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รหัสโปรแกรม : 22622 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

   BETONG 4D 3N 

H I L I G H T!!       ชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวงเ บ ต ง  

ขอพรหลวงเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองชาวปัตตานี 
พร้อมเสริฟเมนูพเิศษ    ปลานิลสายนํ้าไหล  ไก่เบตง  เคาหยก 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI SMILE 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

DAY:  1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

สนามบินหาดใหญ่ 
ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว 

จุดชมววิสะพานข้ามอ่าง
เกบ็นํา้เข่ือนบางลาง 
ป้าย OK BATONG

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ 

DAY:  2 
ชมเมืองเบตง 

วดัพระโพธิสัตว์กวนอมิ 

วดัพุทธาธิวาส 
ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม 

 

DAY:  3 
สวนหม่ืนบุปผา 
อุโมงค์ปิยะมิตร 
บ่อนํา้ร้อนเบตง 

ร้านเฉาก๊วย เบตง 

 

DAY:  4 
SKYWALK อยัเยอร์เวง 

สะพานแตปูซู
สวติเซอร์แลนด์ แดนจะนะ

สนามบินหาดใหญ่ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
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กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว - ชมววิสะพานข้ามอ่างเกบ็นํา้เข่ือนบางลาง 
- เบตง - ป้าย OK BATONG – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ       ( - / L / D ) 

05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 1-2 แถว B,D เคาน์เตอร์สายการบิน 
THAI SMILE โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง 

07.00  น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดย สายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE259 
08.30 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้    
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านภัตตาคาร 

 ☞ นาํท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี สักการะขอพร  ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง ศาลศกัด์ิสิทธ์ิ
คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมัยโบราณ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบ
ความสาํเร็จขอโชค ขอลาภ การคา้ขาย หรือแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ไดรั้บความเดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บน
บาน กบัเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว ก็จะหายเจบ็หายป่วยพน้จากความเดือดร้อน. 

 

 

☞ แวะ จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บนํ้าเข่ือนบางลาง หรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหน่ึงสถานท่ีพกัผ่อนและชมวิว
ทิวทศัน์ภูเขาท่ีโอบลอ้มเข่ือนบางลาง ใหท้่านไดช้มววิ สูดอากาศสดช่ืน ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
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 ☞ สู่ตวัเมืองเบตง จงัหวดัยะลา  แวะถ่ายรูป ป้าย OK BATONG  จุดเช็คอินแรก ท่ีคอยตอนรับนกัท่องเท่ียวท่ีมา
เยอืนเมืองในหมอก ดอกไมง้าม แห่งน้ี  ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  ตั้งอยูบ่ริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบัถนนภกัดีดาํรง 
ผา่นสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหนา้สวนนก เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ท่ีขุดทอดโคง้
ใหร้ถวิง่ไปมา ความยาวตลอดอุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และทาํเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง    

 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร    
  ทีพ่กั  GRAND MANDARIN BETONG HOTEL  หรือเทยีบเท่า  
http://www.mandarinbetong.co.th/th/grand-mandarin-betong-hotel.php 
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วนัทีส่อง   ชมเมืองเบตง ตู้ไปรษณย์ี หอนาฬิกา สตรีทอาร์ต - วดัพระโพธิสัตว์กวนอมิ -วดัพุทธาธิวาส -ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดน
สยาม            ( B / L / D ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณย์ีแห่งอาํเภอเบตงทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ตูเ้ดิมตั้งอยูท่ี่บริเวณส่ีแยก

หอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จุดประสงคท่ี์สร้างไว้
ในคร้ังแรกก็เพื่อใชเ้ป็นท่ีกระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตง ใกลก้นัเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอําเภอเบตง 
ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างเก่าแก่อยูเ่คียงคู่กบัเมืองเบตงมาชา้นาน เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ท่ีตั้งอยูจุ่ดศูนยก์ลางของเมือง สร้าง
ดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเล่ืองช่ือจากยะลาท่ีไดรั้บการยอมรับในเร่ืองของความแข็งแรง สวยงามและคงทน อิสระให้
ท่านเก็บภาพท่ีระลึกตามอธัยาศยั  สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) แลนด์มาร์คกลางเมืองเบตง ท่ีเล่าขาน
ตาํนานเบตงผา่นภาพวาด 11 จุดรอบเมือง เพื่อสร้างความประทบัใจใหช้าวเบตงและนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน. 

