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รหัสโปรแกรม : 26435 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
เบตง บูทีค ถกูแรงน ิ3 วนั 2 คืน 

ขอพรหลวงปูท่วด วดัชา้งให้ ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว สิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงชาวปตัตานี 
ชมมสัยดิกลางปตัตาน ีทีไ่ดช้ือ่ว่าเปน็มสัยดิทีส่วยทีส่ดุในประเทศไทย  

H I G H L I G H T !! เ บ ต ง ชมทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง 
เดนิทางโดยสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS (PG)  
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วันแรก   สนำมบินสุวรรณภูมิ - สนำมบินหำดใหญ่ - ศำลเจ้ำแม่ลิม้กอเหนี่ยว - มัสยิดกลำงปัตตำนี - วัดช้ำงให้ - จุดชมวิว
สะพำนข้ำมอ่ำงเกบ็น ้ำเข่ือนบำงลำง - สะพำนแตปูซู                                                                                        (-/L/D) 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แถว F อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 
ตรงขา้มประตูทางเขา้ หมายเลข 3 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระก่อนการเดินทาง  หลังจำก CHECK IN และ โหลดสัมภำระเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่ำนพักผ่อน ฟินกับ
บริกำรอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม เติมควำมสดช่ืนก่อนเดินทำง ใช้บริกำรห้องรับรองผู้โดยสำรของสำยกำรบินบำงกอก
แอร์เวย์ส ก่อนขึน้เคร่ือง 

 

 

 
06.00 น. ออกเดินทางสู่ หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ โดยสายการบินบำงกอกแอร์เวย์ส เท่ียวบินท่ี PG431 
07.30 น. ถึง สนำมบินหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้    
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น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตำนี ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ใหท้่านไดอิ้สระพกัผอ่นบนรถ 
 

☞ สักการะขอพร  ศำลเจ้ำแม่ลิม้กอเหนี่ยว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมยั
โบราณ ชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความส าเร็จขอโชค ขอลาภ การคา้ขาย 
หรือแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ไดรั้บความเดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว ก็จะหาย
เจ็บหายป่วยพน้จากความเดือดร้อน 
 

 

☞  จากนั้นน าท่านเช็คอิน ถ่ายรูปดา้นหนา้ มัสยิดกลำง ปัตตำนี ตั้งอยู่ท่ีต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวประจ าเมืองปัตตานีท่ีออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมีความโดดเด่น และยงัเป็นศาสน
สถานศูนย์รวมจิตใจของผูน้ับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหน่ึง รูปทรงภายนอกของมัสยิดมี
ตน้แบบมาจากทชัมาฮาล เป็นสถานท่ีเม่ือมาถึงปัตตานี ตอ้งมาชมศิลปะและความสวยงามของตวัอาคาร มสัยิดแห่ง
น้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นมสัยดิท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแห่งในประเทศไทยอีกดว้ย 
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กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
  

 ☞ น าท่านเดินทาง วัดช้ำงให้ วดัเก่าแก่กวา่ 300 ปี สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและจงัหวดัใกลเ้คียง วดั
ตน้ต ารับของหลวงปู่ ทวด กราบสักการะหลวงปู่ ทวด สถูปหรือมณฑปบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด วดัช้างให้กลายเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวขึ้นช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดั ท่ีมีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือ
วตัถุส่ิงของถูกขโมยหรือสูญหายก็พากนัไปบนบาน ณ ท่ีสถูปแห่งน้ี 

 
 
 

 ☞ เดินทางสู่  เบตง  อ  าเภอปลายดา้มขวาน ตั้งอยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย เต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ทั้ง
ธรรมชาติและวฒันธรรม ก่อนเขา้สู่เขตเมืองเบตง  

 

☞ ระหวา่งทางแวะ จุดชมวิวสะพำนข้ำมอ่ำงเกบ็น ้ำเข่ือนบำงลำง หรือสะพำนโต๊ะกูแช อีกหน่ึงสถานท่ีพกัผอ่นและ
ชมวิวทิวทศัน์ภูเขาท่ีโอบลอ้มเขื่อนบางลาง ใหท้่านไดช้มวิว สูดอากาศสดช่ืน ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 

 ☞ แวะถ่ายรูป  สะพำนแตปูซู  สะพานแขวนแบบพื้นไม ้มีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ขา้มแม่น ้ า
ปัตตานี สร้างมาตั้งแต่สมยัอดีตก านนัต าบลอยัเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู  

 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น  
  ท่ีพกั โรงแรม คำเธ่ย์ เบตง หรือ เบตงฮิลล์ หรือเทียบเท่ำ  
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วันท่ีสอง   สวนหม่ืนบุปผำ - อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน ้ำร้อนเบตง - ป้ำย OK BATONG - วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม  - วัด
พุทธำธิวำส - ร้ำนรังนกและร้ำนสมุนไพร - ถ่ำยรูปคู่ป้ำยใต้สุดแดนสยำม - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์แห่ง
อ ำเภอเบตง - หอนำฬิกำเบตง - สตรีทอำร์ตเบตง                                                                                             (B/L/-) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  

