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ทวัร์เทีย่วไทย 
โอเค เบตง ชมทะเล
หมอกอยัเยอร์เวง    

3 วนั 2 คนื สายการบนิเวียต
เจ็ทแอร์ 

           เร ิม่ตน้ 

9,999 
บาท/ทา่น 

 

ใชส้ทิธโิครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 

จา่ยเพยีง 5,999.40 
บาท/ทา่น 

 

เมนูพเิศษเบตง  ไกส่บัเบตง ปลาจีนน่ึงซีอิว๊ 
ถ ั่วเจ๊ียน เคาหยก  ปลานิลสายน ้าภูเขา แกงจืด
ลูกชิ้นแคะ 
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เส้นทางการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินหาดใหญ่-วัดช้างให้-สะพานข้ามอ่างเก็บน้้าบาง

ลาง-ตู้ไปรษณีย-์อุโมงค์มงคลฤทธิ์    
   

วันที่ 2 สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-ป้ายใต้สุดสยาม-วัดพุทธาธิวาส-อุโมงค์ปิยะ
มิตร-สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้้าร้อน-OK BETONG 

   

วันที่ 3 เบตง-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-ตลาดกิมหยง-มัสยิดกลางสงขลา-สนามบิน
หาดใหญ-่สนามบินสุวรรณภูมิ 

   

 
วนัแรก    สนามบนิสวุรรณภมูิ-สนามบนิหาดใหญ-่วดัชา้งให-้สะพานขา้มอา่งเกบ็น้า้บางลาง- ตูไ้ปรษณยี์-

อโุมงคม์งคลฤทธิ ์   
04.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการ

เวียทเจ็ทแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและเช็คสัมภาระก่อน
เดินทาง 

06.40 น. เดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินเวียทเจ็ทแอร์ เทีย่วบินที่ VZ320 
08.05 น.      เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 น้าท่านเดินทางสู่ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณาราม( วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี กราบสักการะพระรูปหลวงปู่ทวด

เหยียบน้้าทะเลจืดเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแห่งนี้ รวมทั้งเดินชมบริเวณวัด และเช่าวัตถุบูชา อันศักด์สิทธิ์ 
ด้านหน้าของวัดเป็นสถูปบรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด ซึ่งผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรและอธิษฐานขอความช่วย
เหลืออยู่เนืองนิตย์ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1( 
 เดินทางไป อ.เบตง แวะถ่ายรูปสะพานข้ามอ่างเก็บน้้าบางลางทิวทัศน์ผืนป่าตัดพื้นน้้าสีเขียวสวย   สบายตาลัด

เลาะผ่านทางโค้งตามแนวเขาถึงเบตง 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า (มื้อที่ 2( 
 ชม ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตู้เก่าแก่และดั้งเดิม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2467 จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์

ของการติดต่อสื่อสาร และรับฟังข่าวสารเพราะส่วนบนของตู้ได้ติดต้ังวิทยุกระจายเสียง 
 ชมแสงสียามค่้าคืนของอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์ถนนที่ลอดผ่านภูเขา เชื่อมชุมชนเมืองกับปริมณฑล

ของเบตง มีระยะทางยาว 273 เมตร ที่แห่งนี้เป็นจุดสตาร์ทของเส้นทางว่ิงโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของทีมพี่ตู
นบอดี้สแลม 

 ชมวงเวียนหอนาฬิกากลางคืนเปิดไฟสวยงาม มีนกนางแอ่นนับหมื่นแสนเกาะอยู่ตามสายไฟฟ้าดูน่าชม (มีนกให้
ชมตามฤดูกาลประมาณช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคม( 

ที่พัก น้าท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า 
*** ต้อนรับท่านด้วย “Welcome Drink น้้าลูกเดือย เครื่องดื่มไฮไลท์ที่ต้องลองเมื่อมาถึงเบตง 

