รหัสโปรแกรม : 24117 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
เบตง ถูกแรงนิ 3 วัน 2 คืน
ขอพรหลวงปูท่ วด วัดช้างให้ ศาลเจ้าแม่ลมิ้ กอเหนีย่ ว สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ บู่ า้ นคูเ่ มืองชาวปัตตานี
ชมมัสยิดกลางปัตตานี ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นมัสยิดทีส่ วยทีส่ ดุ ในประเทศไทย
คาเฟ่สดุ ฮิต DELISH MARAS CAFÉ H I G H L I G H T !! เ บ ต ง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
เดินทาง โดยสายการบิน NOK AIR (DD) น้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม
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กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก

สนำมบิ น ดอนเมื อ ง – สนำมบิ น หำดใหญ่ – วั ด ช้ ำงให้ – จุ ด ชมวิ ว สะพำนข้ ำ มอ่ ำ งเก็ บ น้ ำ เขื่ อ นบำงลำง สะพำนแตปูซู – อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ – ตู้ไปรษณีย์แห่ งอำเภอเบตง - หอนำฬิ กำเบตง - สตรีทอำร์ ตเบตง (-/L/D)

07.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคำน์ เตอร์ สำยกำร
บินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD502
ถึง สนำมบินหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ รับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว

09.20 น.
10.55 น.

นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตำนี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนบนรถ
กลำงวัน

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนภัตตำคำร
☞ สู่ วัดช้ ำงให้ วัดเก่าแก่กว่า 300 ปี สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง วัดต้นตารับของ
หลวงปู่ ทวด กราบสัก การะหลวงปู่ ทวด สถูปหรื อมณฑปบรรจุ อัฐิหลวงพ่ อทวด วัดช้างให้ก ลายเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวขึ้นชื่ อและเป็ นอี กหนึ่ งสัญลักษณ์ของจังหวัด ที่มีผูค้ นไปกราบไหว้บนบานใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรื อวัตถุ
สิ่ งของถูกขโมยหรื อสู ญหายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้.

☞ นาท่านเดินทางสู่ เบตง อาเภอปลายด้ามขวาน ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ ย วที่
น่าสนใจ ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม ก่อนเข้าสู่ เขตเมืองเบตง แวะ จุดชมวิวสะพำนข้ ำมอ่ ำงเก็บน้ำเขื่ อนบำงลำง
หรื อสะพำนโต๊ ะกูแช อีกหนึ่งสถานที่พกั ผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง ให้ท่านได้ชมวิว สู ด
อากาศสดชื่น ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
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☞ แวะถ่ายรู ป สะพำนแตปูซู สะพานแขวนแบบพื้นไม้ มี ความกว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ข้ามแม่น้ า
ปัตตานี สร้างมาตั้งแต่สมัยอดีตกานันตาบลอัยเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.)
☞ ชม อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่บริ เวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับถนนภักดีดารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ ถนน
บริ เวณหน้าสวนนก เป็ นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขดุ ทอดโค้งให้รถวิ่งไปมา ความยาวตลอด
อุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร และทาเป็ นทางเดินตลอดสองข้างทาง
❖ ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกบริ เวณ ตู้ไปรษณีย์แห่ งอำเภอเบตงที่มีขนำดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ ที่สุดในโลก ตู ้
เดิมตั้งอยู่ที่บริ เวณสี่ แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้ งที่
สอง จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็ นที่กระจายข่าวสารบ้านเมื องให้ชาวเมื องเบตง ใกล้กนั เป็ น หอ
นำฬิ กำคู่บ้ำนคู่เมืองอำเภอเบตง ซึ่ งเป็ นสิ่ งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบั เมืองเบตงมาช้านาน เปรี ยบเหมือนสัญลักษณ์
ที่ต้ งั อยู่จุดศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหิ นอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รับการยอมรับในเรื่ องของความ
แข็งแรง สวยงามและคงทน อิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย ❖ สตรีทอำร์ ตเบตง (Street Art Betong)
แลนด์ มำร์ คกลำงเมืองเบตง ที่เล่าขานตานานเบตงผ่านภาพวาดรอบเมือง เพื่อสร้างความประทับใจให้ชาวเบตงและ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือน.

