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BETONG 
  

สายการบนิไทยไลอ้อนแอร ์(SL) 
 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 สนามบินดอนเมอืง-สนามบนิหาดใหญ-่ศาลเจา้แมล้ิ่มกอ
เหนีย่ว-จุดชมวิว สะพานขา้มอ่างเก็บน้าเขื่อนบางลาง-ป้าย
โอเคเบตง-ตู้ไปรษณยีส์งู-ใหญท่ี่สดุในโลก -อุโมงค์มงคล
ฤทธิ์ - หอนาฬกิาเมอืงเบตง   

   Grand Mandarin Betong Hotel 
หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-วัดพทุธาธวิาส-วัด
กวนอิม-ป้ายใต้สดุสยาม-สนามบินเบตง-ร้านของฝาก
เมอืงเบตง-ร้านวุ้นด า (เฉาก๊วย ก.ม. 4)–สวนหมื่นบุปผา-
อุโมงคป์ิยะมติร-บ่อน้าพรุอ้น-ศาลาประชาคม 

   Grand Mandarin Betong Hotel 
หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 สะพานแขวนแตปูซ-ูวัดชา้งให้-มสัยดิกลางสงขลา-ตลาด
กิมหยง-สนามบินหาดใหญ-่ดอนเมอืง 
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วันแรก สนามบนิดอนเมือง-สนามบนิหาดใหญ-่ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหนีย่ว -จุดชมวิว 
สะพานข้ามอ่างเก็บน้าเขื่อนบางลาง -ป้ายโอเคเบตง-ตู้ไปรษณยีส์ูง-ใหญ่
ทีสุ่ดในโลก -อุโมงค์มงคลฤทธิ ์- หอนาฬิกาเมืองเบตง   

04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคานเ์ตอร์ สายการบนิไทยไล
อ้อนแอร์  โดยมเีจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกเรื่องบตัรโดยสารท่ีนั่งและเช็คสมัภาระก่อน
เดินทาง***ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบนิและสายการบนิ*** 

 

06.20 น. เดินทางสูห่าดใหญ ่จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบนิ สายการบนิไทยไลอ้อนแอร์   

*ขอสงวนสทิธิ์เปล่ียนสายการบนิเปน็สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย หรอืสายการบนินกแอร์ ในกรณท่ีีมกีาร
ยกเลิกเท่ียวบนิ, การเปล่ียนแปลงเวลาเดินทางของเท่ียวบนิ หรือจ านวนท่ีนั่งไมเ่พียงพอ ท่ีสง่ผลกระทบต่อ
รายการท่องเท่ียว* 

07.25 น.      เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ออกเดินทางสู ่จ.ปตัตานี ระหว่างทางแวะเสริมสริิมงคล ณ ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหนีย่ว เจ้าของต านานสดุ
คลาสสกิของปตัตานี โดยมเีรื่องเล่าว่าล้ิมกอเหนี่ยวเดินทางมาตามพ่ีชายกลับไปดแูลแมท่ี่บา้นเกิด แต่พ่ีชาย
ไมก่ลับไป ล้ิมกอเหนี่ยวจึงผูกคอตายใต้ต้นมะมว่งหิมะพานต์ โดยภายในศาลมคีวามเชื่อกันว่าเราสามารถยืม
เงินเจ้าแมล้ิ่มกอเหนีย่วเปน็ขวัญถงุได้ เมื่อค้าขายได้ก าไรงอกเงยใหน้ าเงินมาคืนเปน็ 2 เท่า ของที่ได้ยืมเจ้าแม่
ล้ิมกอเหนี่ยวไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที ่1) 

 เดินทางสู ่อ.เบตง จังหวัดท่ีอยู่ใต้สดุของประเทศไทย ระหว่างทางแวะถ่ายรูป ท่ีจุดชมวิว สะพานข้ามอ่าง

เก็บน้าเขื่อนบางลาง เสน้ทางสูอ่ าเภอเบตง ซึ่งสะพานนี้สร้างขึ้นเพ่ือยน่ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร เดิมถนน