 *** โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง เป็นสัญลักษณ์แห่งความเรียบหรูใจกลางเมืองเบตงที่โดดเด่นด้วยสถานที่ที่
หรูหรา การให้บริการที่เป็นเลศิที่สุดของโรงแรมในอ้าเภอเบตง  โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หนึ่งในความเป็น 
"ที่สุด" ของอ้าเภอเบตง ด้วยความสูงของตึกที่สูงถึง 25 ชั้น ท้าให้ท่านสามารถชมวิวหมอกปกคลุมทั่วทั้งเมือง
อ้าเภอเบตงในยามเช้าของทุกวันได้จากห้องพักของท่านรวมไปถึงสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ และกิจกรรมที่
ท่านสามารถใช้เวลาพักผ่อนตลอดช่วงเวลาที่ท่านได้เข้าพักในทริป #เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ ด้วย
ท้าเลที่ตั้งซึ่งอยู่ในใจกลางเมือง ท้าให้การเดินทางสะดวกสบายเป็นอย่างย่ิง อีกทั้งท้าเลที่ตั้งใกล้กับ
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สวนสาธารณะ และสนามกีฬาที่สูงที่สุดของประเทศไทย ท่านสามารถเดินออกก้าลังกาย และสัมผัสความเย็น
จากหมอกในช่วงเช้าได้อย่างสดชื่น รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวในย่านใจกลางเมืองที่ต้องไปถ่ายรูปเป็นระลึกให้ได้ 
อาทิเช่น อุโมงค์เบตง ตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย รวมถึงร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารมากมาย ฯลฯ 

 
  
วนัทีส่อง สกายวอลค์ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง-ปา้ยใตส้ดุสยาม-วดัพทุธาธวิาส-อโุมงคป์ยิะมติร-สวนหมืน่บปุ

ผา-บอ่น้า้รอ้น-OK BETONG 
04.00 น. เตรียมตัวออกเดินทางชมทะเหมอก 
04.45 น. 

 
ออกเดินทางสู่เขาไมโครเวฟ (ความสูงจากระดับน้้าทะเล 2,038 ฟุต( อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 32 กิโลเมตร เพื่อ
ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นสู่จุดชมวิว 

 สกายวอล์คอัยเยอร์เวง (Skywalk@Aiyerweng) ไฮไลท์ส้าหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่
ยื่นออกจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายระเบียงเป็นพื้นกระจกใสมองทะลุไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง 
สามารถชมบรรยากาศดวงอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางสายหมอกอันงดงามราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ ได้แบบรอบ
ทิศทาง 360 องศา รวมค่ารถท้องถิ่นขึ้นจุดชมวิว และค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอล์ค (เปลี่ยนใช้รถ
บริการของชุมชนอัยเยอร์เวงขึ้นสกายวอล์ค รถสองแถวท้องถิ่น( 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3(  
07.00 น. วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นเจดีย์สีทองทรง

ศรีวิชัยประยุกต์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กราบพระพุทธธรรมกายมงคลฯ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้้าทะเลจืดอีกด้วย 

 ชม ร้านนิวเฟรนด์ สมุนไพร (ชิมชาเห็ดหลินจือธรรมชาติและซุปต้าลิหวังตุ๋นไก่( มอบประกาศนียบัตร “100โค้ง 
1,000เลี้ยว” และชมร้านอินเตอร์รังนก การคัดรังนก เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และทานรังนกตุ๋นโสม (ท่านจ่ายเอง(    

 เหยียบแผ่นดินใต้สุดสยามชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ่ายรูปที่ป้าย “ใต้สุดสยาม” และรูปแผนที่ประเทศ   ไทยสีทอง
สลักบนหินอ่อน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4( 
 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ อุโมงค์ปิยะมิตร  อดีตฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาผู้เชี่ยวชาญในการรบ

รูปแบบจรยุทธ์ เป็นที่หลบเร้นการโจมตีทางอากาศ อุโมงค์มีความยาว 1 กิโลเมตร ใช้เวลาขุด 3 เดือน โดย
แรงงาน 50 คนหมุนเวียนกันขุด ดั้งเดิมมีทางเข้าออก 9 ทาง กระจายตัวอยู่ทั่วภูเขา ภายในอุโมงค์มีศูนย์
บัญชาการ ห้องพยาบาล ห้องส่งสัญญาณวิทยุ ห้องใต้ดินเก็บเสบียงและเอกสารส้าคัญ ห้องพักผ่อน ภายนอก
มีลานฝึกซ้อมกลยุทธ์และท้ากิจกรรมต่างๆ ป้อมยาม ห้องครัวไร้ควัน ห้องฮันนิมูนวิวาห์ห้าดาว ถ่ายรูปเป็นที่
ระลึกกับ ต้นไม้พันปีใกล้ ปากทางเข้าอุโมงค์ 

 สวนหมื่นบุปผา  โอบล้อมดอกไม้เมืองหนาวหนึ่งเดียวของภาคใต้อุณหภูมิ 13–32C ตลอดปี ชมดอกไม้นานา
ชนิดปลูกตามฤดูกาล 

