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PRO THAILAND ทวัรเ์ทีย่วไทย 

     เบตง หาดใหญ ่4 วนั 3 คนื      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิหาดใหญ ่– ปัตตานี 

ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วัดชา้งให ้– บา้นขุน

พทิักษ์รายา – จุดชมววิสะพานขา้มเขอืนบางลาง  

จดุเช็คอนิป้ายโอเคเบตง 

-   
Grand View 

Landmark Betong 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 

ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแขวนแตปูซู  
อโุมงคปิ์ยะมติร – สวนหมืน่บุปผา – รา้นวุน้ด า กม.
4  สนามบนิเบตง – รา้นของฝากของทีร่ะลกึเบตง  
ศาลาประชาคมเบตง – สตรทีอารต์เบตง – วงเวยีน
หอนาฬิกาเบตง – ตูไ้ปรษณีย์โบราณ – อุโมงค์    
เบตงมงคลฤทธิ ์
  

   
Grand View 

Landmark Betong 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ป้ายใตสุ้ดสยาม – วัดกวนอิม – วัดพุทธาธิวาส  
ลอ่งเรอืชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา – มัสยดิ
กลางสงขลา – ตลาดกมิหยง 
  

  อสิระ 
Centara Hatyai 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ย่านเมืองเก่าสงขลา – โรงสีแดง – เขาตังกวน  
อนุสาวรยีก์รมหลวงชมุพรเขตอดุมศักดิ ์– สนามบนิ
หาดใหญ ่– สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 
อสิระ 

สนามบนิ 
- - 
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วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิหาดใหญ ่– ปตัตาน ี– ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว  

วดัชา้งให ้– บา้นขุนพทิกัษร์ายา – จุดชมววิสะพานขา้มเขอืนบางลาง จุด
เช็คอนิป้ายโอเคเบตง 

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์สายการบนิ THAI VIETJET / BANGKOK 
AIRWAY THAI SMILE พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก      

08.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่โดยสายการบนิ THAI VIETJET / BANGKOK AIRWAY 
   THAI SMILE เทีย่วบนิที ่XXX (เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสายการบนิ) 

09.55 น. ถงึ สนามบนิหาดใหญ ่จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถ
ตู ้สู ่จ.ปัตตานี ไหว ้ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว เป็นศาล
เจา้เก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงของ จ.ปัตตานีมาตัง้แต่โบราณ 
ตัง้อยู่ทีถ่นนอาเนาะรู อ าเภอเมอืง ปัตตานี เดมิศาลเจา้
น้ีมชีือ่เรียกว่า "ศาลเจา้ซูก๋ง" ตามหลักฐานทีจ่ารกึอยู่
ในศาลเจา้ ตัง้ขึน้ในปีปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัย
ของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม ้
ศาลเจา้นี้จะตัง้มาเก่าแก่นับไดห้ลายศตวรรษ แต่ดว้ย
บุญญาภนิหิารของเจา้แม่หลมิกอเหนี่ยว ศาลเจา้นี้จงึมี
ความเจรญิรุง่เรอืงและเป็นทีศ่รัทธาของสาธชุนเสมอมา
มิไดข้าด วดัช้างให ้หรือ วัดราษฎร์บูรณะ เป็นวัด

