
 
 
 
 
 

 

 รหัสโปรแกรม : 24110 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบินนกแอร ์    เต็มอิม่ 3 วนั 2 คืน 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
วันแรกของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง – ร้านเฉาก๊วยวุ้นดำ ก.ม.4 – 

ป้ายใต้สุดสยาม – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก – สตรีทอาร์ตเบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
     อาหาร -/กลางวัน/เย็น                                                                                                                                  

 
07.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่หาดใหญ่ ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง 
09.15 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่  สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD622 
11.25 น. เดินทางถึง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา หลังจากนั้นนำท่านท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP อิสระให้ทุกท่านพักผ่อน

บนรถ 
หมายเหต ุทีน่ัง่บนเครือ่งบนิเป็นระบบ Random ไมส่ามารถลอ็คทีน่ัง่ได ้ทีน่ัง่อาจไมไ่ดน้ัง่ติดกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งที่นัง่บน  

เครือ่งบนิได ้เพราะเปน็ตั๋วกรุป๊ ตามเงือ่นไขของสายการบนิ ไมร่วมน้ำหนกักระเป๋าสำหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  
ท่านสามารถซือ้นำ้หนักกระเปา๋หรอือพัที่นัง่ไดก้อ่นเดนิทาง 72 ชั่วโมง (มคีา่ใชจ้า่ย) 

 แตส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ำ้หนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 1] เมนูพิเศษ ปลานิลสายน้ำไหล 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้

ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผู้ที ่เคยใช้อุโมงค์แห่งนี้ในการพักพิง ไม่
หลงเหลอือยู่อกีตอ่ไปแลว้ ภายในอโุมงคส์เีหลอืงสม้นวลตาแต่กช็วนใหน้ึกถงึภาพอดตี อุโมงคถ์กูแบง่ออกเปน็หอ้งหรอื



 
 
 
 
 

ช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นต้น อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัดภายในอุโมงค์มี
ความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสู่อุโมงค์ต้องเดินผ่านป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ  

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อ
น้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่
ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภมูิของนำ้นัน้อยู่ที่
ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้ำ
เดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาที
เท่านั้น มีการสรา้งสระนำ้ขนาดใหญส่ำหรบักกันำ้
จากน้ำพุร้อนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้
ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น  
 
จากนั้นนำท่านสู ่ ร้านวุ้นดำ กม. 4 หรือ ร้านเฉากว๊ย ร้านต้นตำหรบั
อร่อยระดบัตำนาน เฉาก๊วยที่ผ่านกระบวนวิธทีำแบบดัง้เดิม ต้มเคี่ยว
หญ้าเฉาก๊วยมากกว่า 3 ชั่วโมง ด้วยเตาฟืน ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นหอม
ของหญ้าเฉาก๊วย ที่มากไปด้วยสรรพคุณทางยา ช่วยแก้ร้อนใน
กระหายน้ำ ขับเสมหะ แก้คลื่นไส้ ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และ
หากนำต้นเฉาก๊วยมาต้มให้เดือดแล้วนำน้ำเฉาก๊วยมาดื่มเป็นประจำ
จะช่วยลดอาการโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานได้อีกด้วย  

 
นำท่านแวะ ถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้น
แผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็น
สถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 2]   เมนูพิเศษ ไก่เบตง เคาหยก 
นำท่านถ่ายรปูบรเิวณ  สัญลักษณ์ของ
เมืองเบตง ตั้งเปน็ศูนย์กลางของสี่แยก
วงเวียนกลางเมือง ใกล้ๆกันนั ้นมี ตู้
ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตง ที ่ม ีขนาด
ใหญ่ที่สดุในประเทศไทยและใหญท่ีส่ดุใน
โลก โดยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความ
ยาก  ลำบากในการต ิดต ่อส ื ่อสาร
ระหว่าง สร้างขึ ้นเมื ่อปี พ.ศ. 2467 
ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง 

ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านบนของตู้ได้บรรจุลำโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ เพื่อกระจายเสียง
รายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ ระลึก 



 
 
 
 
 

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 อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญท่ี่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมตอ่สว่นขยายของเมืองไปอีกฟากของตัว
เมือง อุโมงค์แห่งนี้ยังเป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงค์
ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสีตัวอุโมงค์มีความยาวถึง273 เมตร กว้าง 9 เมตร ผิวจราจรคู่ กว้าง 7 เมตร ทาง
เท้าเดินกว้างข้างละ 1 เมตร และมีความสูงถึง 7 เมตร เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 

