
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 23377 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 

เบตง ถูกแรงนิ 3 วนั 2 คืน (ไม่ร่วมทัวร์เที่ยวไทย) 

ขอพรหลวงปู่ทวด วดัช้างให้ ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองชาวปัตตาน ี

ชมมัสยดิกลางปัตตาน ีที่ได้ช่ือว่าเป็นมัสยดิทีส่วยที่สุดในประเทศไทย  

 คาเฟ่สุดฮิต DELISH MARAS CAFÉ   H I G H L I G H T !! เ บ ต ง ชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง 

เดินทางโดยสายการบิน THAI LION  AIR (SL) 
 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง 
วนัแรก   สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินหำดใหญ่ – วดัช้ำงให้ – จุดชมวิวสะพำนข้ำมอ่ำงเกบ็น ้ำเขื่อนบำงลำง - 

สะพำนแตปซูู – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – ตู้ไปรษณียแ์ห่งอ ำเภอเบตง - หอนำฬิกำเบตง - สตรีทอำรต์เบ
ตง  (-/L/D) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชัน้ 3 อาคาร 2 ประตู 11 เคำน์เตอร์
สำยกำรบินไทยไลอ้อน แอร ์(SL) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็
เอกสารและสมัภาระก่อนการเดนิทาง 

06.20 น. ออกเดนิทางสู ่หำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ โดยสำยกำรบินไทยไลอ้อน แอร ์เทีย่วบนิที ่SL702   
07.50 น. ถึง สนำมบินหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้   น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัปัตตำนี ใชเ้วลา

ในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม. ใหท้่านไดอ้สิระพกัผ่อนบนรถ 

 ☞ สู ่วดัช้ำงให้ วดัเก่าแก่กว่า 300 ปี สถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวจงัหวดัปัตตานีและจงัหวดัใกลเ้คยีง วดัตน้ต ารบั
ของหลวงปู่ ทวด กราบสกัการะหลวงปู่ ทวด สถูปหรอืมณฑปบรรจุอฐัหิลวงพ่อทวด วดัชา้งใหก้ลายเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วขึน้ชื่อและเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของจงัหวดั ทีม่ผีู้คนไปกราบไหว้บนบานใครเจบ็ไขไ้ด้ป่วยหรอืวตัถุ
สิง่ของถูกขโมยหรอืสญูหายกพ็ากนัไปบนบาน ณ ทีส่ถูปแห่งนี้. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั 
 

 ☞ สู่  เบตง  อ าเภอปลายด้ามขวาน ตัง้อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทัง้
ธรรมชาตแิละวฒันธรรม ก่อนเขา้สู่เขตเมอืงเบตง  แวะ จุดชมวิวสะพำนข้ำมอ่ำงเกบ็น ้ำเขื่อนบำงลำง หรือ
สะพำนโต๊ะกแูช อกีหนึ่งสถานที่พกัผ่อนและชมววิทวิทศัน์ภูเขาที่โอบลอ้มเขื่อนบางลาง ให้ท่านได้ชมววิ สูด
อากาศสดชื่น ถ่ายรปูตามอธัยาศยั  



 
☞ แวะถ่ายรปู  สะพำนแตปซูู  สะพานแขวนแบบพืน้ไม ้มคีวามกวา้ง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ขา้มแม่น ้า
ปัตตานี สรา้งมาตัง้แต่สมยัอดตีก านนัต าบลอยัเยอรเ์วง นายมเูซง็ แตปซูู  