เย็น

 รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
 ที่พกั โรงแรม คำเธ่ ย์ เบตง หรื อเทียบเท่ำ
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วันที่สอง
เช้ ำ

วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม – ถ่ ำยรู ปคู่ป้ำยใต้ สุดแดนสยำม – วัดพุทธำธิวำส – ร้ ำนรังนกและร้ ำนสมุนไพร – สวนหมื่น
บุปผำ – อุโมงค์ ปิยะมิตร – บ่ อน้ำร้ อนเบตง - ป้ำย OK BATONG
(B/L/D)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
☞ สู่ วัดพระโพธิสัตว์ กวนอิม สถานที่ศกั สิ ทธิ์และแหล่งศรัทธาของชาวเบตง เป็ นที่ประดิษฐานขององค์เทพ อาทิ
เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้าตี้ หวาโถ่วเซี ยนซื่ อ ขงจื๊อ มีจุดเด่นคือเจดีย ์ 7 ชั้น
อันโดดเด่น สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยผูม้ ีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริ จาคเงิน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวมาเลเซียที่เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ.
☞ เช็คอิน ถ่ ำยรู ปคู่ป้ำยใต้ สุดแดนสยำม เป็ นที่ระลึกตั้งอยู่บ ริ เวณ
ชายแดนปลายสุ ด ถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่ า งจากตัว เมื อ ง
ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็ นแนวเขตแดนระหว่างอาเภอเบตง กับรัฐเป
รัคประเทศมาเลเซี ย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสี ท อง
โดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้
ประดับอันงดงาม
☞ สู่ วัดพุทธำธิวำส ที่ ต้ งั เด่ นเป็ นสง่าอยู่บนเนิ นเขา สักการะพระ
ธำตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกำศสี ทองเป็ นศิลปกรรมแบบศรี วิชัย
ประยุกต์สวยงามมาก ภายในบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ และกราบขอ
พรพระพุทธธรรมกำยมงคลประยุรเกศำนนท์ สุพพิธำน พระพุทธรู ป
ทองสัมฤทธิ์ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ยงั มีวิหารหลวง
ปู่ ทวดเหยีย บทะเลน้ า จื ดให้ท่ า นได้ก ราบขอพร อิ ส ระถ่ า ยรู ป ตาม
อัธยาศัย
จากนั้น แวะ ร้ ำนรังนกและร้ ำนสมุนไพร เลือกซื้อสิ นค้าเป็ นของฝากตามอัธยาศัย.

กลำงวัน

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนภัตตำคำร
☞ สู่ สวนหมื่ น บุ ป ผำ หรื อ สวนไม้ ด อกเมื อ งหนำวเบตง เป็ นสวนดอกไม้เ มื อ งหนาวแห่ ง เดี ย วในภาคใต้
เนื่ องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี
อากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิ ด ท่ามกลาง
ภูเขาในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้นานาพันธุ์บาน
สะพรั่ง เชิญชมความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรี ยงรายเป็ นทิวแถวและสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ากว่า
พื้นที่อื่นของภาคใต้
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☞ สู่ อุโมงค์ ปิยะมิตร เป็ นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิ สต์ มลายา (จคม.) สร้ างขึ้นสาหรั บเป็ นฐาน
ปฏิบตั ิการต่อสู้ทางการเมืองแต่ต่อมาได้กลับมาร่ วมพัฒนาชาติไทย อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบ
การโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปั จจุบนั ได้เปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรี ยนรู ้
ประวัติศาสตร์ ในอดีต ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่ องรอยของการดาเนิ นชีวิตที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนที่มี
เตียงดิน ก่อติดกับผนัง อุปกรณ์ในการสู ้รบ และเครื่ องไม้เครื่ องมือในการเดินป่ า รวมทั้งห้องบัญชาการรบ ซึ่ งจุคน
ได้ถึง 200 คน.