เกา่แกส่รา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ตามต านานกลา่วว่า พระยาแกม้ด าเจา้เมอืงไทรบรุ ีตอ้งการหาชยัภูมิ
ส าหรับสรา้งเมอืงใหม่ใหก้ับนอ้งสาว จงึไดเ้สีย่งอธฐิาน ปล่อยชา้งใหอ้อกเดนิทางไปในป่า โดยมี
เจา้เมอืงและไพร่พลเดนิตดิตามไป จนมาถงึวันหนึง่ ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ทีแ่ห่งหนึง่ แลว้รอ้งขึน้สาม
ครัง้ พระยาแกม้ด าจงึไดถ้อืเป็นนมิติทีด่ ีจะใชบ้รเิวณนัน้สรา้งเมอืง แต่นอ้งสาวไม่ชอบ พระยาแกม้
ค าจงึใหส้รา้งวัด ณ บรเิวณดังกล่าวแทน แลว้ใหช้ือ่ว่า วัดชา้งไห ้เดนิทางต่อไปยังอ าเภอหาดใหญ่ 
จากนัน้น าทุกท่านไปยัง บา้นขุนพทิกัษร์ายา มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานของ
ชาวไทยเชือ้สายจีนในพื้นทีจ่ังหวัดปัตตานีและเป็นภาพสะทอ้นความเจรญิรุ่งเรอืงของย่านน้ี พืน้ที่
ชมุชนหัวตลาด เป็นพืน้ทีย่า่นการคา้และพักอาศัยของชมุชนชาวจนีกลุม่แรกๆทีเ่ขา้มายังปัตตานี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จุดชมววิสะพานขา้มเขอืนบางลาง เป็นอกีสถานทีส่ าหรับการพักผ่อนและชมววิทวิทัศน์ภูเขาที่
โอบลอ้มเขื่อนบางลาง กัน้แม่น ้าปัตตานีที่บริเวณบา้นบางลาง จังหวัดยะลา ช่วงเชา้บางวันจะ
สามารถเห็นหมอกบางๆ บรรยากาศด ีโอโซนสญูใหเ้ต็มปลอด จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง เป็นจุด
เช็คอนิแรกทีค่อยตอ้นรับนักท่องเทีย่วกอ่นเขา้สู ่“เมอืงในหมอก ดอกไมง้าม ใตส้ดุสยาม เมอืงงาม
ชายแดน” ส าหรับบันทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ สถานทีต่ัง้ ทางเขา้ตัวเมอืงเบตง เสน้ทางสาย 410 ถนน
สายหลักในการเขา้-ออกตัวเมอืงเบตง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Grand View Landmark Hotel Betong หรอืเทยีบเทา่  
  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัที ่2 ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – สะพานแขวนแตปูซู – อุโมงคปิ์ยะมติร – สวนหมืน่บุปผา – 
รา้นวุน้ด า กม.4 – สนามบนิเบตง – รา้นของฝากของทีร่ะลกึเบตง – ศาลาประชาคมเบตง 
สตรทีอารต์เบตง – วงเวยีนหอนาฬกิาเบตง – ตูไ้ปรษณียโ์บราณ – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์

05.00 น. น าทา่นขึน้สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึน้

ชือ่ในเรือ่งของการชมพระอาทติยข์ึน้ ควบคู่ไปกับการ

ชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คอื ไม่ว่าคุณจะมา

ฤดูไหน หรอืชว่งเวลาไหน ท่านก็มโีอกาสทีจ่ะไดเ้ห็น

ววิทวิทัศนเ์บือ้งหนา้ทีเ่ป็นทะเลหมอกตลอดทัง้ปี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  

 สะพานแขวนแตปซูู แวะถา่ยรปูกบัสะพานไม ้สะพาน

แขวนแห่งน้ีใชง้านมาหลายสบิปี วัตถุประสงคห์ลักที่

สรา้งขึน้นัน้ ในอดตีชาวบา้นใชข้นถ่ายสนิคา้ทางการ

เกษตร เช่น ผลไม ้ยางพารา และใชส้ัญจรของ

ชาวสวนในพืน้ที ่

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 รา้นวุน้ด า กม.4 ตน้ต าหรับอร่อยระดับต านาน พเิศษเสริฟ์เฉาก๊วย

ท่านละ 1 ถว้ย เฉาก๊วยใชว้ธิีท าแบบท าใหม้ีกลิน่หอมและมากไป

ดว้ยสรรพคณุทางยา ใหท้า่นไดอ้สิระซือ้เป็นของฝาก สวนหมืน่บุป

ผา หรือ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ตัง้อยู่ที่หมู่บา้นปิยะมติร 2 สวน

ดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สวนนี้ เก ิดขึ้นจากโครงการตาม

พระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวน

แห่งน้ีว่า ว่านฮัวหยวน หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา 

อุโมงคปิ์ยะมติร สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐาน

เคลือ่นไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินสิตม์ลา ภายในอโุมงค์

มโีรงพยาบาลสนาม หอ้งสง่สัญญาณวทิยุระยะไกล หอ้งปฏบิัตงิาน

วางแผน ในส่วนของพื้นผวิดา้นบนของอโุมงคม์ตีน้ไมใ้หญ่ปกคลุม

หนา แวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคาร สนามบินเบตง ชม

สถาปัตยกรรมทีต่กแต่งดว้ยไมไ้ผ่ รา้นของฝากของทีร่ะลกึเบตง 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากจากทอ้งถิน่ เชน่ ผลติภัณฑก์ลุม่แมบ่า้น 

สนิคา้ OTOP ,รังนก, ยาจนี, หมีเ่หลอืงเบตง, ซอีิว้เบตง, สม้โชกนุ, 

เสือ้ยดืสกรนี OK BETONG เป็นตน้ 
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แวะชมและถ่ายรูปดา้นนอก ศาลาประชาคมเบตง ชมหอนาฬกิาโบราณและตูไ้ปรษณียย์ักษ์ที่ได ้

