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PTL31-SL PRO เบตง เบใจ ทวัรไ์ทย แบบ LUXURY  

เบตง เบใจ 
เที่ยวไทย แบบ LUXURY 

พกัหร ู4 ดาว  อาหารครบทกุมือ้ 
เที่ยวแบบ VIP กรุป้ละ 8 ทา่น เทา่นัน้ !! 

 
หมายเหตุ 
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทาง
เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิด
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ 
หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 
วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-มัสยิดกลางปัตตานี-จุดชมวิวสะพานข้ามเขือน

บางลาง-ตู้ไปรษณีย์โบราณชมหอนาฬิกา- สตรีทอาร์ตเบตง-ถนนคนเดินเมืองเบตง 
04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR  (SL) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์

และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและ
โหลดสัมภาระ  

   
เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ัง่ได้ 

ที่นัง่อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ัง่บนเครือ่งบินไดใ้นคณะ 
ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบิน และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงไฟท์บนิ 

และสายการบนิ อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยูก่ับสายการบนิและความเหมาะสม 
                                       ของโปรแกรม 

วันที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจ้าแม่ลิ ้มกอ

เหนี่ยว-มัสยิดกลางปัตตานี-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื ่อนบางลาง-ตู้
ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก-หอนาฬิกาสตรีทอาร์ตเบตง-ถนนคนเดิน
เมืองเบตง 

   BETONG 
HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า
ระดบั 4 ดาว 

2 ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-อินเตอร์รังนก-ชมสนามบินแห่งใหม่เบตง-
สวนหมื่นบุฟผา-บ่อน้ำร้อนเบตง           จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง 

   BETONG 
HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า
ระดบั 4 ดาว 

3 สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-
สนามบินดอนเมือง 
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06.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายบิน THAI LION AIR  (SL) เที่ยวบินท่ี SL702  

 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.35 ชั่วโมง) ราคาทวัร ์รวมน้ำหนกักระเป๋าสำหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 10 
กโิลกรมั และถอืขึน้เครือ่งไดน้้ำหนกัไมเ่กิน 7 กโิลกรมั  

07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ระหว่างทางบริการอาหารเช้าด้วย 
 ข้าวเหนียวไก่ทอด (1) จากนั้นทำท่านสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานี 
ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตามหลักฐานท่ีจารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นใน
ปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี้ จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลาย
ศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชน 
จากนั้นพาชมมัสยิดกลางปัตตานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มี
ความโดดเด่น และยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม รูปทรงภายนอกของมัสยิดต้นแบบมา
จากทัชมาฮาล  

 
 

 

 

 

 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปจุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง เป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและชมวิวภูเขาที่โอบล้อมเขื่อน
บางลาง กั้นแม่น้ำปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลาง จังหวัดยะลา ช่วงเช้าบางวันจะสามารถเห็นหมอกบางๆ บรรยากาศดี 
โอโซนสูญให้เต็มปลอด จากนั้นนำท่านชมตู้ไปรษณีย์โบราณตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นวงรอบของตู้ประมาณ 140 
เซนติเมตร มีความสูง 290 เซนติเมตร ด้านบนของตู้ได้บรรจุลำโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ เ พื่อกระจายเสียง
รายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี จากนั้นนำท่านชมวงเวียนหอนาฬิกาเบตง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่คี
ยงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างเป็นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง ณ บริเวณจุดตัดของถนนสุข
ยางค์กับถนนรัตนกิจ ด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลา จากนั้นชมสตรีทอารต์เบตง (Street Art Betong ) แลนด์
มาร์กใหม่ของเบตง เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ 
จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่
จริงใน อ.เบตง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือลิ้มลอง
อาหารตามอัธยาศัย 
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เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3) 

พักที่  BETONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
วันที่ 2  ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-อินเตอร์รังนก-ชมสนามบินแห่งใหม่เบตง 
  สวนหมื่นบุฟผา-บ่อน้ำร้อนเบตง-จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง 
04.30 น.  นำท่านข้ึนสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอัน

สวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าที่เป็นทะเลหมอก
ตลอดทั้งปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 

ล 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำ (4)  

แวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคารสนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้
ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สินค้า OTOP,รังนก,ยาจีน,หมี่เหลืองเบตง,ซีอิ้วเบตง 
ส้มโชกุน, เสื้อยืดสกรีน OK BETONG เป็นต้น 

นำท่านเดินทางสู่สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2 สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา 
สวนน้ีเกิดข้ึนจากโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

นำท่านเดินทางไปยัง บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วย
แร่ธาตุต่างๆมากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จน
สุกภายใน 10 นาที ทางจังหวัดยะลาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะกับ
การพักผ่อน จากนั้นแวะ จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง เป็นจุดเช็คอินแรกที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ “เมืองในหมอก 
ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” สำหรับบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก สถานที่ตั้ง ทางเข้าตัวเมืองเบตง เส้นทางสาย 
410 ถนนสายหลักในการเข้า-ออกตัวเมืองเบตง 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6) 
พักที่  BETONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 3  สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ 
สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนั้น ใน
อดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ยางพารา และใช้
สัญจรของชาวสวนในพื้นที่ จากนั้นพาท่านขอพร วัดช้างให้ หรือ วัด
ราษฎร์บูรณะ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามตำนานกล่าวว่า 
พระยาแก้มดำเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองใหม่
ให้กับน้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมี
เจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง แล้วร้องขึ้นสามครั้ง พระยาแก้มดำจึงได้
ถือเป็นนิมิตที่ดี จะใช้บริเวณนั้นสร้างเมือง แต่น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้มคำจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้
ชื่อว่า วัดช้างไห้ 
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กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 

หลังอาหารกลางวัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอาทิเช่น อาหารแห้ง กาแฟ ขนมขบ
เคี้ยว ถั่วต่างๆ เครื่องสำอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

เย็น  ระหว่างเดินทางไปสนามบิน บริการท่านด้วย BOX SET  (9) 
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอาศยานหาดใหญ่  

20.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินท่ี SL721  
 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 
  

22.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
……………………….. 