☞ สู่ บ่ อน้ำร้ อนเบตง บ่อน้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้
ดิน ประกอบด้วยแร่ ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ าอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งตรงจุดที่มีน้ าเดื อดนี้
สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุ กภายใน 10 นาที ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุ ขลักษณะ ทั้งบ่อน้ าร้อนบ่อ
ใหญ่ บ่อแช่น้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบาบัด โดยเชื่อกันว่าน้ าแร่ แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็ น
อย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็ นต้น.
VWHDY32DD2 เบตง ถูกแรงนิ 3D2N (DD) SEP-OCT 22

5

☞ แวะถ่ า ยรู ป ป้ ำ ย OK BATONG จุ ด เช็ ค อิ น ที่ ค อยตอนรั บ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
เย็น

 รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
 ที่พกั โรงแรม คำเธ่ ย์ เบตง หรื อเทียบเท่ำ

วันที่สำม

ทะเลหมอก SKYWALK อัยเยอร์ เวง - คำเฟ่ สไตล์ ตุรกี DELISH MARAS CAFÉ - มัสยิดกลำงปัตตำนี - ศำลเจ้ ำ
แม่ลมิ้ กอเหนี่ยว - หำดใหญ่ - ตลำดกิมหยง - สนำมบินหำดใหญ่ – สนำมบินดอนเมือง
(B/L/-)

04.00 น.

☞ สู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง เป็ นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มี
ความสู ง จากระดับน้ า ทะเล 2,038 เมตร เป็ นทะเลหมอกที่ ใหญ่ และสวยงาม ในช่ วงเวลาเช้า จุ ดชมวิวแห่ ง นี้ จะ
กลายเป็ นสวรรค์บนดินเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริ สุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงาม
ของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กับสภำพภู มิอำกำศ) อีกหนึ่งไฮไลท์ สำหรั บกำรชมทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง ก็คือ
สกำยวอล์ ค ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่ วนปลายเป็ น
ระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิว
พระอาทิตย์ข้ ึนและทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์ เวงอันสวยงามสุ ดอลังการ (รำคำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำรถขึน้ จุดชมวิว
และค่ ำถุงผ้ ำสวมรองเท้ ำเดินบนสกำยวอร์ ค)

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปัตตำนี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) อิสระพักผ่อนบนรถชมวิวสองข้างทาง
☞ พาท่านเช็คอินและถ่ายรู ปที่ร้าน DELISH MARAS CAFÉ คาเฟ่ ยอดฮิตของเมืองปัตตานี มีท้ งั เครื่ องดื่ม อาหาร
ชา และไอศกรี ม ที่ยกบรรยากาศตุรกีมาให้ท่านได้ดื่มด่ากันในร้านแห่งนี้ (ไม่ รวมค่ าอาหารและเครื่ องดื่มทุกชนิด)
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☞ จากนั้นนาท่านชม มัสยิดกลำง ปัตตำนี ตั้งอยู่ที่
ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ปั ต ตานี เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวประจาเมืองปั ตตานีที่ออกแบบด้วย
สถาปั ต ยกรรมที่ ส วยงามมี ค วามโดดเด่ น และยัง
เป็ นศาสนสถานศูนย์รวมจิ ตใจของผูน้ ับถื อศาสนา
อิ ส ลามในภาคใต้ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง รู ป ทรง
ภายนอกของมัสยิดมีตน้ แบบมาจากทัชมาฮาล เป็ น
สถานที่เมื่อมาถึงปั ตตานี ต้องมาชมศิลปและความ
สวยงามของตัวอาคาร มัสยิดแห่งนี้ยงั ได้ชื่อว่าเป็ นมัสยิดที่สวยงามที่สุดอีกแห่งในประเทศไทยอีกด้วย
☞ สักการะขอพร ศำลเจ้ ำแม่ ลิม้ กอเหนี่ยว หรื อ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาลศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองปั ตตานี มาแต่ส มัย
โบราณ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความสาเร็ จขอโชค ขอลาภ การค้าขาย
หรื อแม้แต่ใครเจ็บป่ วย ได้รับความเดือดร้อน ประการใด หากได้มาขอพร บนบาน กับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว ก็จะหาย
เจ็บหายป่ วยพ้นจากความเดือดร้อน.