☞ ชม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ  ตัง้อยู่บรเิวณถนนอมรฤทธิ ์ตดักบัถนนภกัดดี ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่
ถนน บรเิวณหน้าสวนนก เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมอืงไทย ทีข่ดุทอดโคง้ใหร้ถวิง่ไปมา ความ
ยาวตลอดอุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และท าเป็นทางเดนิตลอดสองขา้งทาง    
❖ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบรเิวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอ ำเภอเบตงท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและใหญ่
ท่ีสุดในโลก  ตูเ้ดมิตัง้อยู่ทีบ่รเิวณสีแ่ยกหอนาฬกิาใจกลางเมอืงเบตง สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2467 ตัง้แต่ก่อนสมยั
สงครามโลกครัง้ทีส่อง จุดประสงคท์ีส่รา้งไวใ้นครัง้แรกกเ็พือ่ใชเ้ป็นทีก่ระจายข่าวสารบา้นเมอืงใหช้าวเมอืงเบตง 
ใกลก้นัเป็น หอนำฬิกำคู่บ้ำนคู่เมืองอ ำเภอเบตง ซึ่งเป็นสิง่ก่อสรา้งเก่าแก่อยู่เคยีงคู่กบัเมอืงเบตงมาช้านาน 
เปรยีบเหมอืนสญัลกัษณ์ทีต่ ัง้อยู่จุดศูนยก์ลางของเมอืง สรา้งดว้ยหนิอ่อนขาวนวลอนัเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รบั
การยอมรบัในเรื่องของความแข็งแรง สวยงามและคงทน อสิระใหท้่านเกบ็ภาพทีร่ะลกึตามอธัยาศยั ❖ สตรีท
อำรต์เบตง (Street Art Betong) แลนดม์ำรค์กลำงเมืองเบตง ทีเ่ล่าขานต านานเบตงผ่านภาพวาดรอบเมอืง 
เพือ่สรา้งความประทบัใจใหช้าวเบตงและนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืน.   

 
 
เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ 

  ท่ีพกั โรงแรม คำเธ่ย ์เบตง หรือเทียบเท่ำ  
 
 



วนัท่ีสอง   วดัพระโพธิสตัวก์วนอิม – ถ่ำยรปูคู่ป้ำยใต้สุดแดนสยำม – วดัพทุธำธิวำส – ร้ำนรงันกและร้ำนสมุนไพร 
–  ส ว น ห มื่ น บุ ป ผ ำ  –  อุ โ ม ง ค์ ปิ ย ะ มิ ต ร  – บ่ อ น ้ ำ ร้ อ น เ บ ต ง  -  ป้ ำ ย  OK BATONG                                                                 
(B/L/-) 

 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ  

 ☞ สู่ วดัพระโพธิสตัวก์วนอิม สถานทีศ่กัสทิธิแ์ละแหล่งศรทัธาของชาวเบตง เป็นทีป่ระดษิฐานขององค์เทพ 
อาท ิเจา้แม่กวนอมิ ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แม่จวิหวงัเหย่ ยีห่วงัตา้ตี ้หวาโถ่วเซยีนซื่อ ขงจื๊อ  มจุีดเด่นคอื
เจดยี ์7 ชัน้อนัโดดเด่น สรา้งขึน้ประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยผูม้จีติศรทัธาไดร้่วมกนับรจิาคเงนิ มนีกัท่องเทีย่วทัง้
ชาวไทยและชาวมาเลเซยีทีเ่ลื่อมใสศรทัธาเดนิทางมาสกัการะขอพรดา้นการมบีุตรและโชคลาภ. 

 ☞  เช็คอิน ถ่ำยรูปคู่ป้ำยใต้สุดแดนสยำม  เป็นที่ระลึกตัง้อยู่
บรเิวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตวั
เมอืงประมาณ 7 กโิลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอ าเภอเบตง 
กบัรฐัเปรคัประเทศมาเลเซีย มเีอกลกัษณ์ลายเสน้แผนที่ประเทศ
ไทยสทีองโดดเด่นสลกับนป้ายหนิอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ
และไมด้อกไมป้ระดบัอนังดงาม 

☞  สู่ วดัพุทธำธิวำส ที่ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สกัการะ
พระธำตุเจดีย์พระพทุธธรรมประกำศสทีองเป็นศลิปกรรมแบบ
ศรวีชิยัประยุกต์สวยงามมาก ภายในบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ และ
กราบขอพรพระพุทธธรรมกำยมงคลประยุรเกศำนนท์สุพ
พิธำน พระพุทธรูปทองสัมฤทธิอ์งค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
นอกจากนี้ยงัมวีหิารหลวงปู่ ทวดเหยยีบทะเลน ้าจดืให้ท่านได้กราบ
ขอพร  อสิระถ่ายรปูตามอธัยาศยั   
จากนัน้ แวะ ร้ำนรงันกและร้ำนสมุนไพร เลอืกซือ้สนิคา้เป็นของฝากตามอธัยาศยั. 
 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (ล้ิมลอง ข้ำวมนัไก่เลิศรส ต้นต ำรบัไก่เบตงพนัธุแ์ท้) 

