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โดยสายการบินไทยเวยีตเจท็     เต็มอิม่ 3 วนั 2 คืน 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วันแรกของการเดินทาง สนามบนิสวุรรณภมูิ – สนามบนิหาดใหญ่ – ศาลเจา้แมล่ิ้มกอเหนี่ยว – วัดช้างให ้– เบตง – หอนาฬกิา – ตู้
ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก – สตรีทอาร์ตเบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  อาหาร -/กลางวัน/-                                                                                                                                    

 
04.30 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่หาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง 
06.55 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่  สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ320 
08.20 น. เดินทางถึง จังหวัดสงขลา หลังจากนั้นนำท่านท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ 

 
 

หมายเหต ุทีน่ัง่บนเครือ่งบนิเป็นระบบ Random ไมส่ามารถลอ็คทีน่ัง่ได ้ทีน่ัง่อาจไมไ่ดน้ัง่ติดกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งที่นัง่บน  
เครือ่งบนิได ้เพราะเปน็ตั๋วกรุป๊ ตามเงือ่นไขของสายการบนิ ไมร่วมน้ำหนกักระเป๋าสำหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

ท่านสามารถซือ้นำ้หนักกระเปา๋หรอือพัที่นัง่ไดก้อ่นเดนิทาง 72 ชั่วโมง (มคีา่ใชจ้า่ย) 
 แตส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ำ้หนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

 
เช้า บริการขนมปัง+น้ำผลไม้ ณ สนามบิน 

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ทำท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่
ล ิ ้มกอเหนี ่ยว หร ือ ศาลเจ ้าเล ่งจ ู เก ียง เป ็นศาลเจ ้า  เก ่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานีมาตั้งแต่โบราณ ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู 
อำเภอเมือง ปัตตานี เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตาม
หลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปีปีพุทธศักราช 2117 ในรั   
ชสมัยของสมเดจ็พระมหาธรรมราชาแหง่กรงุศรอียุธยา แม้ศาลเจา้นี้
จะตั้งมาเก่าแกน่ับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภนิิหารของเจา้แม่
หลิมกอเหนี่ยว ศาลเจา้นี้จงึมคีวามเจรญิรุง่เรอืงและเปน็ทีศ่รทัธาของ
สาธุชนเสมอมามิได้ขาด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 1] 



 
 
 
 
 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวัด
เก่าแก่ราว 300 ปี สรา้งมาเมื่อใดและใครเป็นคนสร้างก็ไม่มีหลักฐาน
ที่แน่ชัด เดิมเป็นวัดร้างและถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน ถือเป็นวัดตน้
ตำรับของหลวงปู่ทวด ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด ในส่วน
ของสถูปศกัดิ์สทิธิ์ทีบ่รรจุอฐัหิลวงพ่อทวด ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่
เนืองนิจใครเจบ็ไข้ไดป้ว่ยหรอืวตัถสุิง่ของถกูขโมย หรอืศนูยห์ายกพ็า
กันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้ ภายในวัดยังมีวิหารสมเด็จหลวงพ่อ
ทวด เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อทอง ซึ่งมีขนาด
เท่องค์จริง ร ูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทย
สวยงาม 

ท่านเดินทางสู่ อ.เบตง อำเภอที่อยู่ใต้
สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลาย
ด้ามขวาน เมืองที่ล้อมด้วยขุมเขาและมี
ทะเลหมอกเกือบทั้งปี นำท่านถ่ายรูป
บริเวณ  สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้ง
เป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลาง
เมือง ใกล้ๆกันนั ้นมี ตู ้ไปรษณีย์แห่ง
อำเภอเบตง ท ี ่ม ีขนาดใหญ่ที ่ส ุดใน
ประเทศไทยและใหญ่ที ่สุดในโลก โดย

สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความยากลำบากในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สร้างขึ้นเมื ่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านบนของตู้ได้บรรจุลำโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ 
เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
จากนั ้นนำท่าน จากนั ้นเดินทางสู่ 
ส ต ร ี ทอาร ์ต  STREET ART ถ นน
ศ ิ ล ป ะ เ ม ื อ ง เ บ ต ง  เ ก ิ ด ข ึ ้ น จ า ก
น้ำพักน้ำแรงของ ทีมนักศึกษาและ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาด
ขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบ
ตง เพื ่อสร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวและชาวเบตง เนรมิตร
งานศลิปะ บอกเลา่ถงึเรือ่งราววถิชึวีติ 
และสัญลักษณ์ของเมืองเบตง รอบ
เมืองเบตง 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตงสามารถดึงดดูใจนักท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือลิ้มลอง
อาหารตามอัธยาศัย 



 
 
 
 
 

นำท่านชม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์อุโมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภเูขาเพือ่เชือ่ มต่อส่วนขยายของเมอืงไปอกีฟากของตวั
เมือง อุโมงค์แห่งนี้ยังเป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงค์
ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสีตัวอุโมงค์มีความยาวถึง273 เมตร กว้าง 9 เมตร ผิวจราจรคู่ กว้าง 7  เมตร ทาง
เท้าเดินกว้างข้างละ 1 เมตร และมีความสูงถึง 7 เมตร เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 
 