ท่ีใช้จะเปน็เสน้ทางระหว่างภูเขาท่ีมคีวามคดเค้ียว ท าใหก้ารสญัจรเปน็ด้วยความล่าชา้และเสีย่งต่อการเกิด

อุบติัเหตุ ท าให้ทางราชการต้องด าเนนิการสรา้งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 สายยะลา-เบตง ขึ้น โดย

ประหยัดเวลาการเดินทางได้ประมาณ 30 นาที 

 

 

ค่า รับประทานอาหารค่า (มื้อที ่2) 
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 สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ อ าเภอเบตง  แวะบันทึกภาพเป็นท่ีระลึก ท่ี ป้ายโอเคเบตง จุด
เช็คอินแรกท่ีคอยต้อนรับนักท่องเท่ียวก่อนเข้าสู่ “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมือง
งามชายแดน” ซ่ึงต้ังอยู่ทางเข้าตัวเมืองเบตง เส้นทางสาย 410 ถนนสายหลักในการเข้า-ออก
ตัวเมืองเบตง 

 

 น าท่านถ่ายภาพกับ ตู้ไปรษณย์ีสูง-ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ตู้ไปรษณีย์แห่งน้ี ต้ังอยู่ ณ มุมถนนสุข
ยางค์ บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาต้ังแต่ปี 2467 ในอดีตการติดต่อสื่อสารระหว่างอ าเภอเบตงกับ
อ าเภออ่ืน ๆ เป็นไปด้วยความยากล าบาก การติดต่อสื่อสารด้วยจดหมาย เป็นการติดต่อสื่อสาร
ท่ีสะดวกท่ีสุด นายสงวน จิระจินดา นายกเทศมนตรีอ าเภอเบตง ในขณะน้ันเคยเป็นนาย
ไปรษณีย์มาก่อน จึงได้จัดสร้างตู้ไปรษณีย์น้ีไว้ เพ่ือเป็นสัญลักษณก์ารติดต่อสื่อสารของ
อ าเภอเบตง และยังได้ติดต้ังวิทยุกระจายเสียงไว้ในส่วนบนของตู้ เพื่อให้ประชาชนได้รับฟัง
ข่าวสารจากทางราชการด้วยและปัจจุบันตู้ไปรษณีย์ใบน้ี ก็ยังใช้งานอยู่พร้อมบริการรับ
จดหมายเหมือนตู้ไปรษณีย์ท่ัว ๆ ไป 

 สมควรแก่เวลา น าท่านชมแสงสียามค่าคืนของ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ ์เป็นอุโมงค์ถนนท่ีลอด
ผ่านภูเขา เช่ือมชุมชนเมืองกับปริมณฑลของเบตง มีระยะทางยาว 273 เมตร ท่ีแห่งน้ีเป็นจุด
สตาร์ทของเส้นทางว่ิงโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของทีมพี่ตูนบอด้ีสแลม 

 หลังจากน้ัน น าท่านชม หอนาฬิกาเมืองเบตง  สิ่งก่อสร้างคู่บ้านคู่เมืองเบตง  เสน่ห์ท่ีคู่หอ
นาฬิกาคือ นกนางแอ่นนับพันตัวท่ีเกาะสายไฟบริเวณหอนาฬกิา ซ่ึงมีจ านวนมากช่วงเดือน
กันยายนถึงมีนาคม  นกนางแอ่นเหล่าน้ีบินหนีความหนาวเย็นมาจากไซบีเรีย  และชาวเบตงมี
เร่ืองเล่าว่าหากท่านโดนมูลของนกนางแอ่นตกใส่ในบริเวณน้ี ไม่นานท่านจะต้องกลับมาเยือน
เมืองเบตงอีกแน่นอน 

ทีพ่ัก น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า 
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TAIWAN 

04.00 น. เตรียมตัวออกเดินทางชมทะเหมอก 

04.45 น. ออกเดินทางสู่เขาไมโครเวฟ (ความสูงจากระดับน้าทะเล 2,038 ฟุต) อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 32 

