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รหัสโปรแกรม : 24648 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม  

เบตง 21 ฮาล์ฟ มาราธอน ใต้สุดสยาม 3 วนั 2 คืน 
ร่วมกจิกรรม วิ่งมาราธอนระยะทาง 5 กโิลเมตร สนกุสดุมนัสก์บัมนิคิอนเสริต์จากวง BODYSLAM  

ขอพรหลวงปูท่วด วดัชา้งให ้ ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนี่ยว สิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงชาวปตัตานี 

ชมมสัยดิกลางปตัตาน ีทีไ่ดช้ือ่วา่เปน็มสัยดิทีส่วยทีส่ดุในประเทศไทย   H I G H L I G H T !! เ บ ต ง ชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง 
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วันเดนิทาง เที่ยวบนิ เสน้ทาง เวลา 

กรุป๊ 1 19 - 21 พฤศจกิายน 2565 
ขาไป DD500 ดอนเมอืง - หาดใหญ ่ 06.00 - 07.25 

ขากลบั DD507 หาดใหญ ่- ดอนเมอืง 17.55 - 19.15 

(บนินกแอร ์น้า้หนกั ไป-กลบั 20 kg.) 

กรุป๊ 2 19 - 21 พฤศจกิายน 2565 
ขาไป DD502 ดอนเมอืง - หาดใหญ ่ 09.20 – 10.45 

ขากลบั DD509 หาดใหญ ่- ดอนเมอืง 21.40 – 23.00 

(บนินกแอร ์น้า้หนกั ไป-กลบั 20 kg.) 

 
กา้หนดการเดนิทาง 

วันที ่19 พ.ย. 65  สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิหาดใหญ ่– มสัยดิกลางปัตตาน ี- ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนี่ยว - คาเฟส่ไตลต์รุก ี-  
 เบตง - สะพานแตปซู ู**ชมมนิิคอนเสริต์จากวงบอดีส้แลม**                                                  (-/L/D) 

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สาย
การบินนกแอร ์(DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD500 
07.25 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว    
 
หรือ 

07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สาย
การบินนกแอร ์(DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD502 
10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว    
 

***เทีย่วบนิอาจมกีารเปลี่ยนแปลงทั้งนีข้ึน้อยูก่บัสายการบนิเปน็ผูก้า้หนด*** 
 

น้าท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนบนรถ 
 

☞  จากนั้นน้าท่านชม มัสยิดกลาง ปัตตานี สถานที่ท่องเที่ยวประจ้าเมืองปัตตานีที่ออกแบบ
ด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่น ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนา
อิสลามในภาคใต้ที่ส้าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง รูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมา
ฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานี ต้องมาชมศิลปและความสวยงามของตัวอาคาร  มัสยิด
แห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดอีกแห่งในประเทศไทยอีกด้วย 
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☞ สักการะขอพร  ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาแต่
สมัยโบราณ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เดินทางมา
สักการบูชาเพื่อให้ประสบความส้าเร็จขอโชค ขอลาภ 
การค้าขาย หรือแม้แต่ใครเจ็บป่วย ได้รับความเดือดร้อน 
ประการใด หากได้มาขอพร บนบาน กับเจ้าแม่ลิ้มกอ
เหนี่ยว ก็จะหายเจ็บหายป่วยพ้นจากความเดือดร้อน 
☞  พาท่านเช็คอินและถ่ายรูปที่ร้าน DELISH MARAS 
CAFÉ คาเฟ่ยอดฮิตของเมืองปัตตานี มีทั้งเครื่องดื่ม อาหาร ชา และไอศกรีม ที่ยกบรรยากาศตุรกีมาให้ท่านได้ดื่ม
ด่้ากันในร้านแห่งนี้ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด) 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่  เบตง  อ้าเภอปลายด้ามขวาน ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

☞ แวะถ่ายรูป  สะพานแตปซู ู สะพานแขวนแบบพื้นไม้ มีความกว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ข้ามแม่น้้าปัตตานี 
สร้างมาตั้งแต่สมัยอดีตก้านันต้าบลอัยเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  
  ที่พัก โรงแรม คาเธ่ย์ เบตง หรือเทียบเท่า  

 
สดุพเิศษ!!! สา้หรบัทา่นทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมวิง่ BETONG 21 HALF MARATHON 