 เดินทางไป บ่อน้้าร้อนเบตง บ่อน้้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิ
ของน้้านั้นอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้้าเดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น 
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ท่านสามารถนั่งขอบสระแช่เท้าจะรู้สึกผ่อนคลาย (นุ่งขาสั้น( 
 เดินทางผ่านเส้นทางที่โอบล้อมแวะถ่ายรูปเช็คอินกับป้าย OK BETONG เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่ง  เราเคยมา

เยือนเบตง และเข้าที่พักเมืองเบตงสุดชิล ใต้สุดสยามบรรยากาศพหุวัฒนธรรม ไทย จีน มุสลิม 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า (มื้อที่ 5( 
ที่พัก  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า  

 
  
วนัทีส่าม เบตง-ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว-ตลาดกมิหยง-มสัยดิกลางสงขลา-สนามบนิหาดใหญ-่สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6(  
 ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง( 
 ระหว่างการเดินทาง น้าท่านสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวหรือศาลเจ้าเล่งจูเกียงเป็นที่ประดิษฐานรูป

แกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พระหมอเจ้าแม่ทับทิม และองค์พระอีกหลายองค์ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นที่
เลื่อมใสของชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งในท้องถิ่น และจากจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7( 
 น้าท่านเดินทางสู่ มัสยิดกลางสงขลา หรือชื่อเต็มว่า มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม ตั้งอยู่ที ่ต้าบลคลองแห อ้าเภอ

หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา ศาสนสถานของพี่น้องชาวมุสลิม ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีของชาวสงขลา และ
นักท่องเที่ยว  เพราะมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่างดงาม โดยด้านหน้าจะมีสระน้้าทอดยาวราว 200 เมตร 
ท้าให้มัสยิดนี้ดูคล้ายกับทัชมาฮาลที่อินเดียจนได้ขนานนามว่าเป็น ทัชมาฮาลเมืองไทย 

 จากนั้นช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง ศูนย์รวมสินค้าหลากหลาย เช่น ขนมขบเขี้ยว ผลไม้สด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ลูก
หยี น้้าหอม เครื่องส้าอาง ช้อคโกแลต เป็นต้น  

 สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่  
19.30 น. น้าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ327 
21.00 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 
  
ส้าคัญ
มาก  

เอกสารที่ใช้ส้าหรับเดินทาง (อย่างใดอย่างหนึ่ง( ณ จุดเช็คอิน ทั้งขาเข้าและขาออก   
1. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ดังต่อไปนี้ ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,ไฟเซอร์,แอสตราเซเนกา หรือวัคซีนไขว้ ครบ 2

เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน(  
2. แสดงผลตรวจโควิด-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรือแล็บ

รับรอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง( 
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3. ผู้ที่เคยหายจากโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90วัน   
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสองอีกคอีกครั้งก่อนการเดินทาง** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วันเดนิทาง ราคา/ทา่น 
(พกัหอ้ง 2-3 ทา่น( 

ราคาตอ่ทา่น 
รฐัจา่ย 40 % 

พกัเดี่ยว 
(ชา้ระเพิม่( 

**12-14 ส.ค. 65 12,999 7,999 2,800 
19-21 ส.ค. 65 9,999 5,999.40 2,800 
26-28 ส.ค. 65 9,999 5,999.40 2,800 
02-04 ก.ย. 65 9,999 5,999.40 2,800 
09-11 ก.ย. 65 9,999 5,999.40 2,800 
16-18 ก.ย. 65 9,999 5,999.40 2,800 
22-24 ก.ย. 65 9,999 5,999.40 2,800 
23-25 ก.ย. 65 9,999 5,999.40 2,800 

30 ก.ย.65 -02 ต.ค. 65 9,999 5,999.40 2,800 
07-09 ต.ค. 65 9,999 5,999.40 2,800 

**13-15 ต.ค. 65 12,999 7,999 2,800 
**14-16 ต.ค. 65 12,999 7,999 2,800 
**20-22 ต.ค. 65 11,999 7,199.40 2,800 
**21-23 ต.ค. 65 12,999 7,999 2,800 
**22-24 ต.ค. 65 12,999 7,999 2,800 
28-30 ต.ค.65 10,999 6,599.40 2,800 
29-31 ต.ค.65 10,999 6,599.40 2,800 

*กรุป๊ออกเดนิทาง ขัน้ต่า้ 8 ทา่น* 
 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น หากสายการ

บินมีการปรับราคาภาษีน้้ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง (ตั๋ว
เครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น( 