กิโลเมตร เพ่ือชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ข้ึนสู่จุดชมวิว 

 สกายวอล์คอัยเยอรเ์วง (Skywalk@Aiyerweng) ไฮไลท์ส าหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

ระเบียงทางเดินท่ียื่นออกจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายระเบียงเป็นพื้นกระจกใสมอง

ทะลุไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมบรรยากาศดวงอาทิตย์ข้ึน ท่ามกลางสายหมอกอันงดงามราวกับ

อยู่บนสรวงสวรรค์ ได้แบบรอบทิศทาง 360 องศา รวมค่ารถท้องถ่ินข้ึนจุดชมวิว และค่าถุงผ้าสวม

รองเท้าเดินบนสกายวอล์ค (เปล่ียนใช้รถบริการของชุมชนอัยเยอร์เวงข้ึนสกายวอล์ค รถสองแถว

ท้องถ่ิน และต่อรถมอเตอร์ไซต์ท้องถ่ิน) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า (มื้อที ่3) 

 

  

วันทีส่อง สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง-วัดพุทธาธิวาส-วัดกวนอิม-ป้ายใต้สุด

สยาม-สนามบนิเบตง-รา้นของฝากเมืองเบตง-รา้นวุ้นด า (เฉาก๊วยก.ม.4)–

สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บอ่น้าพุรอ้น-ศาลาประชาคม) 
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 วัดพุทธาธิวาส ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็น

เจดีย์สีทองทรงศรีวิชัยประยุกต์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กราบพระพุทธธรรมกายมงคลฯ 

พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากน้ียังมีวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบนา้ทะเล

จืดอีกด้วย 

 

 น าท่านสู่ วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิมต้ังอยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม 

วัดแห่งน้ีเป็นท่ีต้ังของศาลเจ้าซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานขององค์เทพส าคัญๆหลายองค์ อาทิ เจ้าแม่

กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้าต้ี หวาโถ่วเซียนซ่ือ ขงจ้ือ เป็นต้น มี

นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและมาเลเซียเล่ือมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพรเป็นจ านวนมาก 

ส่วนมากจะขอพพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ 

 เหยียบแผ่นดินใต้สุดสยามชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ่ายรูปท่ีป้าย “ใต้สุดสยาม” และรูปแผนท่ี

ประเทศ   ไทยสีทองสลักบนหินอ่อน   
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น าท่านถ่ายรูปด้านนอก สนามบินเบตงสนามบินแห่งใหม่ ล าดับท่ี 29 ของกรมท่าอากาศยาน 

แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของอ าเภอเบตง สถาปัตยกรรมของอาคารท่ีงดงาม เพราะอาคารบางส่วนถูก

ออกแบบด้วยไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถ่ิน เน่ืองจากค าว่า “เบตง” หรือ “บือตง” เป็นภาษาถ่ิน

มลายู ซ่ึงแปลว่า “ไม้ไผ่” 

 

ชม ร้านของฝากเมืองเบตง  ( ชิมชาเห็ดหลินจือธรรมชาติและซุปต้าลิหวังตุ๋นไก่)  มอบ

ประกาศนียบัตร “100โค้ง 1,000เล้ียว” และชมร้านอินเตอร์รังนก การคัดรังนก เลือกซ้ือสินค้า

พื้นเมือง และทานรังนกตุ๋นโสม (ท่านจ่ายเอง) 

 

น าท่านสู่ ร้านวุ้นด า กม.4 ต้นต าหรับอร่อยระดับต านาน พิเศษ…เสิร์ฟเฉาก๊วยท่านละ 1 ถ้วย 

เฉาก๊วยใช้วิธีท าแบบด้ังเดิม ต้มเค่ียวหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟืน ซ่ึงจะท าให้มีกล่ินหอมและมากไปด้วย

สรรพคุณทางยา ให้ท่านได้อิสระซ้ือเป็นของฝาก 

กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที ่4) 

 

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ อุโมงค์ปิยะมิตร  อดีตฐานท่ีม่ันของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาผู้เช่ียวชาญ