พบกบัคอนเสริต์ตอ้นรบันกัวิง่จากวง BODAYSLAM ในวนัที ่19 พ.ย. 65 เวลา 19.00 น. 
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วันที่ 20 พ.ย. 65 **กิจกรรมวิ่ง BETONG 21 HALF MARATHON** (ระยะทาง 5 กิโลเมตร) - ร้านรงันก และสมุนไพร - สวน
หมื่นบุปผา - บ่อน้้าร้อนเบตง - ป้าย OK BATONG - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
อ้าเภอเบตง - หอนาฬกิาเบตง - สตรีทอารต์เบตง                                                                             (B/L/-) 

 
05.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง BETONG 21 HALF MARATHON ระยะทาง 5 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหาร

เช้า (กรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย) 
 

09.00 น. ปิดเส้นชัย 
           ได้เวลาอันสมควร น้าท่านสู่ รา้นรังนกและรา้นสมนุไพร ท่านสามารถเลือกซื้อสนิค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  
☞ สู่ สวนหมืน่บุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง  เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  เนื่องจากเบ
ตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็น
สบายตลอดปี ระบบน้้าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด ท่ามกลางภูเขาใน
โครงการตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง เชิญ
ชมความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวและสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่้ากว่าพื้นที่อื่น
ของภาคใต้ 
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☞ เดินทางสู่  บ่อน้้ารอ้นเบตง  บ่อน้้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้้าร้อนผุดขึ้นมา
จากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้้าอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้้า
เดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน้้า
ร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้้าร้อนใหม่ และอาคารธาราบ้าบัด โดยเชื่อกันว่าน้้าแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น 
 
☞ แวะถ่ายรูป ป้าย OK BATONG  จุดเช็คอินที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนเมืองในหมอก ดอกไม้งาม 
 

 ☞ ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  ตั้งอยู่บริเวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับถนนภักดีด้ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน 
บริเวณหน้าสวนนก เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถว่ิงไปมา ความยาวตลอด
อุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร และท้าเป็นทางเดินตลอดสองข้างทาง    

 

 ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอ้าเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก  ตู้
เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่
สอง จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตง ใกล้กันเป็น หอนาฬกิา
คู่บ้านคูเ่มอืงอา้เภอเบตง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่
จุดศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความแข็งแรง 
สวยงามและคงทน อิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย  
 
 สตรีทอาร์ตเบตง (STREET ART BETONG) แลนด์มาร์คกลางเมอืงเบตง ที่เล่าขานต้านานเบตงผ่านภาพวาด
รอบเมือง เพื่อสร้างความประทับใจให้ชาวเบตงและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน.   

 
 เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

  ที่พัก โรงแรม คาเธ่ย์ เบตง หรือเทียบเท่า  
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วันที่ 21 พ.ย. 65 ทะเลหมอก SKYWALK อัยเยอร์เวง - จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้้าเขื่อนบางลาง - ปัตตานี - วัดช้างให้ - 
หาดใหญ่ - (หากมีเวลา) ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง                                    
(B/L/-) 

 
04.00 น. ☞ สู่  จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มี

ความสูงจากระดับน้้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็น
สวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามของยอด
เขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อีกหนึ่งไฮไลท์ส้าหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ สกายวอล์ค 
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิว
พื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้น
และทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุดอลังการ  (ราคาทวัรไ์มร่วมค่ารถขึน้จุดชมวิวและคา่ถงุผา้สวม
รองเท้าเดินบนสกายวอร์ค) 

  
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 
 ☞ แวะ จุดชมวิวสะพานข้ามอา่งเกบ็น้า้เขือ่นบางลาง หรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์

ภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง ให้ท่านได้ชมวิว สูดอากาศสดชื่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
1.30 ชม.) 
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น้าท่านเดินทางสู่ เมืองปัตตานี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) อิสระพักผ่อนบนรถชมวิวสองข้างทาง 

 ☞ สู่ วัดช้างให ้วัดเก่าแก่กว่า 300 ปี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง วัดต้นต้ารับของ
หลวงปู่ทวด กราบสักการะหลวงปู่ทวด สถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด วัดช้างให้กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัด ที่มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของ
ถูกขโมยหรือสูญหายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  
 
 น้าท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ (สงขลา) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนบนรถ 
 
