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PRO THAILAND ทวัรเ์ทีย่วไทย 

 เบตง หาดใหญ ่3 วนั 2 คนื 

 
หมายเหตุ 
หากทา่นมีความจ าเปน็จะต้องซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพื่อบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบนิเพือ่ยนืยนั
กับทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบ
เที่ยวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึ่ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของ
ทางสายการบนิ หรือจะเปน็เหตผุลเชงิพาณิชย์ หรือเปน็เหตผุลดา้นความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลา่นี ้อยู่เหนือการควบคมุของ
บริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบและไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วัน
ก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 
วันที ่1  สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิหาดใหญ่-ปตัตาน-ีศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่วมสัยดิกรอืเซะ-ตูไ้ปรษณยี์โบราณ-

ชมหอนาฬกิา-สตรทีอารต์เบตง-ถนนคนเดนิเมอืงเบตง 
 
04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIETJET / BANGKOK AIRWAY / 

THAI SMILE   
   โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และ

อ านวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  
   
  เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ 
  ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ 
  ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน 
   และสายการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินขึ้นอยู่กับสายการบิน 
 

วันที ่ โปรแกรม เชา้ เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจ้าแม่
ลิ้มกอเหนี่ยว-มัสยิดกรือเซะ-ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก-หอ
นาฬิกาสตรีทอาร์ตเบตง-ถนนคนเดินเมืองเบตง 

-   

BETONG 
HOTEL  

หรอืเทียบเทา่
ระดบั 4 ดาว 

2 
ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-ชมสนามบินแห่งใหม่เบตง-ป้ายใต้
สุดแดนสยาม-อินเตอร์รังนก-จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง - 
อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ าร้อนเบตง 

   

BETONG 
HOTEL  

หรอืเทียบเทา่
ระดบั 4 ดาว 

3 
สะพานแขวนแตปูซู -จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-วัดช้าง
ไห้ - ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-สนามบินสุวรรณภูมิ   -  
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06.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายบิน THAI VIETJET / BANGKOK AIRWAY/THAI SMILE  เที่ยวบิน
ที่ XXX     (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบิน) 

08.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ น าคณะขึ้นรถตู้เดินทางสู่ปัตตานี 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี น าท่านสักการะ ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานี ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตาม
หลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรี
อยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะต้ังมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้
จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชน จากนั้นพาชม มสัยดิกรอืเซะ หรือมสัยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์
ชาห ์เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของ
ประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอทิกของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1) 

จากนั้นน าท่านชมตู้ไปรษณีย์โบราณตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจ
กลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลก
ครั้งที่สอง ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นวงรอบของตู้ประมาณ 
140 เซนติเมตร มีความสูง 290 เซนติเมตร ด้านบนของตู้ได้บรรจุ
ล าโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงาน
ข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี จากนั้นน าท่านชมวงเวียนหอ
นาฬิกาเบตงซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่คียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน 
หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างเป็นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง ณ บริเวณ
จุดตัดของถนนสุขยางค์กับถนนรัตนกิจ ด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่อง
ชื่อจากยะลา จากนั้นชม สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong ) แลนด์
มาร์กใหม่ของเบตง เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอก
เล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง 
รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง จากนั้นน าท่านเดินทาง
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สู่ ถนนคนเดินเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือลิ้มลองอาหารตามอัธยาศัย 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (2) 

พักที่  BETONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที ่2 ชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง - ชมสนามบนิแหง่ใหมเ่บตง-ปา้ยใตส้ดุแดนสยาม-อนิเตอรร์งันกของฝาก-ปา้ยโอเคเบ
ตง-รา้นวุน้ด ากม.4-สวนหมืน่บปุผา-อโุมงคป์ิยะมิตร-บอ่น้ ารอ้นเบตง 

05.00 น.  น าท่านขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชม
ทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์
เบื้องหน้าที่เป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  

แวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคารสนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ แวะถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดน
สยาม แวะร้านอินเตอรร์ังนกของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สินค้า 
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OTOP,รังนก,ยาจีน,หมี่เหลืองเบตง,ซีอิ้วเบตง ส้มโชกุน, เสื้อยืดสกรีน OK BETONG เป็นต้นให้ท่านได้อิสระซื้อ
เป็นของฝาก  

