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รหัสโปรแกรม : 23808 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
อยัย ์Like เบตง 3 วนั 2 คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK AIR (DD) 
H I G H L I G H T !!   เ บ ต ง    ชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง 

ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว สิง่ศกัดิ์สทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงชาวปตัตานี 

ชมมัสยดิกลางปตัตาน ีมัสยดิที่สวยที่สดุในประเทศไทย คาเฟส่ดุฮติ DELISH MARAS CAFÉ  
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วันแรก   สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินหำดใหญ่ – ศำลเจ้ำแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – มัสยิดกลำงปัตตำนี – DELISH MARAS 
CAFÉ – ล่องเรือชมทะเลสำบฮำลำบำลำ                                                                                                        (-/L/D) 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคำน์เตอร์สำยกำร
บินนกแอร์ (DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ โดยสำยกำรบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD070   
07.25 น. ถึง สนำมบินหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตำนี ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ 1.30 ชม. ใหท้่านไดอิ้สระพกัผอ่นบนรถ 

 ☞ สักการะขอพร  ศำลเจ้ำแม่ลิม้กอเหนี่ยว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมยั
โบราณ ชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความส าเร็จขอโชค ขอลาภ การคา้ขาย 
หรือแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ไดรั้บความเดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว ก็จะหาย
เจ็บหายป่วยพน้จากความเดือดร้อน. 

 
 

☞  จากนั้นน าท่านชม มัสยิดกลำง ปัตตำนี ตั้งอยู่ท่ีต าบลอา
เนาะรู อ าเภอเมือง จังหวดัปัตตานี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ประจ าเมืองปัตตานีท่ีออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมี
ความโดดเด่น และยงัเป็นศาสนสถานศูนยร์วมจิตใจของผูน้บั
ถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึง รูปทรง
ภายนอกของมสัยิดมีตน้แบบมาจากทชัมาฮาล  เป็นสถานท่ี
เม่ือมาถึงปัตตานี ตอ้งมาชมศิลปและความสวยงามของตัว
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อาคาร มสัยดิแห่งน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นมสัยดิท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแห่งในประเทศไทยอีกดว้ย 

☞  พาท่านเช็คอินและถ่ายรูปท่ีร้าน DELISH MARAS CAFÉ คาเฟ่ยอดฮิตของเมืองปัตตานี มีทั้งเคร่ืองด่ืม อาหาร 
ชา และไอศกรีม ท่ียกบรรยากาศตุรกีมาใหท้่านไดด่ื้มด ่ากนัในร้านแห่งน้ี (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดื่มทุกชนิด) 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

  ☞  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือตำพะเยำ ล่องเรือชมบรรยำกำศของทะเลสำบฮำลำบำลำ และชมวิถีชีวิตของ
ชาวบา้นริมทะเลสาบ พาท่านแวะชม เกาะทวด ซ่ึงตั้งอยู่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา หรือ กลางเขื่อนบางลาง จ.ยะลา 
โดยนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่วนใหญ่ จะเดินทางเพื่อมากราบไหว ้ขอพรจากทวดบูเก๊ียะ และไดโ้ชค
ลาภจากการขอพร หลายต่อหลายคร้ัง  

 

 
 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น 
  ท่ีพกั โรงแรม แกรนด์ แมนดำริน เบตง หรือ โรงแรม แกรนด์วิว แลนด์มำร์ค เบตง หรือเทียบเท่ำ  
 

วันท่ีสอง   อุโมงค์ปิยะมิตร – (หำกมีเวลำ) ชมสวนทุเรียนพันธ์ุเบตง - บ่อน ้ำร้อนเบตง - ร้ำนรังนกและร้ำนสมุนไพร - วัด
พุทธำธิวำส - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์แห่งอ ำเภอเบตง - หอนำฬิกำเบตง - สตรีทอำร์ตเบตง - ถ่ำยรูปคู่
ป้ำยใต้สุดสยำม - จุดชมวิว 2 แผ่นดิน ไทย-มำเลเซีย                                                                                      (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

