บะท (เป็นไปเง่ือนไขตะมกรมธรรม์)  

เง่ือนไขปรฯกันกะรเดินทะง  ค่ะปรฯกันอุบัติเหตุแลฯค่ะรักษะพยะบะล คุ้มครองเฉพะฯกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุรฯหว่ะงกะรเดินทะง ไม่คุ้มครองถืงกะรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวแลฯไม่คุ้มครองโรคปรฯจ ะตัว

ของผู้เดินทะง 

อัตระค่ะบรกิะรไม่รวม 

 ค่ะใช้จ่ะยส่วนตัว อะทิ อะหะรแลฯเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสะร, อินเทอร์เน็ต, มินิบะร์, ซัก

รีด ท่ีไม่ได้รฯบุไว้ในระยกะร 

 ค่ะใช้จ่ะยอันเกิดจะกควะมล่ะช้ะของ, อุบัติภัยทะงธรรมชะติ, กะรปรฯท้วง, กะรจละจล ,กะรนัดหยุดงะน, 

กะรถูกปฏิเสธไม่ให้ออกแลฯเข้ะเมือง จะกเจ้ะหน้ะท่ีตรวจคนเข้ะเมืองแลฯเจ้ะหน้ะท่ีกรมแรงงะนท๊ังท่ี

เมืองไทย แลฯต่ะงปรฯเทศซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมควบคุมของบริษัทฯ 

 ภะษีมูลค่ะเพิ่ม 7% 

 ค่ะทิป 300 บะท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ะน (บังคับตะมรฯเบียบธรรมเนียม) 

 ค่ะทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตะมสินน้ะใจของทุกท่ะนค่ฯ(ไม่รวมในทิปตะมรฯเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับ

ทิปค่ฯ) 



 

เง่ือนไขกะรส ะรองท่ีน่ังกรุณะอ่ะนระยลฯเอียดให้ครบถ้วนก่อนท ะกะรจองหะกท่ะนช ะรฯเงินแล้วจฯถือว่ะท่ะน

ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ะวท๊ังหมดแลฯไม่สะมะรถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 

 
 

เง่ือนไขกะรส ะรองทีน่ั่งแลฯกะรยกเลิกทัวร ์

 

เอกสะรท่ีใช้ปรฯกอบกะรเดินทะง 

 ส ะเนะบัตรปรฯจ ะตัวปรฯชะชน 

 เอกสะรรับรองกะรได้รับวัคซีนป๋องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลกะรตรวจโควิด 

กะรจองทัวร์ : 

 กรุณะจองทัวร์ล่วงหน้ะก่อนกะรเดินทะงแลฯช ะรฯค่ะมัดจ ะทัวร์ท่ะนลฯ 5,000 บะท ส่วนท่ีเหลือช ะรฯก่อน

กะรเดินทะงอยะ่งน้อย 30 วัน 

กรณียกเลิก :  

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทะง 30 วัน ก่อนกะรเดินทะง : หักค่ะใช้จ่ะยจริงท่ีเกิดข๊ืน อะทิ ค่ะมัดจ ะต๋ัว 

               เคร่ืองบิน, รถตู้ VIP, รถบัส, ค่ะวีซ่ะ, ค่ะโรงแรม 

               ท่ีพัก,ค่ะธรรมเนียมเข้ะชมสถะนท่ีท่องเท่ียว,  

               ค่ะบริกะร     

 

 

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทะง15-29 วัน : ยืดเงินค่ะทัวร์ 50% แลฯ หักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง อะทิ  

              ค่ะมัดจ ะต๋ัวเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่ะวีซ่ะ , 

              ค่ะโรงแรมท่ีพัก,  ค่ะธรรมเนียมเข้ะชมสถะนท่ีท่องเท่ียว,  

              ค่ะบริกะร 

 ในกรณีช ะรฯค่ะทัวร์เต็มจ ะนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทะงน้อยกว่ะ 15 วัน  

ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิเก็บเงินค่ะทัวร์ท๊ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆท๊ังสิ๊น   

กรณียกเลิก : ส ะหรับลูกค้ะท่ีจองโครงกะรทัวร์เท่ียวไทย (ททท.) 