จากนั้นแวะ จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง เป็นจุดเช็คอินแรกที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ “เมืองในหมอก 
ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ส าหรับบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก สถานที่ตั้ง ทางเข้าตัวเมืองเบตง 
เส้นทางสาย 410 ถนนสายหลักในการเข้า-อ อกตัวเมืองเบตง จากนั้นน า 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4) 

น าท่านแวะ ร้านวุ้นด ากม.4  ชมสวนหมืน่บปุผา หรือ สวนดอกไม้เมือง
หนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2 สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สวน
นี้เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือ แปลเป็นไทยว่า 
สวนหมื่นบุปผา อุโมงค์ปิยะมิตร สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีต
เป็นฐานเคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลา ภายใน
อุโมงค์มีโรงพยาบาลสนาม ห้องส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล ห้องปฏิบัติงานวางแผน ในส่วนของพื้นผิวด้านบน
ของอุโมงค์มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนา 

น าท่านเดินทางไปยัง บ่อน้ าร้อนเบตง เป็นบ่อน้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยมีน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน 
ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมาย อุณหภูมิของน้ าอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส  ซึ่งตรงจุดที่มีน้ าเดือดนี้
สามารถต้มไข่ไก่ได้สุกภายนิ 10 นาที ทางจังหวัดยะลาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ าร้อน ให้มีความสวยงาม 
แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะส าหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 

 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5) 

พักที่  BETONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
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วันที่ 3  สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  
08.00 น.  ท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพาน

แขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนั้น ใน
อดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ยางพารา 
และใช้สัญจรของชาวสวนในพื้นที่ จากนั้นน าท่านเดินทางไปจุดชมวิว
สะพานข้ามเขื่อนบางลาง เป็นสถานที่ส าหรับการพักผ่อนและชมวิว
ภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง กั้นแม่น้ าปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลาง 
จังหวัดยะลา ช่วงเช้าบางวันจะสามารถเห็นหมอกบางๆ บรรยากาศ
ดี โอโซนสูญให้เต็มปลอด จากนั้นพาท่านขอพร วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 
300 ปี ตามต านานกล่าวว่า พระยาแก้มด าเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิส าหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาว 
จึงได้เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง 
ช้างได้หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง แล้วร้องขึ้นสามครั้ง พระยาแก้มด าจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดี จะใช้บริเวณนั้นสร้างเมือง 
แต่น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้มค าจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้างไห้ 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7) 

ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอาศยานหาดใหญ่  

15.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายบิน THAI VIETJET AIR / BANGKOK AIRWAY / THAI 
SMILE   เที่ยวบินที่ XXX (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

16.30 น. เดินทางถึง ท่านอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
............................................ 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วม คา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

 

 



PTL07-HDY03-หาดใหญ-่ปัตตาน-ีเบตง  3D2N  

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 8 ทา่นขึน้ไป 

วันทีเ่ดนิทาง ราคาทา่นละ 

ใชส้ทิธิท์ัวรเ์ทีย่วไทย  
รฐัช่วยจา่ย 40%  

(สูงสดุไมเ่กนิ 5,000 บาท) 
ทา่นละ 

พกัเดี่ยว 

01-03 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

04-06 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

07-09 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

10-12 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

13-15 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

16-18 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

19-21 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

22-24 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

25-27 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

28-30 กนัยายน 65 10,900 6,540 2,500 

01-03 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

04-06 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

 

ส าคญั      า า่นเง   น   นบ  า  ด   เ  ีด เ    ป     น   ง  ด  ต่ั  า่นเ ง หา   า  เง น     าง
บ   ั         า่ า่น ด      ับเง   น            ่า า   เป ี  น ป งเง   น  ใด   ด   

รายการทวัรส์ามาร สลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม  ดยมติอ้ง  ง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทาง  เ้ดนิทาง ะไม ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมา ากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทาง ลว้  

บร ิทั  ขอสงวนสทิ ิ เร ิม่ ละ บการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั น  
 

 

 

 

 

 

   ี   เด  น าง า า ตา่ง ังห ดัห   ตา่งป  เ          า า   า  งตั  เ     งบ น ห    าน าหน 
   น   เ    ใ  เด น าง า     ับ    นา บ น            างบ   ั       ั่บ  ด  บ า่ใ   า่ เน   ง า เป น
 า่ใ   า่  ี น  เหน   า  ป      