ในการรบรูปแบบจรยุทธ์ เป็นท่ีหลบเร้นการโจมตีทางอากาศ อุโมงค์มีความยาว 1 กิโลเมตร ใช้เวลา

ขุด 3 เดือน โดยแรงงาน 50 คนหมุนเวียนกันขุด ด้ังเดิมมีทางเข้าออก 9 ทาง กระจายตัวอยู่ท่ัวภูเขา 

ภายในอุโมงค์มีศูนย์บัญชาการ ห้องพยาบาล ห้องส่งสัญญาณวิทยุ ห้องใต้ดินเก็บเสบียงและ

เอกสารส าคัญ ห้องพักผ่อน ภายนอกมีลานฝึกซ้อมกลยุทธ์และท ากิจกรรมต่างๆ ป้อมยาม ห้องครัว

ไร้ควัน ห้องฮันนิมูนวิวาห์ห้าดาว ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ ต้นไม้พันปีใกล้ ปากทางเข้าอุโมงค์ 
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สวนหมื่นบุปผา  โอบล้อมดอกไม้เมืองหนาวหน่ึงเดียวของภาคใต้อุณหภูมิ 13–32C ตลอดปี ชม

ดอกไม้นานาชนิดปลูกตามฤดูกาล 

 

 

 
 

เดินทางไป บ่อน้าร้อนเบตง บ่อน้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย 

โดยอุณหภูมิของน้าน้ันอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณท่ีน้าเดือดน้ีสามารถต้มไข่ไก่ได้

จนสุกภายใน 7 นาทีเท่าน้ัน ท่านสามารถน่ังขอบสระแช่เท้าจะรู้สึกผ่อนคลาย (นุ่งขาสั้น) 

 
ค่า รับประทานอาหารค่า (มื้อที ่5) 

ท่ีพัก น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า 
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 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที ่6)  ห้องอาหารของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งน้ี

ใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักท่ีสร้างข้ึนน้ัน ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น 
ผลไม้ ยางพารา และใช้สัญจรของชาวสวนในพื้นท่ี ตัวสะพานมีความกว้าง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร 

 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดช้างให้ (วัดราษฎรบู์รณาราม) วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี กราบสักการะพระรูปหลวงปู่

ทวดเหยียบน้าทะเลจืดเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแห่งน้ี รวมท้ังเดินชมบริเวณวัด และเช่าวัตถุบูชา อันศักด์
สิทธ์ิ ด้านหน้าของวัดเป็นสถูปบรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด ซ่ึงผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรและอธิษฐานขอ
ความช่วยเหลืออยู่เนืองนิตย์ 

 
 น าท่านเดินทางสู่ มัสยิดกลางสงขลา หรือช่ือเต็มว่า มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม ต้ังอยู่ท่ี ต าบลคลองแห 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศาสนสถานของพี่น้องชาวมุสลิม ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่างดีของชาวสงขลา และ
นักท่องเท่ียว  เพราะมีลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีสวยสง่างดงาม โดยด้านหน้าจะมีสระน้าทอดยาวราว 200 
เมตร ท าให้มัสยิดน้ีดูคล้ายกับทัชมาฮาลท่ีอินเดียจนได้ขนานนามว่าเป็น ทัชมาฮาลเมืองไทย 

วันทีส่าม สะพานแขวนแตปูซู–วัดช้างให-้มัสยดิกลางสงขลา -ตลาดกิมหยง-สนามบนิ

หาดใหญ-่ดอนเมือง 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที ่7) 
 จากน้ันช้อปป้ิง ตลาดกิมหยง ศูนย์รวมสินค้าหลากหลาย เช่น ขนมขบเข้ียว ผลไม้สด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

ลูกหยี น้าหอม เคร่ืองส าอาง ช้อคโกแลต เป็นต้น 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
 ***ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน*** 
 น าท่านเดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์   
 *ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนสายการบินเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชีย หรือสายการบินนกแอร์ ในกรณีท่ีมีการ