☞ เดินทางสู่ สวนหม่ืนบุปผำ หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนำวเบตง  เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้ 
เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยู่สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี
อากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด ท่ามกลาง
ภูเขาในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีดอกไมน้านาพนัธุ์บาน
สะพร่ัง เชิญชมความสวยงามของดอกไมท่ี้ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวและสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่ากว่า
พื้นท่ีอ่ืนของภาคใต ้

 
☞ น าท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงคดิ์นท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา (จคม.) สร้างขึ้นส าหรับเป็น
ฐานปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมืองแต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงคปิ์ยะมิตร สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2519 ใช้
หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มา
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงคจ์ะพบเห็นร่องรอยของการด าเนินชีวิตท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่ เช่น หอ้งนอน
ท่ีมีเตียงดิน ก่อติดกบัผนงั อุปกรณ์ในการสู้รบ และเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบญัชาการรบ ซ่ึงจุ
คนไดถึ้ง 200 คน 
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 ☞ เดินทางสู่  บ่อน ้ำร้อนเบตง  บ่อน ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้ าร้อนผุด
ขึ้นมาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้ าอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมี
น ้าเดือดน้ี สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที ซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอยา่งไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทั้งบ่อ
น ้ าร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น ้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบ าบดั โดยเช่ือกนัว่าน ้ าแร่แห่งน้ี สามารถบรรเทารักษาโรคภยั
ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี อาทิ โรคปวดเม่ือย โรคเหน็บชา โรคผิวหนงั เป็นตน้ 

 

 
 

 ☞ แวะถ่ายรูป ป้ำย OK BATONG  จุดเช็คอินท่ีคอยตอนรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนเมืองในหมอก ดอกไมง้าม 
 

กลำงวัน           รับประทำนอำหำรกลำงวัน  

☞ น าท่านสักการะ วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม สถานท่ีศกัสิทธ์ิและแหล่งศรัทธาของชาวเบตง เป็นท่ีประดิษฐานของ
องคเ์ทพ อาทิ เจา้แม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แม่จิวหวงัเหย่ ยี่หวงัตา้ต้ี หวาโถ่วเซียนซ่ือ ขงจ๊ือ  มีจุดเด่น
คือเจดีย ์7 ชั้นอนัโดดเด่น สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยผูมี้จิตศรัทธาไดร่้วมกนับริจาคเงิน มีนกัท่องเท่ียวทั้ง
ชาวไทยและชาวมาเลเซียท่ีเล่ือมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพรดา้นการมีบุตรและโชคลาภ 
 

☞  เดินทางสู่ วัดพุทธำธิวำส ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนิน
เขา สักการะพระธำตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกำศสีทอง
เป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยุกต์สวยงามมาก ภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และกราบขอพรพระพุทธ
ธรรมกำยมงคลประยุรเกศำนนท์สุพพิธำน พระพุทธรูป
ทองสัมฤทธ์ิองคใ์หญ่ท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากน้ียงัมี
วิหารหลวงปู่ ทวดเหยียบทะเลน ้าจืดใหท้่านไดก้ราบขอพร  
อิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั   
 
จากนั้น แวะ ร้ำนรังนกและร้ำนสมุนไพร เลือกซ้ือสินคา้เป็นของฝากตามอธัยาศยั 
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☞  เช็คอิน ถ่ำยรูปคู่ป้ำยใต้สุดแดนสยำม  เป็นท่ีระลึกตั้งอยู่บริเวณ
ชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมือง
ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอ าเภอเบตง กบัรัฐเป
รัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณ์ลายเส้นแผนท่ีประเทศไทยสีทอง
โดดเด่นสลกับนป้ายหินอ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไมด้อกไม้
ประดบัอนังดงาม 
 

☞ น าท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  ตั้งอยู่บริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบัถนนภกัดีด ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่
ถนน บริเวณหนา้สวนนก เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ท่ีขดุทอดโคง้ให้รถว่ิงไปมา ความยาว
ตลอดอุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และท าเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง    
 

❖ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอ ำเภอเบตงท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและใหญ่ท่ีสุดในโลก  ตู ้
เดิมตั้งอยู่ท่ีบริเวณส่ีแยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง จุดประสงค์ท่ีสร้างไวใ้นคร้ังแรกก็เพื่อใช้เป็นท่ีกระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตง ใกลก้นัเป็น หอ
นำฬิกำคู่บ้ำนคู่เมืองอ ำเภอเบตง ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบัเมืองเบตงมาชา้นาน เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์
ท่ีตั้งอยู่จุดศูนยก์ลางของเมือง สร้างดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเล่ืองช่ือจากยะลาท่ีไดรั้บการยอมรับในเร่ืองของความ
แข็งแรง สวยงามและคงทน อิสระให้ท่านเก็บภาพท่ีระลึกตามอธัยาศยั ❖ สตรีทอำร์ตเบตง (Street Art Betong) 
แลนด์มำร์คกลำงเมืองเบตง ท่ีเล่าขานต านานเบตงผ่านภาพวาดรอบเมือง เพื่อสร้างความประทบัใจให้ชาวเบตงและ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน 