 

 
 

 

     ั                                                                                         
                                                                                 

ร ย  รทวัร ์   ร   บั  รบัเ    ย  ร  ง ไ บ ง 
ร ย  รไ  ต   ว  เ         ย  ต  งแจ งใ  ทร บ  วง     

 

ท ง   เ   ท งจ ไ     งร  งใ     ัเ    ง  จ  ไ  รบัทร บเง    ไ       รเ   ท งแ  ว  

บร  ทั     งว   ท   เร    แ  จบ  รใ  บร    ร ท       บ  ต  ท ง  ไ  เท   ั    
 

 

 

 

 

 

                                                                                         
                                                                                                   
                                

 

                                                                                         
                                                                                                      

 
 

ร   ทวัร ์ไ  รว     ท    ั เุทศ  ์  เท  ยว (ช  ร ท ุท    ย เว   ท ร   ยไุ  เ    2    ย เว  ใ  ) 

  เ ็บ   ท    ั เุทศ  ์  เท  ยว ณ     บ  ใ ว ัเช็      

ท      500 บ ท/ทร  /ท    
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อตัราคา่บรกิาร 

วันทีเ่ดนิทาง ราคาท่านละ  พกัเดีย่ว 

27 – 29 มถินุายน 65 8,999 2,000 

01 – 03 กรกฎาคม 65 10,999 2,000 

04 – 06 กรกฎาคม 65 9,999 2,000 

06 – 08 กรกฎาคม 65 9,999 2,000 

07 – 09 กรกฎาคม 65 9,999 2,000 

19 – 21 กรกฎาคม 65 9,999 2,000 

20 – 22 กรกฎาคม 65 9,999 2,000 

22 – 24 กรกฎาคม 65 10,999 2,000 

03 – 05 สงิหาคม 65 9,999 2,000 

04 – 06 สงิหาคม 65 9,999 2,000 

05 – 07 สงิหาคม 65 10,999 2,000 

08 – 10 สงิหาคม 65 9,999 2,000 
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16 – 18 สงิหาคม 65 9,999 2,000 

18 – 20 สงิหาคม 65 9,999 2,000 

19 – 21 สงิหาคม 65 10,999 2,000 

24 – 26 สงิหาคม 65 9,999 2,000 

26 – 28 สงิหาคม 65 10,999 2,000 

29 – 31 สงิหาคม 65 9,999 2,000 

01 – 03 กนัยายน 65 9,999 2,000 

07 – 09 กนัยายน 65 9,999 2,000 

12 – 14 กนัยายน 65 9,999 2,000 

16 – 18 กนัยายน 65 10,999 2,000 

19 – 21 กนัยายน 65 9,999 2,000 

22 – 24 กนัยายน 65 9,999 2,000 

26 – 28 กนัยายน 65 9,999 2,000 

28 – 30 กนัยายน 65 10,999 2,000 

01 – 03 ตลุาคม 65 11,999 2,000 

03 – 05 ตลุาคม 65 10,999 2,000 

06 – 08 ตลุาคม 65 10,999 2,000 

08 – 10 ตลุาคม 65 11,999 2,000 

18 – 20 ตลุาคม 65 10,999 2,000 

26 – 28 ตลุาคม 65 10,999 2,000 

28 – 30 ตลุาคม 65 11,999 2,000 

29 – 31 ตลุาคม 65 11,999 2,000 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปบีรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

** ไมม่รีาคาเดก็ สำหรบัเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (ทารก) ทา่นละ 2,000 บาท **  
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อตัราคา่บรกิารรวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง) 
• น้ำหนักกระเปา๋โหลดใต้ทอ้งเครือ่งคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 10 ก.ก. และน้ำหนักกระเป๋าถอืขึ้นเครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่

เกิน 7 ก.ก. (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)  
• ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม

ที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ กรณี
นอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น  

• ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่ารถตูป้รับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) **ค่า

ประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สิน
ส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง  

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษัทฯ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว 500 บาท/ท่าน 
 ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ 
 ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด 
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
 ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน หากมีผู้เดินทาง
ไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื ่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง  หากท่านมีไฟล์ทบิน
ภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 
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• หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไ ม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ ๊ปมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมข้ึน หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทาง
ใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์  

• การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่าย
ที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
ฯ  

เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน 
▪ กรุณาเตรียมเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการออกตั๋วเครื่องบิน และชำระส่วนที่เหลือก่อน

เดินทาง 30 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  
▪ หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 
▪ เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 
▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร

โดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
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หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 8 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดี
คืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

▪ ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละ
สิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  

▪ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือ
คืนเงินได้ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินและเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ   
▪ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
▪ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้

เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
▪ บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื ่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

▪ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้
ชำระค่าใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

▪ หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

▪ ราคาทัวร์ เป็นราคาสำหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 1,000 บาท ต่อท่าน  
▪ หากมีสถานท่ี ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

▪ เงื่อนไขและข้อจำกัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมี
ความพร้อมที่จะทำตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัด
และสายการบิน 
 
 

*เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทัวรใ์หก้ับทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว* 

 

 



PTL31-SL PRO เบตง เบใจ ทวัรไ์ทย แบบ LUXURY  

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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