 ☞ สู่ วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม สถานท่ีศกัสิทธ์ิและแหล่งศรัทธาของชาวเบตง เป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพ อาทิ 
เจา้แม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แม่จิวหวงัเหย ่ยีห่วงัตา้ต้ี หวาโถ่วเซียนซ่ือ ขงจ๊ือ  มีจุดเด่นคือเจดีย ์7 ชั้นอนั
โดดเด่น สร้างข้ึนประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยผูมี้จิตศรัทธาไดร่้วมกนับริจาคเงิน มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาว
มาเลเซียท่ีเล่ือมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพรดา้นการมีบุตรและโชคลาภ. 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านภัตตาคาร 

☞  สู่ วัดพุทธาธิวาส ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศสีทองเป็น
ศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยุกต์สวยงามมาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และกราบขอพรพระพุทธธรรมกาย
มงคลประยุรเกศานนท์สุพพธิาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิองคใ์หญ่ท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากน้ียงัมีวิหารหลวงปู่
ทวดเหยยีบทะเลนํ้ าจืดให้ท่านไดก้ราบขอพร  อิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั  แวะ ร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซ้ือ
สินคา้เป็นของฝากตามอธัยาศยั. 

☞  เช็คอิน ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม  เป็นท่ีระลึกตั้งอยูบ่ริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 
ห่างจากตวัเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหวา่งอาํเภอเบตง กบัรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณ์
ลายเส้นแผนท่ีประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลกับนป้ายหินอ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไมด้อกไมป้ระดบัอนั
งดงาม  

 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  ทีพ่กั  GRAND MANDARIN BETONG HOTEL  หรือเทยีบเท่า  
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วนัทีส่าม สวนหม่ืนบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อนํา้ร้อนเบตง – เฉาก๊วยเบตง กม.4    ( B / L / D ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

☞ สู่ สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง  เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้ เน่ืองจากเบ
ตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยูสู่งจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเยน็สบาย
ตลอดปี ระบบนํ้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด ท่ามกลางภูเขาในโครงการ
ตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง เชิญชมความ
สวยงามของดอกไมท่ี้ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวและสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวา่พื้นท่ีอ่ืนของภาคใต ้

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านภัตตาคาร 

 ☞ สู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างข้ึนสําหรับเป็นฐาน
ปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมืองแต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงคปิ์ยะมิตร สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2519 ใชห้ลบ
การโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงคจ์ะพบเห็นร่องรอยของการดาํเนินชีวิตท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่เช่น ห้องนอนท่ีมีเตียง
ดิน ก่อติดกบัผนงั อุปกรณ์ในการสู้รบ และเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบญัชาการรบ ซ่ึงจุคนไดถึ้ง 
200 คน. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ☞ สู่  บ่อนํา้ร้อนเบตง  บ่อนํ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีนํ้ าร้อนผุดข้ึนมาจากใต้
ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของนํ้ าอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีนํ้ าเดือดน้ี 
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สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที ซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอยา่งไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทั้งบ่อนํ้ าร้อนบ่อ
ใหญ่ บ่อแช่นํ้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบาํบดั โดยเช่ือกนัวา่นํ้ าแร่แห่งน้ี สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดี อาทิ โรคปวดเม่ือย โรคเหน็บชา โรคผวิหนงั เป็นตน้. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ☞ แวะร้านเฉาก๊วยเบตง (วุ้นดํา) บา้นไมร้้านดั้งเดิม ตั้งอยู่บริเวณกม.4 หรือท่ีนกัท่องเท่ียวเรียกว่าหมู่บา้นฮากกา  
ความอร่อยถูกสืบทอดมาเป็นรุ่นน้ีรุ่นท่ี 3 ยงัใชก้รรมวธีิการทาํยงัหมือนตน้ฉบบัไม่ผดิเพี้ยน ใชไ้มฟื้นเป็นเช้ือเพลิงใน
การตม้เฉาก๊วย เฉาก๊วยเน้ือสัมผสัหนุบหนบั ละมุนล้ิน ผสมกบันํ้ าเช่ือม ใส่นํ้ าแข็งบด ทานแลว้หวานช่ืนใจ รสชาติมี
เอกลกัษณ์ฉพาะตวัไม่เหมือนใคร ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือลองล้ิมชิมรส ตามอธัยาศยั 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร    
  ทีพ่กั  GRAND MANDARIN BETONG HOTEL  หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่ี่   ทะเลหมอก SKYWALK อยัเยอร์เวง - สงขลา - เหมืองลวิง สวติเซอร์แลนด์แดนจะนะ – สนามบินหาดใหญ่ –  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ                        ( B / L / - ) 

