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วันที่

1

โปรแกรม
สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอ
เหนี่ยว-มัสยิดกรือเซะ-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-ตู้
ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก-หอนาฬิกาสตรีทอาร์ตเบตง-ถนนคน
เดินเมืองเบตง

เช้า

เที่ยง

เย็น

โรงแรม



BETONG
HOTEL
หรือเทียบเท่า
ระดับ 3 ดาว
BETONG
HOTEL
หรือเทียบเท่า
ระดับ 3 ดาว

2

ชมสนามบินแห่งใหม่เบตง-ป้ายใต้สุดแดนสยาม-อินเตอร์รังนกจุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้า
ร้อนเบตง





3

ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้-ตลาด
กิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง







หมายเหตุ
หากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทาการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือ
การความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์
มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมัสยิดกรือเซะ-จุดชมวิวสะพานข้าม
เขือนบางลาง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ-ชมหอนาฬิกา-สตรีทอาร์ตเบตง-ถนนคนเดินเมืองเบตง
04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL)
โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และ
อานวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้
ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟท์บิน
และสายการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไฟท์บินขึ้นอยู่กับสายการบิน
06.20 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL702
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(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.35 ชั่วโมง)
ราคาทัวร์ รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 10 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้น้าหนักไม่เกิน
7 กิโลกรัม
07.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่

จากนั้นนาท่านเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ทาท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานี ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตาม
หลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปีพุทธศัก ราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรี
อยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จึง
มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชน จากนั้นพาชม มัสยิดกรือเซะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์
เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22
ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบั น ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมี
ลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอทิกของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง
กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
จากนั้น น าท่านเดิน ทางไปจุ ด ชมวิ ว สะพานข้ า มเขื ่ อ นบางลาง เป็ น
สถานที่ส าหรับการพักผ่อนและชมวิวภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง กั้น
แม่น ้าปัตตานีที่บ ริเวณบ้านบางลาง จังหวัดยะลา ช่ว งเช้าบางวันจะ
สามารถเห็นหมอกบางๆ บรรยากาศดี โอโซนสูญให้เต็มปลอด จากนั้นนา
ท่านชมตู้ไปรษณีย์โบราณตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบ
ตง สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ลั ก ษณะเป็ น คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก มี เ ส้ น วงรอบของตู ้ ป ระมาณ 140
เซนติเมตร มีความสูง 290 เซนติเมตร ด้านบนของตู้ได้บรรจุลาโพงไว้ข้าง
ในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทาง
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เย็น

ราชการ มีอายุรวม 86 ปี จากนั้นนาท่านชมวงเวียนหอนาฬิกาเบตงซึ่ง
เป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่คียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน หอนาฬิกาแห่งนี้
สร้างเป็นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง ณ บริเวณจุดตัดของถนนสุข
ยางค์กับถนนรัตนกิจ ด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลา จากนั้น
ชม สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong ) แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง
เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็น
ภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จริง
ใน อ.เบตง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือลิ้มลอง
อาหารตามอัธยาศัย
อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว

พักที่

BETONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2

ชมสนามบินแห่งใหม่เบตง-ป้ายใต้สุดแดนสยาม-อินเตอร์รังนกของฝากป้ายโอเคเบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้าร้อนเบตง
 รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซา (2)

เช้า

แวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคารสนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ แวะร้านอินเตอร์รังนกของ
ฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สินค้า OTOP,รังนก,ยาจีน,หมี่เหลืองเบตง,
ซีอิ้วเบตง ส้มโชกุน, เสื้อยืดสกรีน OK BETONG เป็นต้นให้ท่านได้อิสระซื้อเป็นของฝาก จากนั้นแวะ จุดเช็คอิน
ป้ายโอเคเบตง เป็นจุดเช็คอินแรกที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม
เมืองงามชายแดน” สาหรับบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก สถานที่ตั้ง ทางเข้าตัวเมืองเบตง เส้นทางสาย 410 ถนนสาย
หลักในการเข้า-อ อกตัวเมืองเบตง
กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณร้านอาหาร (3)
สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร
2 สวนดอกไม้น ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สวนนี้เกิดขึ้นจากโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวน
แห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา อุโมงค์ปิ
ยะมิตร สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐานเคลื่อนไหวทางการ
ทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลา ภายในอุโมงค์มีโรงพยาบาลสนาม ห้องส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล ห้องปฏิบัติงาน
วางแผน ในส่วนของพื้นผิวด้านบนของอุโมงค์มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนา
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นาท่านเดินทางไปยัง บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยจะมีน้าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน
ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้าอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน ้าเดือดนี้
สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ทางจังหวัดยะลาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน ้าร้อน ให้ มีความ
สวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสาหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพ

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (4)

พักที่

BETONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3
เช้า
05.00 น.

สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่
 รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (5)
นาท่านขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเล
หมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้อง
หน้าที่เป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี
วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนั้น ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ยางพารา และใช้สัญจร
ของชาวสวนในพื้นที่ จากนั้นพาท่านขอพร วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี
ตามตานานกล่าวว่า พระยาแก้มดาเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิสาหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาว จึงได้
เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้
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หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง แล้วร้องขึ้นสามครั้ง พระยาแก้มดาจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดี จะใช้บริเวณนั้นสร้างเมือง แต่
น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้มคาจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้างไห้
กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6)
หลังอาหารกลางวัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอาทิเช่น อาหารแห้ง กาแฟ
ขนมขบเคี้ยว ถั่วต่างๆ เครื่องสาอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น

อิสระอาหารตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอาศยานหาดใหญ่

20.45 น.
22.15 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายบิน THAI LION AIR (SL)เที่ยวบินที่ SL721 (ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง/ท่านอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
............................................
ราคาทัวร์ ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์นาเที่ยว (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้)
ขอเก็บค่าทิปมัคคุเทศก์นาเที่ยว ณ สนามบินในวันเช็คอิน
ท่านละ 500 บาท/ทริป/ท่าน

บริ ั ท

ร าอ่านเงอนไ นบท ้าย ดย เอยด เพอ ร ย น์ ง ด ต
่ ัวท่านเอง หา าร เงิน
อว่าท่านได ้ยอมรับเงอนไ
้ว
ไม่ ามาร เ ยน
งเงอนไ ใด ได ้

้วทาง

อันเนองมา า
าพอา า เหต าร ์ทาง รรม าติ เหต าร ์ทาง ารเมอง
าพ าร รา ร าย ารบิน
ั ต่าง ทังน คานง งความ อด ย
หรอเหต ดวิ ย
ั ความเ นไ ได ้
ร ย น์ อง ้เดินทางเ น าคัญ

ร
้เดินทางมา า ต่าง ังหวัดหรอต่าง ร เท
ทา าร ารองตัวเครองบิน หรอยานพาหน
้ นทางมา
อน เพอใ เดิ
ับ
นามบิน วรร
มิทางบริ ั ท ไม่รับ ด
ิ อบค่าใ ้ า่ ยเนอง า เ น
้
ค่าใ า่ ยทนอ เหนอ า
ร รม
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A1, B1, C1

300

A2, B2, C2

200

A3, B3, C3

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง

ราคาท่านละ

พักเดี่ยว

23 – 25 พฤษภาคม 65

5,555

2,000

24 – 26 พฤษภาคม 65

5,555

2,000

25 – 27 พฤษภาคม 65

5,555

2,000

26 – 28 พฤษภาคม 65

5,999

2,000

30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 65

5,999

2,000

07 – 09 มิถุนายน 65

5,555

2,000

11 – 13 มิถุนายน 65

6,555

2,000

12 – 14 มิถุนายน 65

5,999

2,000

13 – 15 มิถุนายน 65

5,555

2,000

15 – 17 มิถุนายน 65

5,555

2,000

5,999

2,000

16 - 18 มิถุนายน 65 (ขาไปSL-ขากลับ WE)

PTL30-SL PRO เบตง หาดใหญ่ ทัวร์ไทย ไม่ง ้อรัฐ เดินทาง พ.ค.-ต.ค.65

18 – 20 มิถุนายน 65 (ขาไปSL-ขากลับ WE)

6,555

2,000

20 – 22 มิถุนายน 65

5,555

2,000

21 - 23 มิถุนายน 65 (ขาไปSL-ขากลับ WE)