 ☞  (หากมีเวลา) น้าท่านเดินทางสู่  ตลาดกิมหยง   ตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอ้าเภอ

หาดใหญ่  ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้น ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินค้า ชั้นล่างเป็นตลาดขายของ
แห้ง เดิมอาคารแห่งนี้เคยเป็นโรงภาพยนตร์ ชื่อ โรงภาพยนตร์เฉลิมไทย ชื่อตลาดกิมหยง มาจากชื่อเต็มว่า "ตลาดชี
กิมหยง" เป็นชื่อของคหบดีชาวจีนชื่อ ชีกิมหยง และภรรยาชื่อละม้าย เจ้าของที่ดินแต่เดิม ให้ท่าน อิสระชอ้ปปิ้งสนิค้า
ของฝากนานาชนดิ เช่น ขนม ของทานเล่น ผลไม้อบแห้ง เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องส้าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอื่นๆ
อีกมากมายตามอัธยาศัย  จนถึงเวลานัดหมาย   
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เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

ส้าหรับกรุ๊ปที่เดินทางกลับ DD507 HDY-DMK 17.55-19.15 น. 
17.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD507 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ. 
 
 
ส้าหรับกรุ๊ปที่เดินทางกลับ DD509 HDY-DMK 21.40-23.00 น. 
21.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD509 
23.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ. 
 

 
 
หมายเหตุ : เที่ยวบิน (สายการบินเป็นผู้ก้าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหาร
เวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม *กรณีที่บางรายการไมส่ามารถเปน็ไปตามโปรแกรมทีก่้าหนดได้เนือ่งจากสภาวะอากาศหรอื
สภาพการจราจรในแต่ละสถานทีน่ัน้ๆ โดยทางตวัแทนบรษิทัฯ จะจัดเปน็รายการหรอืพาหนะอืน่แทนและจะคา้นงึถงึความปลอดภยั
และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ. 
 

หากลกูคา้ตอ้งการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิในประเทศ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ 

อตัราคา่บรกิาร 

กา้หนดวนัเดนิทาง ราคา/ทา่น พกัเดี่ยว หมายเหต ุ

19-21 พฤศจกิายน 2565 8,888 +1,500  
 

* คา่บรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ กรณีเปน็ชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ่า่ยเพิม่ 1,000 บาท  
ค่าทวัรไ์มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก์และคนขบัรถ ทา่นละ 500 บาท  (เกบ็ทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ  พร้อมน้้าหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ น้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ    
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
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 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มสุลิม รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ท่าน/ทริป (ช้าระค่าทิปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) 
 กรณีผูเ้ดนิทางเปน็ชาวตา่งชาต ิชา้ระคา่ทัวรเ์พิม่ 1,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3 % 
 คา่เลอืกทีน่ั่งบนรถตูน้า้เที่ยว (โปรดสอบถามพนกังาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ช้าระมัดจ้าค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งส้าเนาบัตรประชาชน หากไม่ช้าระตามที่บริษัท
ก้าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 
35 วัน หากท่านไม่ช้าระเงินหรือไม่ช้าระเงินตามก้าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ  เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น กรณีทางบริษัทออกตั๋วเครื่องบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทาง ทุก
กรณี** 
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เงือ่นไขการยกเลกิและการคนืค่าทวัร์ 
เมือ่ทา่นไดช้า้ระเงนิคา่ทัวรเ์ตม็จา้นวนแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลงการเดนิทางไดท้กุกรณี 

และไมส่ามารถเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทางได ้โดยตามหลกัการ “ยกเลกิทัวร”์ เปน็ไปตามพระราชบัญญัตธิรุกจินา้เที่ยวและ
มัคคเุทศก ์พ.ศ. 2551 มาตรา 28 

หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

บริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดใด ของบริษัท ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ช้าระเงินค่าบริการ
มาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเง่ือนไขการให้บริการข้ออื่น ๆ ที่ได้ระบุมาทั้งหมดแล้ว 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ข องผู้เดินทางเป็น

ส้าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง , การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ้านาจของบริษัทก้ากับเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดใด ทั้งสิ้น  

11. เพื่อประโยชน์ของทา่น โปรดอา่นและทา้ความเขา้ใจ อีกครัง้ ก่อนทา้การชา้ระเงนิ เมื่อทา่นตกลงชา้ระเงินแลว้ไมว่า่ทัง้หมดหรอื
บางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

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

 
 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