 

04.00 น. ☞ สู่  จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยูใ่นพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ มี
ความสูงจากระดบันํ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมววิแห่งน้ีจะกลายเป็น
สวรรค์บนดินเปิดให้นกัท่องเท่ียวเต็มอ่ิมกบัทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิและทศันียภาพท่ีสวยงามของยอด
เขาไมโครเวฟ (ข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) อีกหน่ึงไฮไลท์สําหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ สกายวอล์ค 
ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ระเบียงทางเดินท่ียื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้น
กระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพื้นเบ้ืองล่าง สามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และวิวพระอาทิตยข้ึ์น 
และทิวทศัน์ของทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึน้จุดชมวิวและค่า
ถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ค) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) 

☞ นาํท่านเดินทางสู่ สงขลา ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ใหท้่านไดอิ้สระพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 ☞ สู่ เหมืองลิวง สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะจังหวัดสงขลา สถานท่ีท่ีมีวิวทิวทศัน์ ของหุบเขาดินแดง แอ่งนํ้ าขนาด
ใหญ่ท่ีรายลอ้มไปดว้ยทิวสนและภูเขา ความเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น สวิตเซอร์แลนด์
แดนจะนะ อดีตเป็นคุง้เหมืองดีบุกเก่า อายนุบั 100 ปี ปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของ 
อาํเภอจะนะ สงขลา เหมาะสําหรับการพกัผ่อนหย่อนใจ ชมธรรมชาติ ภูเขา ตน้ไม ้ผืนนํ้ า ท่ีมีความสวยงามลงตวั 
อิสระถ่ายรูป เก็บความประทบัใจ ตามอธัยาศยั 

 
 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
17.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี  WE266 
18.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ. 
 



8 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ. 

 

โปรแกรมและราคาขายอาจมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากยงัไม่ได้มกีารจองตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ร้านอาหาร ใดใดค่ะ 

กาํหนดวนัเดนิทาง 03 – 06 มนีาคม 2565 

 
ราคา / ท่าน พกัเดี่ยว 

ราคาผู้เดินทาง 6 ท่าน 14,800.- 4,000.- 

ราคาผู้เดินทาง 8-9 ท่าน 11,500.- 4,000.- 
 

ราคาท่ีเสนอไม่รวมตัว๋นกัท่องเท่ียว  
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณเีป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท * 
 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม พร้อมนํ้าหนกักระเป๋าโหลดสมัภาระ 20 กิโลกรัม (ไม่เกิน 2 ช้ิน) 
(ราคาตัว๋เคร่ืองบินอาจมกีารเปลีย่นแปลง เช็ค ณ วนัที่ 20 ม.ค. 65 )  
* โปรแกรมและราคาขายอาจมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากยงัไม่ได้มกีารจองตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ร้านอาหาร ใดใด * 
 ค่ารถ นาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ    
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 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2  ท่าน  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ี
นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง 
ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศก์และคนขับรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของผู้เดนิทาง 
 กรณผีู้เดนิทางเป็นชาวต่างชาต ิชําระค่าทัวร์เพิม่ 1,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ชําระมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน หากไม่ชาํระตามท่ีบริษทักาํหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพ่ือใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั และตอ้งชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 35 วนั หากท่านไม่
ชาํระเงินหรือไม่ชาํระเงินตามกาํหนดใหถื้อว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่า
ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

** เน่ืองจากราคาทัวร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน กรณีทางบริษทัออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว จะไม่สามารถเปลีย่นรายช่ือผู้เดนิทาง ทุกกรณี** 
 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทัวร์ 
เม่ือท่านได้ชําระเงนิแล้วไม่สามารถเปลีย่นแปลงการเดนิทางได้ และไม่สามารถเปลีย่นแปลงผู้เดนิทางได้ โดยตามหลกัการ “ยกเลกิ

ทัวร์” เป็นไปตามพระราชบัญญัตธุิรกจินําเที่ยวและมคัคุเทศก์ 
หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทั
ฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดใด ของบริษทั ใหถื้อเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้าํระเงินค่าบริการมาแลว้ ถือว่า
ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืน ๆ ท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดแลว้ 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
ตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ใดใด ทั้งส้ิน 

11. กรุณาอ่าน ทาํความเขา้ใจใหถ่ี้ถว้น เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

 
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่

อาจเรียกร้องค่าบริการและเงนิมดัจําคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ** 
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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