☞ สู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้นส าหรับเป็นฐาน
ปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมืองแต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงคปิ์ยะมิตร สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2519 ใชห้ลบ
การโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการด าเนินชีวิตท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนท่ีมี
เตียงดิน ก่อติดกบัผนงั อุปกรณ์ในการสู้รบ และเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบญัชาการรบ ซ่ึงจุคน
ไดถึ้ง 200 คน. 
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(หำกมีเวลำ) พาท่านชม สวนทุเรียน  ทุเรียนพนัธุ์เบตง ถือเป็นพีชเศรษฐกิจส าคญัของอ าเภอเบตงท่ีไดรั้บความนิยม
จากนกัชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดิน อากาคร้อนขึ้น และแหล่งน ้าท่ี
สมบูรณ์ ท าใหไ้ดผ้ลผลิตทุเรียนท่ีมีรสชาติ หวานมนั ไม่วา่จะเป็น ทุเรียนพนัธุ์หมอนทอง ก้านยาว ชะนี พวงมณี โอ
ฉ่ี และมูชงัคิง (เหมาซานคิง) รวมไปถึง ยาวลิ้นจ่ี ทุเรียนท่ีพบใหม่ท่ีอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เป็นทุเรียนท่ีมีรสชาติ
อร่อยมาก ถือเป็นทุเรียนชั้นแนวหนา้เลยก็วา่ได ้เป็นตน้ (ไม่รวมค่าเข้า และค่าผลไม้ทุกชนิด) 

☞ สู่  บ่อน ้ำร้อนเบตง  บ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้าร้อนผดุขึ้นมาจากใต้
ดิน ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้ าอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีน ้ าเดือดน้ี 
สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที ซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอยา่งไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทั้งบ่อน ้าร้อนบ่อ
ใหญ่ บ่อแช่น ้าร้อนใหม่ และอาคารธาราบ าบดั โดยเช่ือกนัวา่น ้าแร่แห่งน้ี สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดี อาทิ โรคปวดเม่ือย โรคเหน็บชา โรคผิวหนงั เป็นตน้. 

 

 
 

จากนั้น แวะ ร้ำนรังนกและร้ำนสมุนไพร เลือกซ้ือสินคา้เป็นของฝากตามอธัยาศยั. 
 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน (ลิม้ลอง ข้ำวมันไก่เลศิรส ต้นต ำรับไก่เบตงพนัธ์ุแท้) 
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☞  สู่ วัดพุทธำธิวำส ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สักการะ
พระธำตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกำศสีทองเป็นศิลปกรรม
แบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก ภายในบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ และกราบขอพรพระพุทธธรรมกำยมงคลประยุร
เกศำนนท์สุพพิธำน พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิองคใ์หญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย นอกจากน้ียงัมีวิหารหลวงปู่ ทวดเหยียบทะเลน ้ า
จืดใหท้่านไดก้ราบขอพร  อิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั   

 

☞ ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  ตั้งอยู่บริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบัถนนภกัดีด ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน 
บริเวณหนา้สวนนก เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ท่ีขดุทอดโคง้ใหร้ถว่ิงไปมา ความยาวตลอด
อุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และท าเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง    
 

 

❖ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอ ำเภอเบตงท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและใหญ่ท่ีสุดในโลก  ตู ้
เดิมตั้งอยูท่ี่บริเวณส่ีแยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
จุดประสงค์ท่ีสร้างไวใ้นคร้ังแรกก็เพื่อใช้เป็นท่ีกระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตง ใกลก้นัเป็น หอนำฬิกำ
คู่บ้ำนคู่เมืองอ ำเภอเบตง ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบัเมืองเบตงมาชา้นาน เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ท่ีตั้งอยู่จุด
ศูนยก์ลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวนวลอนัเล่ืองช่ือจากยะลาท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองของความแข็งแรง 
สวยงามและคงทน อิสระใหท้่านเก็บภาพท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
 

 

❖ สตรีทอำร์ตเบตง (Street Art Betong) แลนด์มำร์คกลำงเมืองเบตง ท่ีเล่าขานต านานเบตงผ่านภาพวาดรอบเมือง 
เพื่อสร้างความประทบัใจใหช้าวเบตงและนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน.   
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☞  เช็คอิน ถ่ำยรูปคู่ป้ำยใต้สุดแดนสยำม  เป็นท่ี
ระลึกตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทาง
หลวงหมายเลข 410 ห่างจากตวัเมืองประมาณ 7 
กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอ าเภอเบตง 
กบัรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณ์ลายเส้น
แผนท่ีประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้าย
หินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้
ดอกไมป้ระดบัอนังดงาม 