 ☞ สู่ สวนหมื่นบุปผำ หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนำวเบตง  เป็นสวนดอกไม้เมอืงหนาวแห่งเดยีวในภาคใต้  
เนื่องจากเบตงมสีภาพอากาศทีเ่หมาะสม ดว้ยสภาพภูมปิระเทศทีอ่ยู่สงูจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร 
มอีากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน ้าเพยีงพอ จึงมคีวามเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมอืงหนาวนานาชนิด 
ท่ามกลางภูเขาในโครงการตามพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี มดีอกไมน้านา
พนัธุ์บานสะพรัง่ เชญิชมความสวยงามของดอกไมท้ีป่ลูกเรยีงรายเป็นทวิแถวและสมัผสักบัสภาพภูมอิากาศทีม่ี
อุณหภูมติ ่ากว่าพืน้ทีอ่ื่นของภาคใต้ 



 
 

☞ สู่ อุโมงคปิ์ยะมิตร เป็นอุโมงคด์นิทีอ่ดตีขบวนการโจรคอมมวินิสต์มลายา (จคม.) สรา้งขึน้ส าหรบัเป็นฐาน
ปฏบิตักิารต่อสูท้างการเมอืงแต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาตไิทย  อุโมงคปิ์ยะมติร สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้
หลบการโจมตทีางอากาศและสะสมเสบยีง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยวทีส่นใจเข้า
มาเรยีนรู้ประวตัศิาสตร์ในอดตี ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการด าเนินชวีติที่ยงัคงหลงเหลอือยู่ เช่น 
ห้องนอนที่มีเตียงดิน ก่อติดกับผนัง อุปกรณ์ในการสู้รบ และเครื่องไม้เครื่องมือในการเดินป่า รว มทัง้ห้อง
บญัชาการรบ ซึง่จุคนไดถ้งึ 200 คน. 
 

 
 

 ☞ สู่  บ่อน ้ำร้อนเบตง  บ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ มขีนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3 ไร่ โดยจะมนี ้ารอ้นผุดขึ้นมา
จากใต้ดนิ ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมขิองน ้าอยู่ทีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส ซึ่งตรงจุดที่มี
น ้าเดอืดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาท ีซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ 
ทัง้บ่อน ้ารอ้นบ่อใหญ่ บ่อแช่น ้ารอ้นใหม่ และอาคารธาราบ าบดั โดยเชื่อกนัว่าน ้าแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารกัษา
โรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีอาท ิโรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผวิหนงั เป็นตน้. 

 



 
 

 ☞ แวะถ่ายรปู ป้ำย OK BATONG  จุดเชค็อนิทีค่อยตอนรบันกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนเมอืงในหมอก ดอกไมง้าม 
  
เยน็ อิสระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั  

   ท่ีพกั โรงแรม คำเธ่ย ์เบตง หรือเทียบเท่ำ 
 
 

วนัท่ีสำม ทะเลหมอก SKYWALK อยัเยอรเ์วง - คำเฟ่สไตล์ตุรกี DELISH MARAS CAFÉ - มสัยิดกลำงปัตตำนี - 
ศำลเจ้ำแม่ล้ิมกอเหน่ียว - หำดใหญ่ - ตลำดกิมหยง - สนำมบินหำดใหญ่ – สนำมบินดอนเมือง         
 (B/L/-) 

 

04.00 น. ☞ สู่  จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื้นที่ของเขา
ไมโครเวฟ มคีวามสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกทีใ่หญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชม
วิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สมัผสัอากาศอันบริสุทธิแ์ละ
ทศันียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ) อีกหน่ึงไฮไลท์ส ำหรบักำรชม
ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง  กค็อื สกำยวอลค์ ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ระเบยีงทางเดนิที่ยื่นออกไปจากฐานมี
ความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบยีงชมววิพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถงึพื้นเบื้องล่าง 
สามารถชมววิทวิทศัน์ไดร้อบทศิทาง และววิพระอาทติยข์ึน้และทวิทศัน์ของทะเลหมอกอยัเยอรเ์วงอนัสวยงาม
สุดอลงัการ  (ค่ำทวัรไ์ม่รวมค่ำรถมอเตอรไ์ซดข์ึ้นจดุชมวิวและค่ำถงุผ้ำสวมรองเท้ำเดินบนสกำยวอรค์) 



  
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ  
 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปัตตำนี (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) อสิระพกัผ่อนบนรถชมววิสองขา้ง