กลำงวัน

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ หำดใหญ่ (สงขลำ) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนบนรถ.
☞ (หำกมี เ วลำ) น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ตลำดกิ ม หยง ตลาดขายของฝากและของที่ ร ะลึ ก ขนาดใหญ่ ใ นอ าเภอ
หาดใหญ่ ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้น ริ มถนนละม้ายสงเคราะห์ ชั้นบนเป็ นร้านขายสิ นค้า ชั้นล่างเป็ นตลาดขายของ
แห้ง เดิมอาคารแห่ งนี้ เคยเป็ นโรงภาพยนตร์ ชื่อ โรงภาพยนตร์เฉลิมไทย ชื่อตลาดกิมหยง มาจากชื่อเต็มว่า "ตลาดชี
กิมหยง" เป็ นชื่ อของคหบดีชาวจีนชื่ อ ชีกิมหยง และภรรยาชื่อละม้าย เจ้าของที่ดินแต่เดิม ให้ท่าน อิสระช้ อปปิ้ ง
สิ นค้ ำของฝำกนำนำชนิด เช่น ขนม ของทานเล่น ผลไม้อบแห้ง เสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องสาอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
สิ นค้าอื่นๆอีกมากมายตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
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เย็น
21.15 น.
22.45 น.

อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินหำดใหญ่
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD511
**เฉพำะวันเดินทำงกลับวันที่ 30 ตุลำคม 65 เป็ นเที่ยวบิน DD509 21.40-23.00 น.
เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.

หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ ท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำโดยมีตัวแทนบริษัท
(มัคคุเทศก์ ,หัวหน้ ำทัวร์ ,คนขับรถของแต่ ละสถำนที่) เป็ นผู้บริหำรเวลำปรับเปลีย่ นตำมควำมเหมำะสม โดยทำงบริษัทจะคำนึงถึง
ควำมปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ.

หำกลูกค้ำต้ องกำรซื้อตั๋วเครื่ องบินในประเทศ กรุณำตรวจสอบกับเจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง
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อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง

ราคา/ท่าน

ใช้ สิทธิโครงการ รัฐช่ วย 40%
(สู งสุ ดไม่ เกิน 5,000 บาท)
ลูกค้ าชาระ/ท่ าน

02 - 04 กันยายน 65
03 – 05 กันยายน 65
09 - 11 กันยายน 65
10 - 12 กันยายน 65
16 - 18 กันยายน 65
17 - 19 กันยายน 65
23 - 25 กันยายน 65
24 - 25 กันยายน 65
30 กันยายน - 02 ตุลาคม 65
01 - 03 ตุลาคม 65
07 - 09 ตุลาคม 65
08 - 10 ตุลาคม 65
28 - 30 ตุลาคม 65

8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100
5,100

พักเดี่ยว

+2,000
+2,000
+2,000
+2,000
+2,000
+2,000
+2,000
+2,000
+2,000
+2,000
+2,000
+2,000
+2,000

* ค่าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่ องเที่ยวชาวไทยเท่ านั้น กรณีเป็ นชาวต่ างชาติมีค่าใช่ จ่ายเพิม่ 1,000 บาท
ค่าทัวร์ ไม่ รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่ านละ 300 บาท (เก็บที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ พร้อมน้ าหนักกระเป๋ าโหลดสัมภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม
 ค่ารถปรับอากาศ นาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
กรณี ห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรื อ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง TWIN
BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพกั แบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็ นเสริ มเตียง หรื อ
SOFA BED หรื อ เสริ มฟูกที่นอน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั รู ปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนื อจากที่ทวั ร์ จดั เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่ องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่ ำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่ ำนละ 300 บำท/ท่ำน/ทริป (ชำระค่ำทิปที่สนำมบิน ณ วันเดินทำง)
 กรณีผ้ เู ดินทำงเป็ นชำวต่ ำงชำติ ชำระค่ ำทัวร์ เพิม่ 1,000 บำท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3%
 ค่ ำเลือกที่นั่งบนรถตู้นำเที่ยว (หำกลูกค้ ำท่ ำนใดต้ องกำรเลือกที่นั่ง กรุณำสอบถำมพนักงำนก่อนทำกำรชำระเงิน)
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เงื่อนไขการให้ บริการสาหรับท่านที่ ไม่ใช่ สิ ทธิโครงการทัวร์ เที่ยวไทย
ในการจองทัวร์ ผูเ้ ดินทางต้อง ชาระมัดจาค่ าทัวร์ ท่ านละ 3,000 บาท พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน หากไม่ชาระตามที่บริ ษทั
กาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย
35 วัน หากท่านไม่ชาระเงินหรื อไม่ชาระเงินตามกาหนดให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิ ในการเดิ นทางนั้นๆ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์
เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
** เนื่ องจากราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น กรณีทางบริษัทออกตั๋วเครื่ องบินแล้ ว จะไม่ สามารถเปลี่ยนรายชื่ อผู้เดินทาง ทุก
กรณี**