☞ น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบริเวณถนนเลียบแนวชำยแดนไทย - มำเลเซีย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.เบตง จ.
ยะลา ท่ีผูค้นต่างเดินทางมาชมทศันียภาพทิวทศัน์ มุมสูงของเมืองเบตงท่ีเห็นเทือกเขาอนัสลบัซับซ้อน มองไปสุด
สายตา เหมือนภาพวาดของจิตรกรช่ือดงั ไฮไลทส์ าคญัของจุดชมวิวแห่งน้ี คือการไดช้มความงดงามของพระอาทิตย์
ยามใกลล้บัขอบฟ้า โดยดวงอาทิตยจ์ะอยูท่างฝ่ังของอ าเภอบาลิง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย บางวนัดวงอาทิตยส่์งยิ้ม
เป็นสีทองสวยงาม สร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมารอชมเป็นอยา่งมาก 

 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น 
  ท่ีพกั โรงแรม แกรนด์ แมนดำริน เบตง หรือ โรงแรม แกรนด์วิว แลนด์มำร์ค เบตง หรือเทียบเท่ำ  
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วันท่ีสำม ทะเลหมอก SKYWALK อยัเยอร์เวง -  สนำมบินเบตง                                                                                      (B/-/-) 

04.00 น. ☞ สู่  จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ มี
ความสูงจากระดับน ้ าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งน้ีจะ
กลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดให้นกัท่องเท่ียวเตม็อ่ิมกบัทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิและทศันียภาพท่ีสวยงาม
ของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อีกหนึ่งไฮไลท์ส ำหรับกำรชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ 
สกำยวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินท่ียื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็น
ระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพื้นเบ้ืองล่าง สามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และวิว
พระอาทิตยข์ึ้นและทิวทศัน์ของทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ  (ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำรถ ขึน้-ลง จุดชม
วิว และค่ำถุงผ้ำสวมรองเท้ำเดินบนสกำยวอร์ค) 

  
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเบตง 

11.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD623 
14.00 น. เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ. 

 
 

หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็นผู้บริหำรเวลำปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม โดยทำงบริษัทจะค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ. 

 

หำกลูกค้ำต้องกำรซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณำตรวจสอบกบัเจ้ำหน้ำท่ีก่อนทุกคร้ัง 
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อตัราค่าบริการ 
ก าหนดวันเดินทาง ราคา/ท่าน พกัเดี่ยว หมายเหตุ 

22-24 กรกฎาคม 65 13,333 +3,000  
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีเป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท  (เกบ็ที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ  พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 10 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN 
BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ 
SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่ำนละ 300 บำท/ท่ำน/ทริป (ช ำระค่ำทิปท่ีสนำมบิน ณ วันเดินทำง) 
 กรณีผู้เดินทำงเป็นชำวต่ำงชำติ ช ำระค่ำทัวร์เพิม่ 1,000 บำท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3 % 
 ค่ำเลือกท่ีน่ังบนรถตู้น ำเท่ียว (โปรดสอบถำมพนักงำน) 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามท่ีบริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 
35 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน กรณีทางบริษัทออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายช่ือผู้เดินทาง ทุก
กรณี** 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิและกำรคืนค่ำทัวร์ 
เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินค่ำทัวร์เต็มจ ำนวนแล้ว ไม่สำมำรถยกเลกิ เปลีย่นแปลงกำรเดินทำงได้ทุกกรณี 

และไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงผู้เดินทำงได้ โดยตำมหลกักำร “ยกเลกิทัวร์” เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติธุรกจิน ำเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 28 

หมำยเหต ุ
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีให้ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจ

ของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดใด ของบริษทั ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ช าระเงิน
ค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืน ๆ ท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดแลว้ 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 



VW323HDYBTZ อยัย ์Like เบตง (หาดใหญ่-เบตง) 3D2N (DD) 22-24 JUL                10 

10. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำกผู้เดินทำงไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดมำตรกำรควบคุมโรค กำรแพร่ระบำด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกดิขึน้ใดใด ท้ังส้ิน 

11. เพ่ือประโยชน์ของท่ำน โปรดอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจ อีกคร้ัง ก่อนท ำกำรช ำระเงิน เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินแล้วไม่ว่ำท้ังหมด
หรือบำงส่วนกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่ำงๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 
**เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์
ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัดจ ำคืนไม่ว่ำกรณีใดทั้งส้ิน ** 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน  -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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