2. ค่ารถตูน้้าเที่ยว 9 ที่นั่ง พร้อมน้้ามันและคนขับน้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
3. ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง( ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทน
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดย
มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ารถสองแถวขึ้นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ก 
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6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทางที่เบตง 
7. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์( 
8. ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %  
 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 
1.ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องค่าน้้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว   
(หากต้องการซื้อน้้าหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง 7 วัน( 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
4. ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส้าหรับมุสลิม 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 
 

เงื่อนไขการให้บริการส้าหรับท่านที่ไม่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 
1. ในการจอง ช้าระค่าทัวร์ทั้งหมด (ภายใน 24 ชม. หลังจากท้าการจอง( พร้อมส่งส้าเนาประประชาชน และส้าเนาเอกสาร
การฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  
2. เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้แล้ว 

 
การยกเลิกการเดินทางส้าหรับท่านที่ไม่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ้าบัตรโดยสารเครื่องบิน, ค่า
โรงแรมที่พัก( 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ มัดจ้า
ค่าบริการ ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร( 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
5. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือค่ามัดจ้าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

 
** กรณีรัฐบาลมีค้าสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19( ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน้าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก้าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563 
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เงื่อนไขการให้บริการส้าหรับท่านที่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 
1. ผู้เดินทางช้าระค่าทัวร์  60% ของราคาทัวร์เต็มผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โครงการทัวร์เที่ยวไทย หากท่านไม่เดินทางขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เนื่องจากทางบริษัทฯไม่สามารถท้าการเบิกเงินค่าทัวร์ 40 % ที่ทางรัฐฯสนับสนุนช่วย
จ่ายค่าทัวร์ของท่าน  
2. ส่งส้าเนาบัตรประชาชน พร้อมเบอร์มือถือที่ผูกกับแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และส้าเนาเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19 
3. ผู้เดินทางต้องน้าบัตรประชาชนตัวจริง และโทรศัพท์มือถือเครื่องที่ท่านได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง(ที่ท่านใช้ช้าระ
ค่าทัวร์ถือไปในการเดินทางด้วย( 
4. รายชื่อผู้เดินทางต้องตรงกับชื่อที่ใช้ช้าระเงินด้วยเป๋าตังของคนนั้นๆ เนื่องจากทางบริษัทต้องท้าการ SCAN  QR 
CODE และใบหน้าก่อนเริ่มและหลังจบทัวร์ และระหว่างทัวร์ต้องมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเที่ยวต่างๆทางบริษัทฯขอความ
ร่วมมือทุกท่านในกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากทางบริษัทฯต้องด้าเนินการตามเง่ือนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย  หากท่านไม่ให้
ความร่วมมือทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มในราคาเต็ม 
 

ขั้นตอนการใช้สิทธิในโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" 
1. ติดต้ังแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ 
2. ลูกค้าติดต่อผู้ประกอบการน้าเที่ยวเพื่อจองทัวร์ รีบจองเลย ก่อนสิทธิในโครงการจะหมด (ถ้าจองทัวร์น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนการวันเดินทางไม่สามารถจองได้  ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ/คน รัฐสนับสนุน 40% ไม่เกิน 5,000 บาทต่อท่าน(  
3. ผู้ประกอบการน้าเที่ยวตรวจสอบแพ็คเกจ และท้ารายการผ่านทาง "ถุงเงิน" 
4. ลูกค้ารับการ แจ้งเตือน ช้าระเงินค่าแพ็คเกจ 60% ผ่าน G Wallet "เป๋าตัง" (หากไม่มีการช้าระเงินภายในเวลา 23.59 
น. ของวันที่ท้าการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ( 

 
กรณียกเลิกการเดินทางส้าหรับท่านที่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 

1. เมื่อท่านได้ช้าระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เต็มจ้านวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ทุกกรณี 
2. กรณียกเลิการเดินทาง หลังช้าระค่าเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เต็มจ้านวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดค่ามัดจ้า
ทัวร์และค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากรัฐฯจะไม่ท้าการคืนเงินให้ทุกกรณี  

 
ขอ้ควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะทัวร์ครบ 8 ท่านออกเดินทาง  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
 รายการท่องเที่ยว และร้านอาหาร สามารถสลับปรับเปลี่ยนรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ  
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฎิบัติตามข้อก้าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด โค
วิด 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดใดทั้งสิ้น 
 
ขอ้แนะนา้สา้หรบัการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบรกิารบนรถ 
1. กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด 
2. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
3. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต งดแจก    
   ขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 

** ก่อนท้าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก ** 
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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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