
 

รหัสโปรแกรม : 22550 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

เบตง หมู่บา้นลบัฮาลาบาลา3วนั2คนื 

ตะลยุใตสุ้ดแดนสยาม "เบตง" เมืองปลายดา้มขวานไทยใครไปกห็ลงรกั 

เดินทางโดยสายการบนิเอเชีย (FD) 

จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ)สูท่่าอากาศยานหาดใหญ่ 

น ้าหนกักระเป๋าถอืข้ึนเครือ่ง carry on ไป-กลบั 7 KG (ไม่รวมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง) 



   

เที่ยวบนิ : แอรเ์อเชีย (FD) 

Departure:  FD4300BKK-HDY 06.00-07.35 

Return      :  FD4303 HDY-BKK 21.55-23.30 

(หมายเหต:ุ สายการบนิอาจมขียบัไฟลท์หรอืปรบัเปลีย่นเวลาบนิได ้ทีน่ ัง่บนเครื่องเป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัสรร) 

ราคาทวัรไ์ม่รวมน ้าหนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครื่อง กรณีตอ้งการซื้อเพิม่ 15กโิลกรมั ราคา 480 บาท/เที่ยว/ท่าน 

วนัแรก                  ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ - จ.สงขลา - ปตัตานี- ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว 

                          วดัชา้งใหห้ลวงปู่ทวด-จุดชมววิสะพานเข่ือนบางลาง - เบตง - อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ 

                          สนามบนิเบตง – สตรทีอารต์เบตง   

04.00 น.  พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 3-4

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

06.00 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่FD4300 

07.35 น. ถงึท่าอากาศยานหาดใหญ่....รบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย .....นาํท่านขึ้นรถตูป้รบัอากาศเดนิทางท่องเทีย่ว 

 นาํท่านรบัประทานอาหารเชา้ (ม้ือที่ 1) 

 นาํท่านสู่ จงัหวดัปตัตานี เดนิทางสู่ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียวหรอืศาลเจา้เลง่จูเกียงเป็นศาลศกัดิ์สทิธ์ิทีอ่ยู่

คู่เมอืงปตัตานีมาต ัง้แต่สมยัโบราณชาวบา้นต่างใหค้วามเคารพนบัถอืเดนิทางมาสกัการะบูชาเพือ่ขอให ้

ประสบความสาํเรจ็ในดา้นต่างๆหรอืแมแ้ต่มเีรื่องเดอืดรอ้นก็ไปบนบานใหเ้จา้แม่ช่วยเหลอืซึง่ก็ไดส้มดงั

หวงักนัไปหลายรายเป็นสิง่ยดึเหน่ียวจติใจและศูนยร์วมศรทัธาเสมอมา  

เดนิทางสู่ วดัราษฎรบู์รณะ หรอืวดัชา้งใหเ้ป็นวดัเก่าแก่ราว 300 ปี สรา้งมาเมือ่ใดและใครเป็นคนสรา้งก็

ไม่มหีลกัฐานทีแ่น่ชดั เดมิเป็นวดัรา้ง

และถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน ถอืเป็น

วดัตน้ตาํรบัของหลวงปู่ทวด ท่านเป็น

เจา้อาวาสองคแ์รกของวดั ในส่วนของ

สถูปศกัดิ์สทิธ์ิทีบ่รรจอุฐัหิลวงพ่อทวด 

ถอืเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธ์ิของชาว

จงัหวดัปตัตานีและใกลเ้คียง มผูีค้นไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจใครเจบ็ไขไ้ดป่้วยหรอืวตัถสุิง่ของถูก

ขโมย หรอืศูนยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ทีส่ถูปแห่งน้ี ภายในวดัยงัมวีหิารสมเดจ็หลวงพ่อทวด เป็น

วหิารทีป่ระดษิฐานรูปเหมอืนของหลวงพ่อทอง ซึง่มขีนาดเท่องคจ์รงิ รูปแบบการก่อสรา้งเป็นแบบก่ออฐิ

ถอืปูนทรงไทยสวยงาม  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 2) 



   

 นาํท่านสู่ จุดชมววิสะพานเขือ่นบางลาง เป็นเขือ่นที่สรา้งขึ้นเพื่อก ัน้แม่นํา้ปตัตานี อนัเป็นส่วนหน่ึงของ

โครงการไฟฟ้าพลงันํา้เอนกประสงคแ์ห่งแรกในภาคใต ้ตามแผนพฒันาลุ่มนํา้ปตัตานี โดยมกีารสรา้ง

แลว้เสร็จเมือ่เดือนพฤษภาคม 2524 และปจัจุบนัอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ

ไทย อ่างเก็บนํา้เหนือเขื่อนยงัอาํนวยประโยชนใ์นดา้นการชลประทานสู่พื้นที่เพาะปลูกของจงัหวดัยะลา

และปตัตานี ซึง่นํา้ที่ปล่อยออกมาก็นาํมาผลติไฟฟ้านาํจ่ายใหป้ระชาชนในภาคใตไ้ดใ้ชใ้นครวัเรือนและ

อตุสาหกรรม รวมท ัง้เป็นแหลง่ประมงนํา้จดืทีส่าํคญัในภาคใตอ้กีดว้ย ใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

จากนัน้เดนิทางสู่ เบตง อาํเภอทีอ่ยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย เมอืงใตสุ้ดปลายดา้มขวาน เต็มไปดว้ยแหล่ง

ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย  

นาํท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ เป็นอโุมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยก่อสรา้งอโุมงค์

แห่งน้ีขึ้น เพือ่แกไ้ขปญัหาในการขนส่งระหว่างชมุชนเมอืงในปจัจบุนักบัชมุชนเมอืงใหม่  

เดนิทางสู่ สตรีทอารต์ (STREET ART) แลนดม์ารค์เมอืงเบตงเกิดขึ้นจากนํา้พกันํา้แรงของ ทมี

นกัศึกษาและอาจารย ์มหาวทิยาลยัศิลปากร วาดขึ้นมาในงาน

ครบรอบ 111 ปี เมอืงเบตง เพือ่สรา้งความประทบัใจใหก้บั

นกัท่องเทีย่วและชาวเบตง เนรมติงานศิลปะ บอกเลา่ถงึเรื่องราววถิี

ชวีติ และสญัลกัษณข์องเมอืงเบตง 

รอบเมอืงเบตง 11 จดุ ท ัง้บนผนงั 

กาํแพง ใตส้ะพาน และตวัอาคาร

หลายจดุรอบเมอืงเบตงสามารถ

ดงึดูดใจนกัท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างด ี 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (ม้ือที่ 3) เมนู

ไก่เบตง ... 

ทีพ่กั  Modern Thai Hotel หรอืเทยีบเท่ากนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัที่สอง       อโุมงคปิ์ยะมิตร - สวนหม่ืนบปุผา - บ่อน ้ ารอ้นเบตง–เฉากว๊ย กม.4 - หมู่บา้นจุฬาภรณ์พฒันา10   

                 ตน้ไมย้กัษ ์- พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์- ค่ายจ าลอง - สวนสมนุไพร  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (ม้ือที่ 4) เมนูติ่มซ า 

  เดินทางสู่ อุโมงคปิ์ยะมติรในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อนตวั และเป็นแหล่งสะสมเสบยีงใน

การต่อสูข้องกลุ่มผูข้ดัแยง้ทางการเมอืงในคาบสมทุรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท้ี่เคยใชอุ้โมงคแ์ห่งน้ี

ในการพกัพงิ ไม่หลงเหลอือยู่อีกต่อไปแลว้ หากแต่หอ้งหบัและร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไวย้งัคงถูกจารึก

เอาไวใ้หค้นรุ่นหลงั ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการราํลกึถงึอดตีแห่งการต่อสูอ้นัเจ็บปวด ภายในอุโมงคส์เีหลอืง



   

สม้นวลตาแต่ก็ชวนใหนึ้กถึงภาพอดีต อุโมงคถ์ูกแบ่งออกเป็นหอ้งหรือช่องต่าง ๆ ตามการใชง้าน เช่น 

หอ้งนอน หอ้งเก็บเสบยีง เป็นตน้ อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอดัภายในอุโมงคม์ีความยาวกว่า 1 

กิโลเมตร ระหว่างทางเดนิไปสู่อโุมงคต์อ้งเดินผ่านป่าทีม่คีวามอดุมสมบูรณม์าก 

 นาํท่านเดนิทางสู่ สวนหมืน่บปุผา หรอืเรยีกว่า สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตงเป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาว

แห่งเดยีวในภาคใต ้เน่ืองจากเบตงมสีภาพอากาศทีเ่หมาะสม ดว้ยสภาพภูมปิระเทศทีอ่ยู่สูงจากระดบั

ทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบนํา้เพยีงพอ จงึมคีวามเหมาะสมกบัการ

ปลูกไมด้อกเมอืงหนาว เป็นโครงการตามพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มดีอกไมน้านาพนัธุบ์านสะพรัง่ คอยเชื้อเชญิผูม้าเยอืน ไดแ้ก่ แอสเตอร ์ไฮเดรนเยยี เบญจมาศ 