 

 นัเน   ง า  า   า  า า  เหต  า    าง     าต  เหต  า    าง า เ   ง   า  า   า    า  า บ น
ห   เหต   ด    ัตา่ง   ั  งนี     าน ง  ง  า ป  ด  ั   า เป น ป ด       ป     น   ง   เด น างเป น  า ัญ 
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 ตั า า่บ   า    ่   

07-09 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

10-12 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

13-15 ตลุาคม 65 12,900 7,900 2,500 

16-18 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

19-21 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

22-24 ตลุาคม 65 12,900 7,900 2,500 

25-27 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

28-30 ตลุาคม 65 10,900 6,540 2,500 

 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่  
ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปบีรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

** ไมม่รีาคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (ทารก) ทา่นละ 2,000 บาท **  
 

 

 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมน้ าหนักกระเป๋า 
 ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่ารถตู้ปรับอากาศน าเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ

ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็นส าคัญ กรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 ค่าประกันอุบัติเหตุทางบกและทางน้ า ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บ

ไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 

 ตั า า่บ   า     



PTL07-HDY03-หาดใหญ-่ปัตตาน-ีเบตง  3D2N  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ 500 บาท/ท่าน 
 ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ 
 ค่าน้ าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินก าหนด 
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
 ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส าหรับมุสลิม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

 

  เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ส าหรบัผูใ้ชส้ทิธิใ์นโครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน และช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมส่งส าเนาบัตร
ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ช าระตามที่บริษัทก าหนด บริษัทฯ จะถอืว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่าน
ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 ผู้เดินทางจะต้องส่งส าเนาบัตรประชาชน พร้อมเบอร์โทรทีผู่กกับแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค”์ และเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
ป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

 วันเดินทางผู้เดินทางต้องน าบัตรประชาชนตัวจริง และเบอร์โทรที่ท่านใช้ลงทะเบียนและช าระเงินผ่าน “เป๋าตังค์” พกติดตัวไปใน
การเดินทางด้วย 

 ผู้เดินทางจะต้องตรงกับรายชื่อที่น าส่งส าเนาบัตรประชาชนและเบอร์โทรที่ผูกกับ “เป๋าตังค์” เท่านั้น เนื่องจากทางบริษัทฯ 
จะต้องท าการเช็คอิน-เอ้าท์ และสแกนใบหน้า ก่อนทัวร์-หลงัจบทัวร์ รวมไปถึงการสแกน QR ณ จุดเช็คอินต่าง ๆ ตามที่
โครงการทัวร์เที่ยวไทยก าหนด ซึ่งระหว่างทัวร์ จ าเป็นต้องมีการถ่ายรูปหมู่คณะ ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุ ขอความ
กรุณาผู้เดินทางทุกท่านให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการทัวร์เที่ยวไทย ถ้าหาก
ท่านไม่ให้ความร่วมมือ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็มจ านวน 

 โปรแกรมทัวร์ส าหรับเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักที่ลูกค้าเลือกเพิ่มเติม (ซึ่งตาม
โปรแกรมจะเป็นห้อง standard เท่านั้น) 

 

   เงือ่นไขเพิม่เตมิ 
รายการทัวร์เมื่อช าระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

เง   น   า ให  บ   า  
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- ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ไม่มีการช าระมัดจ า 
- ไม่สามารถเลื่อนหรอืเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลบัรายการเพื่อความเหมาะสม 
- รับช าระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตังค์ เท่านั้น (โครงการทัวร์เที่ยวไทย) 
- ผู้เดินทางจะต้องเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันที่ใช้สแกนเท่านั้น 
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีไม่ได้ร่วมทริปบางวัน 
 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน 
(ในพีเรียตวันเดินทางราคาโปรโมชั่นที่แจ้งในตารางของอัตราค่าบริการ) และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

 เมื่อช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯก ากับเท่านั้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระ ค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศและในประเทศ แบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค ประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจ แก้ไขได้ 
 พาหนะ, ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 
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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรการควบคุมโรคการแพร่ระบาด  
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดใด ทั้งสิ้น 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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

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

 

 

 

 

http://m.me/unithaitrip