จ าลองแบบมาจากของเดิมที่อยู่ในตัวเมืองเบตง สตรทีอารต์เบตง (Street Art Betong ) 

แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง เป็นผลงานที่ถูกสรา้งขึน้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวประทับใจและได ้

ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ ภาพทีเ่ขยีนสว่นใหญ่ จะเป็นภาพทีบ่อกเล่าเรือ่งราววถิชีวีติ ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง วงเวียนหอ

นาฬกิาเบตงซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งเก่าแกอ่ยู่คยีงคู่กับเมอืงเบตงมาชา้นาน หอนาฬกิาแห่งน้ีสรา้งเป็น

สัญลักษณ์จุดศูนยก์ลางของเมอืง ณ บรเิวณจุดตัดของถนนสุขยางคก์ับถนนรัตนกจิ ดว้ยหนิอ่อน

ขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลา ซึง่ไดร้ับการยอมรับในเรื่องของความแข็งแรงดูสง่าน่ามอง ตู ้

ไปรษณียโ์บราณ ตัง้อยู่ทีบ่รเิวณสีแ่ยกหอนาฬกิาใจกลางเมอืงเบตง สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2467 

ตัง้แต่กอ่นสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง ลักษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก มเีสน้วงรอบของตูป้ระมาณ 

140 เซนตเิมตร มคีวามสงู 290 เซนตเิมตร ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุล าโพงไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆ

ไวร้อบๆ เพื่อกระจายเสยีงรายงานข่าวสารของทางราชการ มอีายุรวม 86 ปี อุโมงคเ์บตงมงคล

ฤทธิ ์อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิก์อ่สรา้งดว้ยคอนกรีตเสรมิเหล็กมคีวามยาวตลอดอโุมงค ์ไดก้่อสรา้ง

อโุมงคแ์ห่งน้ีขึน้เพือ่แกไ้ขปัญหาในการขนสง่ระหว่างชมุชนเมอืงในปัจจุบันกับชมุชนเมอืงใหม่ ซึง่

ภายในอโุมงคม์กีารตดิไฟสวยงาม 

 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่          Grand View Landmark Hotel Betong หรอื เทยีบเทา่ระดบั    
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัที ่3 ป้ายใตส้ดุสยาม – วดักวนอมิ – วดัพุทธาธวิาส – ลอ่งเรอืชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบา
ลา – มสัยดิกลางสงขลา - ตลาดกมิหยง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านไป ป้ายใตสุ้ดสยาม ป้ายใตสุ้ดสยาม ตัง้อยู่บรเิวณชายแดน

ระหว่างอ าเภอเบตงกับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย ห่างจากตัวเมือง

ประมาณ 7 กโิลเมตร สรา้งจากหนิอ่อน มกีารสลักสัญลักษณ์เป็นรูป

แผนทีป่ระเทศไทยและขอ้ความดว้ยสทีองโดดเด่นอยู่ภายในเน้ือหนิ 

ผูท้ีม่าเยอืนเมอืงเบตง ถา้ไม่ไดถ้่ายรูปคู่กับป้ายใตสุ้ดสยาม ถอืไดว้่า

มาไมถ่งึเบตง 

วดัพุทธาธวิาส  ตัง้อยู่บนเนนิเขาในตัวเมอืงเบตง บรเิวณวัดพุทธาธวิาส ถนนรัตนกจิลักษณะเจดยี์

กอ่สรา้งแบบศรวีชิยัประยกุต ์สทีองอรา่ม สงู 39.9 เมตร บรรจพุระบรม

สารีริกธาตุสรา้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจา้ฯ

พระบรมราชนีินาถในวโรกาสพระชนมายคุรบ 60 พรรษา  

วดักวนอมิ  เป็นสถานทีแ่หง่ศรท้ธาและแหลง่ทอ่งเทีย่วสรา้งขึน้เมือ่ปี 

พ.ศ. 2509 โดยผูม้จีติศรัทธาไดร้ว่มกนับรจิาคเงนิ มจีดุเดน่คอืเจดยี ์7 

ชัน้อันโดดเด่น วัดกวนอมิยังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์เป็นทีป่ระดษิฐาน

ขององคเ์ทพ อาท ิเจา้แม่กวนอมิ ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แม่จวิ

หวังเหย่ ยี่หวังตา้ตี้ หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจื๊ อ เป็นตน้ ผูค้นมักจะ

เดนิทางมาสกัการะขอพรดา้นการมบีตุรและโชคลาภ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ล่องเรอืชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา และชมวถิีชวีติของ