 
พกัที ่  โรงแรมแกรนดแ์มนดาริน  หรอืระดับเทยีบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

วันที่สองของการเดินทาง SKY WALK อัยเยอร์เวง – ถ่ายรูปสะพานแตปูซู – วัดพุทธาธิวาส – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – หาดใหญ่
                        อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น                                                                                                                                    

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

 
จากนั้นให้ท่าน ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็น
สะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนาย
มูเซ็ง แตปูซู เป็น ผู้บุกเบิกให้ ท่านได้ถ่ายรูป 

 
เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารเช้าของโรงแรม  

[มือ้ที ่3] 
จากนั้นเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส วัดสวยตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มี
ทัศนียภาพที่สวยงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายล้อม
เม ือง เบตงอย ู ่ เบ ื ้ องหน ้ า  ม ีส ิ ่ งศ ักด ิ ์ส ิทธ ิ ์ที่
พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิ่งคือ พระ
มหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธ  
ธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน และวิหาร
หลวงปูท่วดเหยยีบนำ้ทะเลจดื ลักษณะเจดยีก์อ่สรา้ง
แบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร 
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถใน
วโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 



 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 4] 
บ่าย 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 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 5] 
พกัที ่  โกลเดน คราวน ์แกรนด ์โฮเทล หรอืระดบัเทยีบเทา่ พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
 
วันที่สามของการเดินทาง จุดชมวิวเขาคอหงส์ – มัสยิดกลางสงขลา – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

      อาหารเช้า/กลางวัน/- 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 6] 

นำท่านขึน้สู ่จุดชมววิเขาคอหงส ์พื้นทีส่ี
เข ียวผืนสุดท้ายของเมืองหาดใหญ่ 
ตั้งอยูใ่น ตำบลคอหงส ์อำเภอหาดใหญ ่
จังหวัดสงขลา บนความสูงเพียง 371 
เมตรเหนือน้ำทะเล และถือได้ว่ายังเป็น
ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีมาก โดย
บริเวณด้านบนนั้น เราจะสามารถชมวิว
ของเมืองหาดใหญ่ได้แบบสวยงามที่สุด
เลย รวมถึงยังเป็นที ่ประดิษฐานของ 
พระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรูป
ปางห้ามญาติ แต่สิ ่งที่เป็นไฮไลท์สุดๆ 
สำหรับการมาเที่ยว เขาคอหงส์ ก็คือการได้นั่ง กระเช้าลอยฟ้า 
 
 
 



 
 
 
 
 

นำท่านเข ้าชม มัสยิดกลางประจำจังหวัด
สงขลา หร ือชื ่อเต ็ม “ม ัสยิดกลางดิย ์นุล
อิสลาม” เป็นศาสนสถานซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีใน
หมู ่ช่างภาพ ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่
สวยสง่า มีสระน้ำด้านหน้าทอดตัวยาวกว่า 
200 เมตร ทำให ้ม ัสย ิดแห ่งน ี ้ด ูละม ้าย
คล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 7] 
 
                   ท่านสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บน

อาคารสองชั้น ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินค้า ชั้นล่างเป็นตลาดขายของแห้ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง
สินค้าตามอัธยาศัย  

 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 
19.45 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง  สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ DD509 
21.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพฯ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 
หมายเหต ุ: โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว อาจมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเดก็ 2-6 ป ี

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว 

เดนิทางคนเดยีวตจา่ยเพิม่ 
02-04 กนัยายน 2565 13,888 

ไมม่รีาคาเดก็ 

3,000 
09-11 กนัยายน 2565 13,888 3,000 
16-18 กนัยายน 2565 13,888 3,000 
23-25 กนัยายน 2565 13,888 3,000 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 13,888 3,000 
07-09 ตลุาคม 2565 13,888 3,000 
14-16 ตลุาคม 2565 13,888 3,000 
28-30 ตลุาคม 2565 13,888 3,000 

04-06 พฤศจกิายน 2565 13,888 3,000 
11-13 พฤศจกิายน 2565 13,888 3,000 
18-20 พฤศจกิายน 2565 13,888 3,000 
25-27 พฤศจกิายน 2565 13,888 3,000 

16-17 ธนัวาคม 2565 13,888 3,000 
23-25 ธนัวาคม 2565 13,888 3,000 

 
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 บริษัทฯน อกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

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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