ยกเลิกเท่ียวบิน,การเปล่ียนแปลงเวลาเดินทางของเท่ียวบิน หรือจ านวนท่ีน่ังไม่เพียงพอ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
รายการท่องเท่ียว* 

20.45 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

 
ก าหนดวันเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ 

 

พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

31 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 13,999.- 2,800.- 

24 – 26 ก.พ. 66 10,999.- 2,800.- 

17 – 19 ม.ีค. 66 10,999.- 2,800.-  

06 – 08 เม.ย. 66 13,999 2,800  

11 – 13 เม.ย. 66  12,999 2,800 

13 – 15 เม.ย. 66 13,999 2,800  

26 – 28 พ.ค. 66  10,999.- 2,800.-  

23 – 25 มิ.ย. 66  10,999.- 2,800.-  

27 – 29 ก.ค.66  12,999.- 2,800.-  

28 – 30 ก.ค. 66 13,999.- 2,800.-  

*กรุ๊ปออกเดินทาง ขั้นต่า 8 ท่าน* 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทรปิ 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่าน้ัน หากสายการ

บินมีการปรับราคาภาษีน้ามันข้ึน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง (ต๋ัว

เคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีน่ังล่วงหน้าได้ ท่านจะได้รับท่ีน่ังแบบสุ่มเท่าน้ัน) 

2. ค่ารถตู้น าเท่ียว 9 ท่ีน่ัง พร้อมน้ามันและคนขับน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

3. ค่าท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดย

มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ท้ังน้ี

ข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมน้ันๆ 

4. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ายานพาหนะท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
8. ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่าน้ัน 
 

อัตราค่าบรกิารดังกล่าวไม่รวม 
1.ไมร่วมนา้หนักกระเปา๋โหลดใต้ท้องเครื่องคา่นา้หนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 550 บาทต่อเท่ียว   (หาก
ต้องการซื้อน้าหนกักระเปา๋เพ่ิม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนเดินทาง 7 วัน) 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากที่ระบใุนรายการ เชน่ ค่าใช้จ่ายสว่นตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจรงิ 
4. ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และอาหารส าหรับมสุลิม 
5. ค่าทิปมคัคเุทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 
6.ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม VAT 7 % และ VAT 3% 
 
  การยกเลิกการเดินทาง 
***เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เปน็ไปตามพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก์*** 
1.แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไมน่้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูค้าช าระมา สว่นท่ีเหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถ้าม)ี 
3.แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินท้ังหมด 
4.** กรณมีเีหตุใหย้กเลิกทัวร์ โดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้าม)ีอาทิเชน่ 
ค่ามดัจ าต๋ัวเครื่องบนิ โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเปน็อ่ืนๆ 
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ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
คณะทัวร์ครบ 8 ท่านออกเดินทาง 
บริษัทฯ มสีทิธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกิดเหตุสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปน็ส าคัญ 
รายการท่องเท่ียว และร้านอาหาร สามารถสลับปรับเปล่ียนรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเปน็ไปอย่างราบรื่น 
และเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเปน็ส าคัญ 
บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทาง
บริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บปว่ย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 
ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้หากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบนิ 
จะไมม่กีารคืนเงินใดๆ ท้ังสิน้ แต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสทิธิ์การจัดหานี้โดยไมแ่จ้งให้
ทราบล่วงหนา้ 
ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบนิในปจัจุบนั หากราคาต๋ัวเครื่องบนิปรับสงูขึ้น บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบนิตาม
สถานการณดั์งกลา่ว 
ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื้อ 
ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่่าท้ังหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไมร่ับผิดชอบ หากผู้เดินทางไมป่ฎิบติัตามข้อก าหนดมาตรการควบคมุโรค การแพร่ระบาด โควิด 
บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการไมร่ับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นใดใดท้ังสิน้ 
** ก่อนท าการจองทัวร์ทกุครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปน็หลัก ** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QQBET-SL004- เบตง Very Good ชมทะเลหมอก สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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