ชาวบา้นรมิทะเลสาบ น าทา่นแวะชม เกาะทวด ซึง่ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบฮาลาบาลา หรอื กลางเขือ่น

บางลาง จ.ยะลา  

แวะชมและถ่ายภาพ มสัยดิกลางสงขลา (บรเิวณดา้นนอก) ศาสน

สถานทีม่ลีักษณะสถาปัตยกรรมทีส่วยสง่าโดดเด่น บรเิวณดา้นหนา้มี

สระน ้าทอดยาวกว่า 200 เมตร แลดูคลา้ยกับศาสนสถานทัชมาฮาลที่

อนิเดยี จากนัน้ออกเดนิทางตอ่ไปยังยา่นเมอืงเกา่จังหวัดสงขลา  

อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกมิหยง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากอาทเิช่น 

อาหารแหง้ กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถ่ัวต่างๆ เครื่องส าอาง และ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  

เย็น  อสิระอาหารเย็น ณ ตลาดกมิหยง ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Centara Hotel Hatyai หรอื เทยีบเทา่ระดบั   
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัที ่4 ยา่นเมอืงเกา่สงขลา – โรงสแีดง – เขาตงักวน – อนุสาวรยีก์รมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ ์ 
สนามบนิหาดใหญ ่- สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 ชม ยา่นเมอืงเกา่สงขลา ซึง่มถีนนสายส าคัญ 3 สายหลักๆ คอื ถนนนครนอก ถนนนครใน และ 

ถนนนางงาม ถนนทีป่ระกอบไปดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิไว ้และยังมี

อาคารตกึแถวแบบจนีโบราณของชาวจนีฮกเกีย้นเรยีงรายทัง้สองฟากฝ่ังถนน ไปยัง โรงสแีดง หับ 

โห ้หิน้" คอื โรงสขีา้วเก่าแก่ในย่านเมอืงเก่าของสงขลา ตัวอาคารทาดว้ยสแีดงแรงฤทธิ ์มคีวาม

ขลังแบบคลาสสกิ ตัง้อยู่บนถนนนครนอก หากยอ้นไปในอดตี "เมอืงสงขลา" ขับเคลือ่นเศรษฐกจิ

โดยกลุม่คนเชือ้สายจนีหลายตระกลู อาท ิณ สงขลา, รัตรสาร, รัตนปราการ  

 

 เดินทางต่อไปยัง เขาตงักวน  ขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา 

บรเิวณยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของเมอืงสงขลา

ไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา ไปยัง อนุสาวรยีก์รมหลวงชุมพร

เขตอุดมศกัดิ ์พระบดิาแห่งราชนาวไีทย พระบรมรูปของท่านหัน

หนา้ออกทะเลดูเด่นสง่า เป็นที่เคารพนับถือของคนโดยทั่วไปใน

ภาคใต ้กอ่ตัง้โดยกลุม่ไทยอาสาป้องกนัชาตใินทะเล จังหวัดสงขลา สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2530 เพือ่ให ้

ชาวเรอื ไดส้กัการะบชูากอ่นออกไปประกอบอาชพีในทะเล 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางไป สนามบนิหาดใหญ ่ 

15.00 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิหาดใหญ ่โดยสายบนิ THAI VIETJET / BANGKOK AIRWAY / 
 THAI SMILE เทีย่วบนิที ่XXX 
 
16.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกีคร ัง้ 
ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

 

  

 

อตัราคา่บรกิาร 8 ทา่นขึน้ไป 

วนัเดนิทาง ราคาทา่นละ 

ใชส้ทิธิท์วัรเ์ทีย่วไทย 
รฐัชว่ยจา่ย 40% 

(สูงสุดไมเ่กนิ 5,000 บาท) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว เพิม่ 

18-21 สงิหาคม 2565 12,500. - 7,500. - 2,500. - 

25-28  สงิหาคม 2565 12,500. - 7,500. - 2,500. - 

1-4 กนัยายน 2565 12,500. - 7,500. - 2,500. - 

11-14 กนัยายน 2565 12,500. - 7,500. - 2,500. - 

15-18 กนัยายน 2565 12,500. - 7,500. - 2,500. - 

25-28 กนัยายน 2565 12,500. - 7,500. - 2,500. - 

29 กนัยายน-2ตลุาคม 2565 12,500. - 7,500. - 2,500. - 

5-8 ตลุาคม 2565 12,500. - 7,500. - 2,500. - 

13-16 ตลุาคม 2565 14,500. - 9,500.- 2,500. - 

19-22 ตลุาคม 2565 12,500. - 7,500. - 2,500. - 

23-26 ตลุาคม 2565 14,500. - 9,500.- 2,500.- 

27-30 ตลุาคม 2565 12,500. - 7,500. - 2,500. - 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไม ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