 
 
เย็น อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 

  ท่ีพกั โรงแรม คำเธ่ย์ เบตง หรือ เบตงฮิลล์ หรือเทียบเท่ำ  
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วันท่ีสำม ทะเลหมอก SKYWALK อยัเยอร์เวง - หำดใหญ่ - ตลำดกมิหยง - สนำมบินหำดใหญ่ - สนำมบินสุวรรณภูม ิ        
                                                                                                                                                                       (B/-/-) 

04.00 น. ☞ สู่  จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ มี
ความสูงจากระดับน ้ าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งน้ีจะ
กลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดให้นกัท่องเท่ียวเตม็อ่ิมกบัทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิและทศันียภาพท่ีสวยงาม
ของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศ) อีกหนึ่งไฮไลท์ส ำหรับกำรชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ 
สกำยวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินท่ียื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็น
ระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพื้นเบ้ืองล่าง สามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และวิว
พระอาทิตยข์ึ้นและทิวทศัน์ของทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ  (รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำรถขึน้จุดชมวิว
และค่ำถุงผ้ำสวมรองเท้ำเดินบนสกำยวอร์ค) 

  
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  
 

 น าท่านเดินทางสู่ หำดใหญ่ (สงขลำ) ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ใหท้่านไดอิ้สระพกัผอ่นบนรถ. 

กลำงวัน อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย  
   

 ☞ น าท่านเดินทางสู่  ตลำดกิมหยง  ตลาดขายของฝากและของท่ีระลึกขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่  ตั้งอยู่บน
อาคารสองชั้น ริมถนนละมา้ยสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินคา้ ชั้นล่างเป็นตลาดขายของแห้ง เดิมอาคารแห่งน้ี
เคยเป็นโรงภาพยนตร์ ช่ือ โรงภาพยนตร์เฉลิมไทย ช่ือตลาดกิมหยง มาจากช่ือเต็มว่า "ตลาดชีกิมหยง" เป็นช่ือของ
คหบดีชาวจีนช่ือ ชีกิมหยง และภรรยาช่ือละมา้ย เจา้ของท่ีดินแต่เดิม ใหท้่าน อสิระช้อปป้ิงสินค้ำของฝำกนำนำชนิด 
เช่น ขนม ของทานเล่น ผลไมอ้บแห้ง เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายตาม
อธัยาศยั  จนถึงเวลานดัหมาย   
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 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินหำดใหญ่ 
17.10 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บำงกอกแอร์เวย์ส เท่ียวบินท่ี PG434 
18.40 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ. 
 

 
 
 

หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็นผู้บริหำรเวลำปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม โดยทำงบริษัทจะค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ. 

 

หำกลูกค้ำต้องกำรซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศ กรุณำตรวจสอบกบัเจ้ำหน้ำท่ีก่อนทุกคร้ัง 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดวันเดินทาง ราคา/ท่าน พกัเดี่ยว หมายเหตุ 

24-26 มีนาคม 2566 7,999 2,000  
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีเป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท  (เกบ็ที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) 
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อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ  พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 5 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN 
BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ 
SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่ำนละ 500 บำท/ท่ำน/ทริป (ช ำระค่ำทิปท่ีสนำมบิน ณ วันเดินทำง) 
 กรณีผู้เดินทำงเป็นชำวต่ำงชำติ ช ำระค่ำทัวร์เพิม่ 1,000 บำท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3 % 
 ค่ำเลือกท่ีน่ังบนรถตู้น ำเท่ียว (โปรดสอบถำมพนักงำน) 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามท่ีบริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 
35 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน กรณีทางบริษัทออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายช่ือผู้เดินทาง ทุก
กรณี** 

เง่ือนไขกำรยกเลกิและกำรคืนค่ำทัวร์ 
เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินค่ำทัวร์เต็มจ ำนวนแล้ว ไม่สำมำรถยกเลกิ เปลีย่นแปลงกำรเดินทำงได้ทุกกรณี 

และไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงผู้เดินทำงได้ โดยตำมหลกักำร “ยกเลกิทัวร์” เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติธุรกจิน ำเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 28 

หมำยเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุป

และข้อตัดสินใดใด ของบริษัท ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้อ
อื่น ๆ ที่ได้ระบุมาทั้งหมดแล้ว 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทา งบริษัทฯหรือ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง , การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ

เที่ยวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง 

ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท กำกับ

เท่านั้น 
10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดใด ทั้งสิ้น 
11. เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจ อีกครั้ง ก่อนทำการชำระเงิน เมื่อท่านตกลงชำระเงินแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด  
 **เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร

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