เย็น อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการนำเที่ยว 
พกัที ่  THE HOLIDAYS HILL HOTEL , BETONG HELLO HOTEL , MODERN THAI HOTEL 

หรอืระดบัเทยีบเทา่ พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
 

วันที่สองของการเดินทาง SKY WALK อัยเยอร์เวง – ถ่ายรูปสะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – สวนหมื่นบุปผา – 
อุโมงค์ปิยะมิตร – ร้านเฉาก๊วยวุ้นดำ ก.ม.4 – บ่อน้ำร้อนเบตง - ป้ายใต้สุดสยาม   
                                        อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น                                                                                                                                    

04.00             จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟกิโลเมตรที่ 32 มีความสูง
กว่าระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเตม็อิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดไดอ้ยา่งสวยงาม (ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ) 



 
 
 
 
 

 
เชา้ บรกิารอาหารเช้า ขา้วเหนยีวไกท่อด ทา่นละ 1 ชดุ [มือ้ที ่2] 
 

จากนั้นใหท้า่น ถ่ายรปูสวยๆกบั สะพานแต
ปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้าม
แม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็น ผู้
บุกเบิกให ้ท่านได้ถา่ยรปู  เดินทางสู ่น้ำตก
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื ่อเดิม คือ น้ำตก 
“วังเวง” หรือ "อัยเยอร์เค็ม" เป็นน้ำตกที่
ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร 
รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียว
ขจีในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 

2542 อบต.อัยเยอร์เวง จึงได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลี่ยนชื่อเป็นน้ำตกเฉลิม
พระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 
นำท่านชม สวนหมื ่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมือง
หนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวใน
ภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วย
สภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 
800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดป ีระบบนำ้เพยีงพอ 
จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น [มื้อที่ 3] 
 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดตีเคยถูกใช้เป็น

ฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ใน



 
 
 
 
 

เวลาต่อมากลุม่ผู้ทีเ่คยใช้อโุมงคแ์หง่นี้ในการพักพงิ ไม่หลงเหลอือยูอ่ีกต่อไปแล้ว ภายในอุโมงคส์ีเหลืองส้มนวลตาแต่ก็
ชวนให้นึกถึงภาพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็น
ต้น อากาศภายในเยน็สบายไมอ่ดึอดัภายในอุโมงคม์คีวามยาวกว่า 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสูอ่โุมงคต์้องเดนิผา่น
ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ 

 
จากนั้นนำท่านสู ่ ร้านวุ้นดำ กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตำหรับอร่อย
ระดับตำนาน เฉาก๊วยที่ผา่นกระบวนวธิทีำแบบดัง้เดมิ ต้มเคีย่วหญา้เฉากว๊ย
มากกว่า 3 ชั่วโมง ด้วยเตาฟืน ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นหอมของหญ้าเฉาก๊วย ที่
มากไปด้วยสรรพคณุทางยา ช่วยแก้รอ้นในกระหายน้ำ ขับเสมหะ แก้คลื่นไส ้
ช่วยลดระดบันำ้ตาลในเลือด และหากนำตน้เฉากว๊ยมาต้มใหเ้ดือดแลว้นำน้ำ
เฉาก๊วยมาดื ่มเป็นประจำจะช่วยลดอาการโรคความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวานได้อีกด้วย  

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อ
น้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่
ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภมูิของนำ้นัน้อยู่ที่
ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้ำ
เดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาที
เท่านั้น มีการสรา้งสระนำ้ขนาดใหญส่ำหรบักกันำ้
จากน้ำพุร้อนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้
ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น 
 
นำท่านแวะ ถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้น
แผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็น
สถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 4]   เมนูพิเศษ ไก่เบตง 
 
พกัที ่  THE HOLIDAYS HILL HOTEL , BETONG HELLO HOTEL , MODERN THAI HOTEL 

หรอืระดบัเทยีบเทา่ พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

วันที่สามของการเดินทาง วัดพุทธาธวิาส – วัดคูหาภมิุข –  หาดใหญ ่– ตลาดกมิหยง – สนามบนิหาดใหญ่ – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ
                                             อาหารเช้า/กลางวัน/- 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านเจริญข้าวมันไก่เบตง [มื้อที่ 5] 

ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารเช้า ได้ท่านละ 1 จาน เมนู ข้าวมันไก่,ข้าวหมูกรอบ,ข้าวหมูแดง,ก๊วยจั๊บ 
จากนั้นเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส วัดสวยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง 
โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีทัศนียภาพที่สวยงดงาม มองเห็น
ภ ู เขาท ี ่รายล ้อมเม ืองเบตงอยู ่ เบ ื ้องหน้า ม ีส ิ ่งศ ักด ิ ์ส ิทธ ิ ์ที่
พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิ่งคือ พระมหาธาตุเจดีย์ 
พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธ  ธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์
สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ลักษณะเจดีย์
ก่อสร้างแบบศรวีิชยัประยุกต ์สีทองอรา่ม สูง 39.9 เมตร บรรจพุระ
บรมสารีรกิธาตุสรา้งขึ้นเพื่อเฉลมิฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา  
 