 เม่ือแสกนช ะรฯเงินค่ะทัวร์เต็มจ ะนวนแล้ว ไม่สะมะรถยกเลิกได้ทุกกรณี  

 กรณียกเลิกกะรเดินทะง หลังจะกแสกนช ะรฯเงินค่ะทัวร์เต็มจ ะนวนแล้ว ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิยืดค่ะมัด

จ ะแลฯค่ะทัวร์ท๊ังหมด เน่ืองจะกรัฐบะลจฯไม่ท ะกะรคืนเงินให้ในทุกกรณี 
 

เง่ือนไขกะรยกเลิกทัวรเ์ปน็ไปตะมมะตระ 28 ของพรฯระชบัญญัติธุรกิจน ะเทีย่วแลฯมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 



 

 
 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สะมะรถเดินทะงได้ ซ่ืงจฯต้องมีใบรับรองแพทย์จะกโรงพยะบะลรับรอง บริษัทฯ  จฯท ะ

กะรเล่ือน   กะรเดินทะงของท่ะนไปยังคณฯต่อไป แต่ท๊ังน๊ีท่ะนจฯต้องเสียค่ะใช้จ่ะยท่ีไม่สะมะรถยกเลิกหรือ

เล่ือนกะรเดินทะงได้ตะมควะมเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกฯทันหันก่อนล่วงหน้ะเพียง 7 วันท ะกะร ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิในกะรคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิในกะรเก็บค่ะใช้จ่ะยท๊ังหมด กรณีท่ะนยกเลิกกะรเดินทะงแลฯมีผลท ะให้คณฯเดินทะง

ไม่ครบตะมจ ะนวนท่ีบริษัทฯ ก ะหนดไว้ (8 ท่ะนข๊ืนไป) เน่ืองจะกเกิดควะมเสียหะยต่อทะงบริษัทฯ แลฯผู้

เดินทะงอ่ืนท่ีเดินทะงในคณฯเดียวกัน บริษัทต้องน ะไปช ะรฯค่ะเสียหะยต่ะง ๆ ท่ีเกิดจะกกะรยกเลิกของท่ะน 

  

ระยลฯเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธํิในกะรเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อะจแก้ไขได้  

 พะหนฯ , ระคะ แลฯ ระยกะรท่องเท่ียว สะมะรถเปล่ียนแปลงได้ตะมควะมเหมะฯสมโดยค ะนืงถืงผลปรฯโยชน์

ของผู้เดินทะงเป็นส ะคัญ 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดควะมล่ะช้ะจะก กะรปรฯท้วง,กะรนัดหยุดงะน,กะรก่อจละจล 

ซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทะงธรรมชะติ (ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับใน

เง่ือนไขน๊ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ืงอะจจฯปรับเปล่ียนโปรแกรมตะมควะมเหมะฯสม) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกผู้เดินทะงปรฯสบเหตุสภะวฯฉุกเฉนิจะกโรคปรฯจ ะตัว ซ่ืงไม่ได้

เกิดจะกอุบัติเหตุในระยกะรท่องเท่ียว(ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับในเง่ือนไขน๊ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ืงอยู่

นอกเหนือควะมรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกท่ะนใช้บริกะรของทะงบริษัทฯไม่ครบ อะทิ ไม่เท่ียวบะงระยกะร

,ไม่ทะนอะหะรบะงม๊ือ,เพระฯค่ะใช้จ่ะยทุกอย่ะงทะงบริษัทฯได้ช ะรฯค่ะใช้จ่ะยให้ตัวแทนต่ะงปรฯเทศแบบ

เหมะจ่ะยขะด ก่อนเดินทะงเรียบร้อยแล้วเป็นกะรช ะรฯเหมะขะด 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดสิ่งของสูญหะยจะกกะรโจรกรรมแลฯหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด

จะกควะมปรฯมะทของนักท่องเท่ียวเอง 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่ะนเง่ือนไขกะรเดินทะงอย่ะงถ่องแท้แล้วจึงมัดจ ะเพื่อปรฯโยชน์ของท่ะนเอง*** 
 

 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกะล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยะวต่อเนื่อง แลฯได้มกีะรแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทะงบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่ะทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 



 

 



 

 
 
  
 



 

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

 

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