ทาง 
 

☞  พาท่านเชค็อนิและถ่ายรูปที่ร้าน DELISH MARAS CAFÉ คาเฟ่ยอดฮติของเมอืงปัตตานี มทีัง้เครื่องดื่ม 
อาหาร ชา และไอศกรีม ที่ยกบรรยากาศตุรกีมาให้ท่านได้ดื่มด ่ากันในร้านแห่งนี้ (ไม่รวมค่าอาหารและ
เครือ่งดืม่ทุกชนิด) 

 

☞  จากนัน้น าท่านชม มสัยิดกลำง ปัตตำนี ตัง้อยู่
ที่ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตานี เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวประจ าเมืองปัตตานีที่ออกแบบ
ด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมคีวามโดดเด่น และ
ยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่ ง 
รูปทรงภายนอกของมสัยดิมตี้นแบบมาจากทชัมา
ฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถงึปัตตานี ต้องมาชมศลิป
และความสวยงามของตวัอาคาร มสัยดิแห่งนี้ยงัได้
ชื่อว่าเป็นมสัยดิทีส่วยงามทีสุ่ดอกีแห่งในประเทศไทยอกีดว้ย 

 

 ☞ สกัการะขอพร  ศำลเจ้ำแม่ล้ิมกอเหน่ียว หรอื ศาลเจา้เล่งจูเกยีง ศาลศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงปัตตานีมาแต่
สมยัโบราณ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถอื เดนิทางมาสกัการบูชาเพื่อให้ประสบความส าเร็จขอโชค ขอลาภ 
การคา้ขาย หรอืแมแ้ต่ใครเจบ็ป่วย ไดร้บัความเดอืดรอ้น ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แม่ลิ้มกอ
เหนี่ยว กจ็ะหายเจบ็หายป่วยพน้จากความเดอืดรอ้น. 



 
 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  
 
 น าท่านเดนิทางสู ่หำดใหญ่ (สงขลำ) ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม. ใหท้่านไดอ้สิระพกัผ่อนบนรถ. 
 

 ☞ (หำกมีเวลำ) น าท่านเดินทางสู่  ตลำดกิมหยง  ตลาดขายของฝากและของที่ระลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอ
หาดใหญ่  ตัง้อยู่บนอาคารสองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห์ ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้ล่างเป็นตลาดขายของ
แห้ง เดมิอาคารแห่งนี้เคยเป็นโรงภาพยนตร์ ชื่อ โรงภาพยนตร์เฉลิมไทย ชื่อตลาดกมิหยง มาจากชื่อเต็มว่า 
"ตลาดชีกิมหยง" เป็นชื่อของคหบดีชาวจีนชื่อ ชีกิมหยง และภรรยาชื่อละม้าย เจ้าของที่ดินแต่เดิม ให้ท่าน 
อิสระช้อปป้ิงสินค้ำของฝำกนำนำชนิด เช่น ขนม ของทานเล่น ผลไมอ้บแหง้ เสือ้ผา้ รองเทา้ เครื่องส าอาง 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและสนิคา้อื่นๆอกีมากมายตามอธัยาศยั  จนถงึเวลานดัหมาย   

 
 
เยน็ อิสระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั  
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินหำดใหญ่ 
20.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยไลอ้อน แอร ์เทีย่วบนิที ่SL721 
22.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ. 
 

 
 



 
หมำยเหตุ : รำยกำรทวัรท่์องเท่ียวสำมำรถเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมี
ตัวแทนบริษัท (มคัคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็นผู้บริหำรเวลำปรบัเปล่ียนตำมควำม
เหมำะสม โดยทำงบริษทัจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคญั. 

 
หำกลูกค้ำต้องกำรซ้ือตัว๋เคร่ืองบินในประเทศ กรณุำตรวจสอบกบัเจ้ำหน้ำท่ีก่อนทุกครัง้ 

 
อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดินทำง รำคำ/ท่ำน พกัเด่ียว หมำยเหตุ 

17-19 มิถนุำยน 65 5,555 +1,500  
18-20 มิถนุำยน 65 5,555 +1,500  
24-26 มิถนุำยน 65 5,555 +1,500  
25-27 มิถนุำยน 65 5,555 +1,500  
23-25 กรกฎำคม 65 6,222 +1,500  
06-08 สิงหำคม 65 6,222 +1,500  
20-22 สิงหำคม 65 5,999 +1,500  
03-05 กนัยำยน 65 6,555 +1,500  
17-19 กนัยำยน 65 6,555 +1,500  

