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อัยย์ Like เบตง 3 วัน 2 คืน 
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD) 

H I G H L I G H T !!   เ บ ต ง    ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวปัตตาน ี

ชมมัสยิดกลางปัตตานี มัสยิดที่สวยท่ีสุดในประเทศไทย คาเฟ่สุดฮิต DELISH MARAS CAFÉ 

ก าหนดการเดินทาง 

วันแรก   สนามบินดอนเมือง – สนามบินเบตง - อุโมงค์ปิยะมิตร - (หากมีเวลา) ชมสวนทุเรียนพันธุ์เบตง - บ่อน ้าร้อนเบตง 
- ร้านรังนกและร้านสมุนไพร                                                                                           (-/L/D) 

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สาย
การบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง 

09.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเบตง จังหวัดยะลา โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD622   
11.20 น. ถึง สนามบินเบตง จังหวัดยะลา รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทาง 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (ลิ้มลอง ข้าวมันไก่เลิศรส ต้นต ารับไก่เบตงพันธุ์แท้) 

☞ สู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้นส าหรับเป็นฐาน
ปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมืองแต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย  อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบ
การโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการด าเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนที่มีเตียง
ดิน ก่อติดกับผนัง อุปกรณ์ในการสู้รบ และเครื่องไม้เครื่องมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบัญชาการรบ ซึ่งจุคนได้ถึง 200 
คน. 

 



 

 
(หากมีเวลา) พาท่านชม สวนทุเรียน  ทุเรียนพันธุ์เบตง ถือเป็นพีชเศรษฐกิจส าคัญของอ าเภอเบตงที่ได้รับความนิยม
จากนักชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดิน อากาคร้อนขึ้น และแหล่งน ้าที่
สมบูรณ์ ท าให้ได้ผลผลิตทุเรียนที่มีรสชาติ หวานมัน ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ก้านยาว ชะนี พวงมณี โอฉี่ 
และมูชังคิง (เหมาซานคิง) รวมไปถึง ยาวลิ้นจี่ ทุเรียนที่พบใหม่ที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นทุเรียนที่มีรสชาติอร่อย
มาก ถือเป็นทุเรียนชั้นแนวหน้าเลยก็ว่าได้ เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า และค่าผลไม้ทุกชนิด) 

 ☞ สู่  บ่อน ้าร้อนเบตง  บ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้
ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน ้าเดือดนี้ 
สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน ้าร้อนบ่อ
ใหญ่ บ่อแช่น ้าร้อนใหม่ และอาคารธาราบ าบัด โดยเชื่อกันว่าน ้าแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น. 

 

 
 

จากนั้น แวะ ร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย. 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น 

  ที่พัก โรงแรม แกรนด์ แมนดาริน เบตง หรือ โรงแรม แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สอง    อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์แห่งอ าเภอเบตง - หอนาฬิกาเบตง - สตรีทอาร์ตเบตง - วัดพุทธาธิวาส - 
ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดสยาม - จุดชมวิว 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย                                                   (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

☞ ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  ตั้งอยู่บริเวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับถนนภักดีด ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณ
หน้าสวนนก เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไปมา ความยาวตลอดอุโมงค์ 
ประมาณ 268 เมตร และท าเป็นทางเดินตลอดสองข้างทาง    



 

 ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอ าเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก  ตู้
เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง 
จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตง ใกล้กันเป็น หอนาฬิกา
คู่บ้านคู่เมืองอ าเภอเบตง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่
จุดศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความแข็งแรง 
สวยงามและคงทน อิสระให้ท่านเก็บภาพท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
 สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) แลนด์มาร์คกลางเมืองเบตง ที่เล่าขานต านานเบตงผ่านภาพวาดรอบ

เมือง เพ่ือสร้างความประทับใจให้ชาวเบตงและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☞  สู่ วัดพุทธาธิวาส ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สักการะ
พระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศสีทองเป็นศิลปกรรมแบบ
ศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
และกราบขอพรพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพ
พิธาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน ้าจืดให้ท่านได้
กราบขอพร  อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย   

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  

☞  เช็คอิน ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม  เป็นที่ระลึกตั้งอยู่
บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่าง
จากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่าง
อ าเภอเบตง กับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้น
แผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อม
ไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม 



 