เงื่อนไขการให้ บริการสาหรับท่านที่ใช้ สิทธิโครงการทัวร์ เที่ยวไทย
1. ผู้เดินทางต้ อง ชาระเงินค่ าทัวร์ 60 เปอร์ เซนต์ ของราคาเต็มผ่ านแอปพลิเคชั่ นเป๋าตัง โครงการทัวร์ เที่ยวไทย หากท่านไม่
เดินทาง ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินทุกกรณี เนื่องจากทางบริ ษทั ฯไม่สามารถทาการเบิกเงินค่าทัวร์ 40 เปอร์เซนต์ ที่ทางรัฐฯ
สนับสนุนช่วยจ่ายค่าทัวร์ของท่านได้
2. ส่งสาเนาบัตรประชาชนและเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
3. ผูเ้ ดินทางต้องนาบัตรประชาชนตัวจริ ง และ โทรศัพท์มือถือเครื่ องที่ท่านได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน่ เป๋ าตัง (ที่ท่านใช้ชาระเงิน)
ถือไปในการเดินทางด้วย
4. รายชื่ อผูเ้ ดิ นทางต้องตรงกับชื่ อที่ ใช้ช าระเงิ นด้วยเป๋ าตังของคนนั้น ๆ เนื่ องจากทางบริ ษทั ต้องทาการ Scan QR code และ
ใบหน้า ก่อนเริ่ มและหลังจบทัวร์ และระหว่างทัวร์ ต้องมีการถ่ายรู ป ตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ทางบริ ษทั ขอความร่ วมมือทุกท่าน
ในกิจกรรมต่าง ๆ เนื่ องจากทางบริ ษทั ต้องดาเนิ นการตามเงื่อนไขโครงการทัวร์ เที่ยวไทย หากท่ านไม่ ให้ ความร่ วมมือทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้ จ่ายเพิม่ ในราคาเต็ม
กรณียกเลิกการเดินทางสาหรับท่านที่ใช้ สิทธิโครงการทัวร์ เที่ยวไทย
1. เมื่อท่านได้ชาระเงินผ่านแอปพลิเคชัน่ เป๋ าตัง เต็มจานวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ทุกกรณี
2. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หลังจากชาระแอปพลิเคชัน่ เป๋ าตังเต็มจานวนแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยดึ ค่ามัดจาทัวร์และค่า
ทัวร์ท้ งั หมด เนื่องจากรัฐบาลจะไม่ทาการคืนเงินให้ทุกกรณี
เงื่อนไขกำรยกเลิกและกำรคืนค่ำทัวร์
เมื่อท่ ำนได้ ชำระเงินค่ ำทัวร์ เต็มจำนวนแล้ ว ไม่ สำมำรถยกเลิก เปลีย่ นแปลงกำรเดินทำงได้ ทุกกรณี
และไม่ สำมำรถเปลีย่ นแปลงผู้เดินทำงได้ โดยตำมหลักกำร “ยกเลิกทัวร์ ” เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 28
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หมำยเหตุ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริ ษทั ฯ เท่านั้น อี กทั้งข้อสรุ ปและข้อตัดสิ นใดใด ของบริ ษทั ให้ถือเป็ นข้อยุติสิ้นสุ ดสมบูรณ์ หากท่านได้ชาระเงิน
ค่าบริ การมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริ การข้ออื่น ๆ ที่ได้ระบุมาทั้งหมดแล้ว
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบ หำกผู้เดินทำงไม่ ปฏิบัติตำมข้ อกำหนดมำตรกำรควบคุมโรค กำรแพร่ ระบำด
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ ใดใด ทั้งสิ้น
เพื่อประโยชน์ ของท่ ำน โปรดอ่ ำนและทำควำมเข้ ำใจ อีกครั้ง ก่ อนทำกำรชำระเงิน เมื่อท่ ำนตกลงชำระเงินแล้ วไม่ ว่ำทั้งหมด
หรื อบำงส่ วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ ำท่ ำนได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ ำงๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด

**เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้ บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งหรื อไม่เดินทำงพร้ อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์
ไม่อำจเรียกร้ องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืนไม่ว่ำกรณีใดทั้งสิ้น **
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หากสนจองกรุณาติดต่อ

➢
➢
➢

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