 
* ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเท่ียวชำวไทยเท่ำนัน้ กรณีเป็นชำวต่ำงชำติมีค่ำใช่จ่ำยเพ่ิม 1,000 บำท  

ค่ำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ท่ำนละ 300 บำท  (เกบ็ท่ีสนำมบิน ณ วนัเดินทำง) 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั ตามทีร่ะบุ  พรอ้มน ้าหนกักระเป๋าโหลดสมัภาระ 10 กโิลกรมั กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง 7 กโิลกรมั 
 ค่ารถปรบัอากาศ น าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึ่งโรงแรมไม่มหีรอืเต็ม ทางบรษิทัขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรอื หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซึง่โรงแรมไม่มหีรอืเตม็ ทางบรษิทัขอปรบัเป็นหอ้ง 
TWIN BED แทนโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็น
เสรมิเตยีง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟูกทีน่อน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัรปูแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ    



 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ี ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้ง ค่าอาหารพเิศษนอกเหนือจากทีท่วัรจ์ดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวริตั ิและอาหารอสิลาม มุสลมิ รวมไปถงึ
เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 
 ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปมคัคุเทศก์และคนขบัรถ ท่ำนละ 300 บำท/ท่ำน/ทริป (ช ำระค่ำทิปท่ีสนำมบิน ณ วนั
เดินทำง) 
 กรณีผู้เดินทำงเป็นชำวต่ำงชำติ ช ำระค่ำทวัรเ์พ่ิม 1,000 บำท 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ 3 % 
 ค่ำเลือกท่ีนัง่บนรถตู้น ำเท่ียว (โปรดสอบถำมพนักงำน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองทวัร์ผู้เดินทางต้อง ช ำระมดัจ ำค่ำทวัร ์ท่ำนละ 3,000 บำท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามที่
บรษิทัก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่เพือ่ใหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่อทีน่ัง่อยู่โดยอตัโนมตั ิและตอ้งช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนเดนิทาง
อย่างน้อย 35 วนั หากท่านไม่ช าระเงนิหรอืไม่ช าระเงนิตามก าหนดใหถ้อืว่าท่านสละสทิธใินการเดนิทางนั ้นๆ เมื่อท่านช าระ
เงนิค่าทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
** เน่ืองจำกรำคำทวัรน้ี์เป็นรำคำโปรโมชัน่ กรณีทำงบริษัทออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว จะไม่สำมำรถเปล่ียนรำยช่ือผู้
เดินทำง ทุกกรณี** 
 
 

เงื่อนไขกำรยกเลิกและกำรคืนค่ำทวัร ์
เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินค่ำทวัรเ์ตม็จ ำนวนแล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก เปล่ียนแปลงกำรเดินทำงได้ทุกกรณี 

และไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงผู้เดินทำงได้ โดยตำมหลกักำร “ยกเลิกทวัร”์ เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัธุรกิจน ำ
เท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 28 

 
หมำยเหตุ 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ให้ขึ้นอยู่กบัดุลย
พนิิจของบรษิทัฯ เท่านัน้ อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดใด ของบรษิทั ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิน้สุดสมบูรณ์ หากท่านได้ช าระ
เงนิค่าบรกิารมาแลว้ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้รกิารขอ้อื่น ๆ ทีไ่ดร้ะบุมาทัง้หมดแลว้ 

2. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 
3. รายการท่องเทีย่ว โรงแรมทีพ่กั สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 
4. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจาก ภยัธรรมชาต ิเช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏวิตัแิละอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท ารา้ย, การ
สญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าช้าจากการประทว้ง , การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ
ทัง้สิ้นแต่ทัง้นี้ทางบรษิัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

7. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

8. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เว้น แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 



10. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หำกผู้เดินทำงไม่ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดมำตรกำรควบคุมโรค กำร
แพร่ระบำด COVID-19 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นใดใด ทัง้ส้ิน 

11. เพื่อประโยชน์ของท่ำน โปรดอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจ อีกครัง้ ก่อนท ำกำรช ำระเงิน เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินแล้ว
ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบัในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ท่ีได้
ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 
**เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ
ว่ำท่ำนสละสิทธ์ิไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืนไม่ว่ำกรณีใดทัง้ส้ิน ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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