กุหลาบ พคีอ๊ก เยอบร่ีา ลลิลี ่แกลดโิอลสั ตุม้หูนางฟ้า และอกีหลายสายพนัธุอ์นัมเีสน่ห ์ใหท่้านถ่ายรูป

ตามอธัยาศยั 

นาํท่านเดินทางสู่บ่อนํา้รอ้นเบตงเป็นบ่อนํา้รอ้น

ธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง 

ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของนํ ้านั้นอ ยู่ที่

ประมาณ 80 องศาเซลเซยีส และบริเวณที่นํา้

เดอืดน้ีสามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 7 นาที

เท่านัน้ มกีารสรา้งสระนํา้ขนาดใหญ่สาํหรบักกันํา้จากนํา้พรุอ้นเพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเที่ยวไดใ้ชอ้าบ

หรอืแช่เทา้เลน่  

 นาํท่านสู่ รา้นเฉากว๋ยเบตง กม.4(วุน้ดาํ) ความพิเศษของเฉาก๊วยที่น่ีคือกรรมวิธีการผลติที่ยงัคงความ

ด ัง้เดิมที่ไดร้บัการสบืทอดมาตัง้แต่โบราณสงัเกตไดจ้ากเขม่าควนัที่จบัตวัอยู่

รอบบา้นเพราะกรรมวิธีการทาํนัน้เริ่มจากการใชเ้ตาโบราณกบัไมฟื้นเป็น

เชื้อเพลงิและการตม้หญา้เฉาก๊วยก็ตอ้งใชเ้วลาในการตม้นาน 3 ช ัว่โมงหลงั

จากนัน้กรองเอาเฉพาะนํา้แลว้จึงนาํนํา้เฉาก๊วยที่ผ่านการกรองแลว้ผสมกบั

แป้งนาํมาเคี่ยวต่ออีกคร ัง้เพือ่ใหเ้หนียวจนเขา้เน้ือแลว้จึงตกัใส่ภาชนะตัง้พกั

ใหเ้ยน็จนเนื้อเฉากว๊ยจบัตวัเป็นอนัเสรจ็สมบูรณ ์ อสิระใหท่้านเลอืกซื้อลองชมิตามอธัยาศยั 

บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 5) 

 จากนัน้เดนิทางสู่ หมู่บา้นจฬุาภรณพ์ฒันา 10 อยู่ตดิกบัเขตชายแดนไทย-มาเลเซยี

ปจัจบุนัไดพ้ฒันาขึ้นเป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษร์ะบบนิเวศผสมผสานกบัการ

ท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรท่์านสามารถชื่นชมธรรมชาตทิีส่มบูรณแ์ละยงัไดศึ้กษา

ประวตัศิาสตรด์ว้ยมแีหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิอาท ิผนืป่าฮาลา-บาลา ตน้

กาํเนิดแม่นํา้ปตัตานี นาํชมตน้ไมย้กัษต์น้ไมพ้นัปีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออก



   

เฉียงใต ้คือ ตน้สมพง หรอืตน้กา้นไมข้ดี เป็นตน้ไมเ้ก่าแก่ทีม่อีายุนบัพนัปีลาํตน้มฐีานกวา้งราว 120 ตาราง

เมตรถอืไดว้่าใหญ่ทีสุ่ดในทางภาคใตข้องประเทศไทยนบัว่าเป็นมรดกอนัล ํา้ค่าทีธ่รรมชาตสิรา้งขึ้น ชม 

พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรจ์ดัแสดงภาพถ่ายและเน้ือหาในสมยัช่วงสงครามภาพถ่ายผูน้าํและคณะกรรมการ

พรรคคอมมวินิสตม์าลายาภาพบนัทกึการใหค้วามร่วมมอืในการสนบัสนุนของชาวบา้นในทอ้งถิน่สมยั

สงครามรวมถงึตวัอย่างอาวุธปืนอปุกรณเ์ครื่องนอนต่างๆ ชม ค่ายจาํลองจาํลองสภาพความเป็นอยู่ของ

อดตีสมาชกิพรรคอมมวินิสตม์าลายาซึง่อยู่ท่ามกลางป่าดบิชื้น ชม สวนสมนุไพรซึง่ทางหมู่บา้นไดป้ลูก

สมนุไพรไวเ้พือ่ใหน้กัท่องเที่ยวไดศึ้กษาว่าสรรพคุณของยาสมนุไพรชนิดต่างๆสามารถรกัษาโรคหรอืรกัษา

อาการเจบ็ไขไ้ดป่้วยในช่วงสงครามไดอ้ย่างไร 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (ม้ือที ่6) 