จากนั้นนำท่านเข้าสู ่วัดคูหาภิมุข 
ภายในวัดมีถ้ำประดิษฐานพระ
พ ุ ท ธ ไ ส ย า ส น ์ ข น า ด ใ ห ญ่   
พระพุทธรูปเก ่าแก่หลายองค์ 
นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อย
สวยงาม และน้ำใสสะอาดไหลริน
จากโขดหิน บริเวณทางเข้าถ้ำ
บรรยากาศร่มรื่น  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 6] 
 
                   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำท่านสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่

ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา ตั้งอยู่บนอาคารสองชัน้ ริมถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชั้นบนเปน็รา้นขาย
สินค้า ชั้นล่างเป็นตลาดขายของแห้ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย  

 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 
17.25 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ323 
18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพฯ พรอ้มความประทับใจ 
 

 
******************************************************** 



 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ: โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว อาจมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเดก็ 2-6 ป ี

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว 

เดนิทางคนเดยีวตจา่ยเพิม่ 
01-03 สงิหาคม 2565 6,999 

ไมม่รีาคาเดก็ 

1,500 
02-04 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
03-05 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
04-06 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
07-09 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
08-10 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
09-11 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
14-16 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
15-17 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
16-18 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
17-19 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
18-20 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
21-23 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
22-24 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
23-25 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
24-26 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
25-27 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
28-30 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
29-31 สงิหาคม 2565 6,999 1,500 
01-03 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
04-06 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
05-07 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
06-08 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
07-09 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
08-10 กนัยายน 2565 6,999 

ไมม่รีาคาเดก็ 

1,500 
11-13 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
12-14 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
13-15 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
14-16 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
15-17 กนัยายน 2565 6,999 1,500 



 
 
 
 
 

18-20 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
19-21 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
20-22 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
21-23 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
22-24 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
25-27 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
26-28 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
27-29 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
28-30 กนัยายน 2565 6,999 1,500 
02-04 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
03-05 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
04-06 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
05-07 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
06-08 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
09-11 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
11-13 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
16-18 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
17-19 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
18-20 ตลุาคม 2565 6,999 

ไมม่รีาคาเดก็ 

1,500 
19-21 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
20-22 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
24-26 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
25-27 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
26-28 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 
27-29 ตลุาคม 2565 6,999 1,500 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2565 6,999 1,500 
31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2565 6,999 1,500 
01-03 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
02-04 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
03-05 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
06-08 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
07-09 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
08-10 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
09-11 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
10-12 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 



 
 
 
 
 

13-15 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
14-16 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
15-17 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
16-18 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
17-19 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
20-22 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
21-23 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
22-24 พฤศจกิายน 2565 6,999 

ไมม่รีาคาเดก็ 

1,500 
23-25 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
24-26 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
27-29 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
28-30 พฤศจกิายน 2565 6,999 1,500 
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2565 6,999 1,500 
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2565 6,999 1,500 

01-03 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
05-07 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
06-08 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
07-09 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
08-10 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
12-14 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
13-15 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
14-16 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
15-17 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
18-20 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
19-21 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
20-22 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
21-23 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
22-24 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
25-27 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
26-28 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
27-29 ธนัวาคม 2565 6,999 1,500 
28-30 ธนัวาคม 2565 6,999 ไมม่รีาคาเดก็ 1,500 

 
 
 



 
 
 
 
 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 
• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
• โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 
อัตราบริการนี้รวม 
➢ ตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจรไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเปน็ราคาตั๋วพเิศษไม่สามารถเปลีย่นแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความ

ประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น  
➢ น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก. 
➢ ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ 
➢ ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
➢ กรณีห้องพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรือไม่มีทางบริษัทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
➢ กรณีห้องพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตียงเสริมหรือฟูกนอนขึ้นอยู่กับโรงแรมนั้นๆ  
➢ ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
➢ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
➢ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย  
➢ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
➢ ค่าประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทำไว ้ทั้งนี้

ย่อมอยูใ่นข้อจำกัดที่มกีารตกลงไว้กบับรษิทัประกันชวีิต ทุกกรณ ีต้องมีใบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

 
อัตรานี้ไม่รวม 
➢ ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบิน 
➢ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น  
➢ ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
➢ ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
➢ ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม  
➢ ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ 
➢ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 



 
 
 
 
 

 
 
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)  
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
• กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)  
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ  

 
กรณีเจ็บป่วย 

• กรณีเจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะทำการเลือ่น  การเดนิทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง  

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
 
หมายเหตุ 

• กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน  
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้  
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ 
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย 

ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การ

ปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้  
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
• ที่นั่งบนรถตู้ ท่านที่จองและชำระเงินมาก่อน มีสิทธิ์เลือกที่นั่งได้ก่อน  



 
 
 
 
 

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

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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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