☞ น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบริเวณถนนเลียบแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.เบตง จ.
ยะลา ที่ผู้คนต่างเดินทางมาชมทัศนียภาพทิวทัศน์ มุมสูงของเมืองเบตงที่เห็นเทือกเขาอันสลับซับซ้อน มองไปสุด
สายตา เหมือนภาพวาดของจิตรกร
ชื ่อดัง ไฮไลท์ส าคัญของจุดชมวิว
แห่งนี้ คือการได้ชมความงดงามของ
พระอาทิตย์ยามใกล้ลับขอบฟ้า โดย
ดวงอาทิตย์จะอยู่ทางฝั่งของอ าเภอ
บาลิง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
บางวันดวงอาทิตย์ส่งยิ้มเป็นสีทอง
สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที ่ยวที ่มารอชมเป็นอย่าง
มาก 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น 
  ที่พัก โรงแรม แกรนด์ แมนดาริน เบตง หรือ โรงแรม แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม ทะเลหมอก SKYWALK อัยเยอร์เวง - ล่องเรือชมทะเลสาบฮาลาบาลา - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – มัสยิดกลาง
ปัตตานี – DELISH MARAS CAFÉ                                                                                    (B/L/-) 

 

04.00 น. ☞ สู่  จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มี
ความสูงจากระดับน ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็น
สวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขา
ไมโครเวฟ (ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อีกหนึ่งไฮไลท์ส าหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ สกายวอล์ค ทะเล
หมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้น
กระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้นและ
ทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุดอลังการ  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถ ขึ้น-ลง จุดชมวิว และค่าถุงผ้าสวม
รองเท้าเดินบนสกายวอร์ค) 



 

  
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า 

 ☞  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตาพะเยา ล่องเรือชมบรรยากาศของทะเลสาบฮาลาบาลา และชมวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านริมทะเลสาบ พาท่านแวะชม เกาะทวด ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา หรือ กลางเขื่อนบางลาง จ.ยะลา 
โดยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่วนใหญ่ จะเดินทางเพื่อมากราบไหว้ ขอพรจากทวดบูเกี๊ยะ และได้โชค
ลาภจากการขอพร หลายต่อหลายครั้ง  

 

 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

☞ สักการะขอพร  ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมัย
โบราณ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความส าเร็จขอโชค ขอลาภ การค้าขาย 
หรือแม้แต่ใครเจ็บป่วย ได้รับความเดือดร้อน ประการใด หากได้มาขอพร บนบาน กับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ก็จะหายเจ็บ
หายป่วยพ้นจากความเดือดร้อน. 



 

 

 

☞  จากนั้นน าท่านชม มัสยิดกลาง ปัตตานี ตั้งอยู่ที่ต าบลอา
เนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่ท่องเที ่ยว
ประจ าเมืองปัตตานีที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมี
ความโดดเด่น และยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับ
ถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที ่ส าคัญที ่สุดแห่งหนึ ่ง รูปทรง
ภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อ
มาถึงป ัตตานี ต ้องมาชมศิลปและความสวยงามของต ัว
อาคาร มัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดอีกแห่ง
ในประเทศไทยอีกด้วย 

☞  พาท่านเช็คอินและถ่ายรูปที่ร้าน DELISH MARAS CAFÉ คาเฟ่ยอดฮิตของเมืองปัตตานี มีทั้งเครื่องดื่ม อาหาร 
ชา และไอศกรีม ที่ยกบรรยากาศตุรกีมาให้ท่านได้ดื่มด ่ากันในร้านแห่งนี้ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด) 

 
น าท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ (สงขลา) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนบนรถ. 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

21.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD511 
22.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ. 
 

 
 
 



 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะ
ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

 
หากลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ราคา/ท่าน พักเดี่ยว หมายเหตุ 

24-26 กรกฎาคม 65 13,333 +3,000  

 
* ค ่าบร ิการข ้างต ้นเฉพาะน ักท ่องเท ี ่ ยวชาวไทยเท ่าน ั ้น  กรณี เป ็นชาวต ่างชาต ิม ีค ่าใช ่จ ่ายเพ ิ ่ม 1,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท  (เก็บที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามท่ีระบุ  พร้อมน ้าหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 10 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ น าเที่ยวตามรายการที่ระบุ    
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทน
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED 
หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง 
ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ท่าน/ทริป (ช าระค่าทิปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) 



 

 กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 
บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ 3 % 
 ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้น าเที่ยว (โปรดสอบถามพนักงาน) 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน หากไม่ช าระตามที่บริษัท
ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 
วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ  เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อย
แล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น กรณีทางบริษัทออกตั๋วเครื่องบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทาง ทุก
กรณี** 
 
เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์ 

เมื่อท่านได้ช าระเงินค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี 
และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ โดยตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 

หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

บริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดใด ของบริษัท ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ช าระเงินค่าบริการ
มาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออ่ืน ๆ ที่ได้ระบุมาทั้งหมดแล้ว 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง , การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า  จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดใด ทั้งสิ้น 

11. เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านและท าความเข้าใจ อีกครั้ง ก่อนท าการช าระเงิน เมื่อท่านตกลงช าระเงินแล้วไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 
**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ** 
 

 



 

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