5,999

2,000

23 – 25 มิถุนายน 65

5,999

2,000

24 – 26 มิถุนายน 65

6,555

2,000

27 – 29 มิถุนายน 65

5,555

2,000

28 - 30 มิถุนายน 65 (บิน WE)

5,999

2,000

01 – 03 กรกฎาคม 65

6,555

2,000

04 – 06 กรกฎาคม 65

5,999

2,000

06 – 08 กรกฎาคม 65

5,999

2,000

07 – 09 กรกฎาคม 65

5,999

2,000

19 – 21 กรกฎาคม 65

5,999

2,000

20 – 22 กรกฎาคม 65

5,999

2,000

22 – 24 กรกฎาคม 65

6,555

2,000

03 – 05 สิงหาคม 65

5,999

2,000

04 – 06 สิงหาคม 65

5,999

2,000

05 – 07 สิงหาคม 65

6,555

2,000

08 – 10 สิงหาคม 65

5,999

2,000

16 – 18 สิงหาคม 65

5,999

2,000

18 – 20 สิงหาคม 65

5,999

2,000

19 – 21 สิงหาคม 65

6,555

2,000

24 – 26 สิงหาคม 65

5,999

2,000
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26 – 28 สิงหาคม 65

6,555

2,000

29 – 31 สิงหาคม 65

5,999

2,000

01 – 03 กันยายน 65

5,999

2,000

07 – 09 กันยายน 65

5,999

2,000

12 – 14 กันยายน 65

5,999

2,000

16 – 18 กันยายน 65

6,555

2,000

19 – 21 กันยายน 65

5,999

2,000

22 – 24 กันยายน 65

5,999

2,000

26 – 28 กันยายน 65

5,999

2,000

28 – 30 กันยายน 65

6,555

2,000

01 – 03 ตุลาคม 65

7,555

2,000

03 – 05 ตุลาคม 65

6,555

2,000

06 – 08 ตุลาคม 65

6,555

2,000

08 – 10 ตุลาคม 65

7,555

2,000

18 – 20 ตุลาคม 65

6,555

2,000

26 – 28 ตุลาคม 65

6,555

2,000

28 – 30 ตุลาคม 65

7,555

2,000

29 – 31 ตุลาคม 65

7,555

2,000

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ
** ไม่มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (ทารก) ท่านละ 2,000 บาท **
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อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 10 ก.ก. และน้าหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1
ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกาหนด)
 ค่ า โรงแรมที ่ พ ั ก ห้ อ งคู ่ ดั ง ที ่ ร ะบุ ใ นรายการหรื อ ระดั บ เดี ย วกั น (พั ก 2-3 ท่ า น/ห้ อ ง) ทางบริ ษ ั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ กรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถตู้ปรับอากาศนาเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ า เบี ้ ย ประกั น อุ บ ั ต ิเ หตุใ นการเดิ นทางท่ องเที ่ย วระหว่ า งการเดิ นทางวงเงิ นประกั นท่ า นละ 1,000,000 บาท (เงื ่ อนไขตาม
กรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึง
การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าน้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปมัคคุเทศก์นาเที่ยว 500 บาท/ท่าน
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
ค่าน้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกาหนด
ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสาหรับมุสลิม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการออกเดินทาง
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกาหนดผู้เดินทางขั้นต่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กาหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่า 8 ท่าน หาก
มีผู้เดินทางไม่ถึงที่กาหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หาก
ท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณา
สอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง
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 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทาให้กรุ๊ป
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทาให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อน
วันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจานวนเงินของราคาทัวร์
 การชาระเงินหมายถึงการยืนยันจานวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
การชาระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจานวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชาระเงินเข้า
มาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจานวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้
ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจานวนเงินมัดจา ทั้งนี้
ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
เงื่อนไขการจอง การสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
 กรุณาชาระเงินเต็มจานวน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง
 หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
นี้แล้ว
 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วน
ใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 8 ท่าน ในกรณีนี้
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
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 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้
 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 บริการน้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ ยวเอง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 ราคาทัวร์ เป็นราคาสาหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท ต่อท่าน
 หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ หากกรณีที่จาเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ ยว
จะต้องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด -19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบาย
ของแต่ละจังหวัดและสายการบิน

*เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

PTL30-SL PRO เบตง หาดใหญ่ ทัวร์ไทย ไม่ง ้อรัฐ เดินทาง พ.ค.-ต.ค.65

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