ทีพ่กั Modern Thai Hotel หรอืเทยีบเท่ากนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัที่สาม         Sky walk จุดชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง - ถา่ยรูปสะพานแตปูซู – น ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  

                   หาดใหญ่ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ    

04.00 น.  นาํท่านเดนิทางสู่จดุชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง(จดุเก่า)ในเขตพื้นทีข่องเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที ่32 

มคีวามสูงกว่าระดบันํา้ทะเล 2,038 ฟตุ ใหท่้านเตม็อิม่กบัการชมทะเลหมอกแบบหนา 

ๆ ต ัง้แต่ช่วงเชา้มดืไดอ้ย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) *มบีรกิารรถมอเตอร์

ไซดข์ึ้นจดุชมววิ เทีย่วละ 20 บาท*และท่านสามารชม Skywalk อยัเยอรเ์วง ได ้(ค่า

ทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้ชมชาํระกบัเจา้หนา้ทีดู่แลหนา้งาน)แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของเบตงได ้

บนระดบัความสูง 2,038 จากระดบันํา้ทะเล ใชง้บประมาณการก่อสรา้งกว่า 90 ลา้น

บาท มที ัง้หมด 5 ช ัน้ แต่ทีเ่ป็นจดุไฮไลทค์ือช ัน้ 3 ทีส่รา้งทางเดนิดว้ยกระจกใส มคีวามยาว 63 เมตร 

ใหท้กุท่านไดต้ื่นตา ตื่นใจ พรอ้มพบกบัววิสุดธรรมชาตสิวยและ ความหวาดเสยีวเวลาเดนิเหยยีบอยู่

บนกระจก  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ม้ือที่ 7) 

นาํท่าน ถ่ายรูปกบัสะพานแตปูซู เป็นสะพาน

แขวนไมเ้ก่าแก่สรา้งขา้มแม่นํา้ปตัตานี มนีาย

มเูซง็ แตปูซู เป็นผูบ้กุเบกิ ใหท่้านถ่ายรูป  

เดนิทางสู่นํา้ตกเฉลมิพระเกียรต ิร.9 ชื่อเดมิ

“นํา้ตกวงัเวง” หรอื "อยัเยอรเ์ค็ม"เป็นนํา้ตกที่



   

ตกลงมาจากหนา้ผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลมุไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจใีนปีมหามงคล

ครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อยัเยอรเ์วงจงึไดเ้ขา้มาพฒันาบกุเบกิเสน้ทาง พฒันาเป็นแหลง่

ท่องเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นนํา้ตกเฉลมิพระเกียรต ิร.9 ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 8) 

 นาํท่านเดนิทางสู่หาดใหญ่จงัหวดัสงขลา(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง) อสิระ

อาหารเยน็ตามอธัยาศยั ....นาํท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เพือ่เดนิทางกลบั 

21.55 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิแอรฺเอเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่FD4303 

23.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุ

ตา่งๆ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยนโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของทา่นเป็นหลกั เพื่อใหท้า่นทอ่งเที่ยวไดค้รบถว้น

ตามโปรแกรม  
 

เงือ่นไขในการจอง 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํท่านละ 5,000.-  ส่วนที่เหลอืชาํระก่อนการ

เดนิทาง 30 วนั 

เงือ่นไขช าระเงนิ 

มดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

(การไม่ชาํระเงนิค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธิยกเลกิการจองหรือยกเลกิ

การเดนิทาง)   

 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิม่ 

 

หมายเหต ุ

8-10 / 15-17 / 22-24 มกราคม 2564 

10,900.- 
ไม่มีราคาเด็ก 

 
1,500.- 

 

29-31 มกราคม 2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 กมุภาพนัธ ์2564  

26-28 กมุภาพนัธ ์2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 มีนาคม 2564  

26 -28 มีนาคม 2564  



   

อตัราน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรมั 

 ค่าทีพ่กั 2คืน หอ้งละ 2-3ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรบันกัท่องเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัที ่

บรษิทัทาํไว ้ท ัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรอง

ทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษิทั

ประกนัท ัว่ไป 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อ นํา้หนกั 15กิโลกรมั ราคา 480 บาทต่อเทีย่ว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชาํระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า15วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงนิเตม็จาํนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอืน่ๆ 

 

 

 



   

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารข ัน้ตํา่ 6ท่าน 

 บรษิทัฯ มสีทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตสุุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบรษิทั หรอืค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บรษิทัฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษิทัฯกาํกบัเท่านัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํา้มนัทีไ่ม่

คงที ่การปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิ 

ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

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