 

 

 

 คา่ตั วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ 
 คา่มัคคเุทศกด์แูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่ว และรับ-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรือระดับเท่ากัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิ มาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ
โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ กรณีนอน 3 ทา่น หอ้งนอนจะเป็นการเสรมิเตยีงเทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 ค่าประกันอบุัตเิหตุทางบกและทางน ้า ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึ

สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 คา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของ อบุัตภัิยทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การหยุดนัดงาน การ

ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่ทปิไกด ์400 บาท/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 

 คา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและอาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ส าหรบัผูใ้ชส้ทิธิใ์นโครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วัน และช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มสง่ส าเนา

บัตรประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์1 วัน หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิ

การเดนิทางโดยอัตโนมัต ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย

แลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 ผูเ้ดนิทางจะตอ้งสง่ส าเนาบัตรประชาชน พรอ้มเบอรโ์ทรทีผ่กูกบัแอปพลเิคชนั “เป๋าตังค”์ และเอกสารรับรอง

การไดร้ับวัคซนีป้องกนัโควดิ 19 หรอืใบรับรองผลการตรวจโควดิ 

 วันเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งน าบัตรประชาชนตัวจรงิ และเบอรโ์ทรทีท่า่นใชล้งทะเบยีนและช าระเงนิผา่น “เป๋า

ตังค”์ พกตดิตัวไปในการเดนิทางดว้ย 

อัตราคา่บรกิารรวม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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 ผูเ้ดนิทางจะตอ้งตรงกบัรายชือ่ทีน่ าสง่ส าเนาบัตรประชาชนและเบอรโ์ทรทีผ่กูกบั “เป๋าตังค”์ เทา่นัน้ เน่ืองจาก

ทางบรษัิทฯ จะตอ้งท าการเช็คอนิ-เอา้ท ์และสแกนใบหนา้ กอ่นทัวร-์หลังจบทัวร ์รวมไปถงึการสแกน QR ณ 

จดุเช็คอนิตา่ง ๆ ตามทีโ่ครงการทัวรเ์ทีย่วไทยก าหนด ซึง่ระหวา่งทัวร ์จ าเป็นตอ้งมกีารถา่ยรปูหมูค่ณะ ใน

สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ทีร่ะบ ุขอความกรณุาผูเ้ดนิทางทกุท่านใหค้วามรว่มมอืในการท ากจิกรรมตา่ง ๆ ให ้

เป็นไปตามเงือ่นไขของโครงการทัวรเ์ทีย่วไทย ถา้หากทา่นไมใ่หค้วามรว่มมอื ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เก็บคา่ทัวรเ์พิม่เต็มจ านวน 

 โปรแกรมทัวรส์ าหรับเดนิทาง 8 ทา่นขึน้ไป ซึง่อัตราคา่บรกิารขึน้อยูก่บัประเภทหอ้งพักทีล่กูคา้เลอืกเพิม่เตมิ 

(ซึง่ตามโปรแกรมจะเป็นหอ้ง standard เทา่นัน้) 

 

   เงือ่นไขเพิม่เตมิ 

รายการทัวรเ์มือ่ช าระเงนิเพือ่จองทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ และไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

- ช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ไมม่กีารช าระมัดจ า 

- ไมส่ามารถเลือ่นหรอืเปลีย่นแปลงวันเดนิทางได ้

- โปรแกรมทัวรอ์าจมกีารสลับรายการเพือ่ความเหมาะสม 

- รับช าระดว้ยแอปพลเิคชนั เป๋าตังค ์เทา่นัน้ (โครงการทัวรเ์ทีย่วไทย) 

- ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นเจา้ของแอปพลเิคชนัทีใ่ชส้แกนเทา่นัน้ 

- ไมส่ามารถคนืเงนิบางสว่นกรณีไมไ่ดร้ว่มทรปิบางวัน 

 

 เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน (ในพีเรียตวันเดินทางราคาโปรโมชั่นที่แจ้งในตารางของ

อัตราค่าบริการ) และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิด

กฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
 เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ 

กำกับเท่านั้น 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด

หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระ ค่าใช้จ่าย

ให้ตัวแทนต่างประเทศและในประเทศ แบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค ประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน เง่ือนไขนี้ใน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจ แก้ไขได้ 
 พาหนะ, ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรคการแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนใดใด ทั้งส้ิน 
 

*เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 

 

 



TL22-HDY02 เบตง-หาดใหญ่ 4 วัน 3 คนื 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

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

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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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