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บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD): ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (BKK) 

FD4300 BKK (สวุรรณภมิู) – HDY (หาดใหญ่) 06.00 – 07.35 

FD4307 HDY (หาดใหญ่) – BKK (สวุรรณภมิู) 17.45 – 19.20 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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DAY 1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – วงัยะหริ่ง – ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหนี่ยว – เบตง – หอนาฬิกา – 
ตูไ้ปรษณียใ์หญ่ที่สดุในโลก – สตรีทอารต์เบตง – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ – ถนนคนเดิน                                  (B/L/-) 

04.00 คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบั 
อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหนา้กากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั 
COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอิน 
สายการบินจะปิดใหท้ าการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง* 

06.00 ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินท่ี FD4300 
ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที  **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

**ไม่รวมน ้ำหนักกระเป๋ำส ำหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่ำนสำมำรถซือ้น ้ำหนักกระเป๋ำหรืออัพทีน่ั่งได้ก่อนเดินทำง  
72 ชั่วโมง (มีค่ำใช้จ่ำย) แต่สำมำรถถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 

07.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
    --------------------  หลงัจากทกุท่านรบัสมัภาระ และท าธุระสว่นตวัเรียบรอ้ยแลว้ --------------------------- 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร เมนต่ิูมซ า 

น าท่านเดินทางไปยงั วงัยะหริ่ง หรือ วงัเจา้เมืองยะหริ่ง ตัง้อยู่ที่ ต  าบลยาม ูอ าเภอยะหริ่ง จงัหวดัปัตตานี สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 
2428 ในสมยัรชักาลที่ 5 โดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสรุสงคราม เรือนไมก้ึ่งปนู สรา้งขึน้แบบสไตลย์โุรป 
ผสมผสานศิลปกรรมพืน้เมือง และชวา ตัง้ตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่งในปัจจุบนั นบัเป็นความภาคภมูิใจของชาว 
ยะหริ่งยิ่งนกั เพราะสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิคหลงันี ้ไดท้ าหนา้ที่ตอ้นรบันกัท่องเที่ยวผูม้าเยือนจากต่างแดนอยู่เป็น 
กิจวตัร ปัจจบุนันีว้งัยะหริ่งยงัมีใหเ้ห็นถึงความสมบรูณ์ 
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น าท่านเดินทางท่องเที่ยวจงัหวดัปัตตานี ท าท่านสกัการะ ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหนี่ยว หรือ ศาลเจา้เลง่จเูกียง 
เป็นศาลเจา้เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของ จ.ปัตตานีมาตัง้แต่โบราณ ตัง้อยู่ที่ถนนอาเนาะรู อ าเภอเมือง ปัตตานี 
เดิมศาลเจา้นีม้ีชื่อเรียกว่า "ศาลเจา้ซูก๋ง" ตามหลกัฐานที่จารกึอยู่ในศาลเจา้ ตัง้ขึน้ในปีปีพทุธศกัราช 2117 
ในรชัสมยัของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยธุยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

น าท่านเดินทางสู ่อ.เบตง อ าเภอที่อยู่ใตส้ดุของประเทศไทย เมืองใตส้ดุปลายดา้มขวาน 
เมืองที่ลอ้มดว้ยขมุเขาและมีทะเลหมอกเกือบทัง้ปี น าท่าน ถ่ายรูปบรเิวณหอนาฬิกา สญัลกัษณข์องเมืองเบตง 
ตัง้เป็นศนูยก์ลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง ใกล้ๆ กนันัน้มีตูไ้ปรษณีย ์ 
ตูไ้ปรษณียแ์ห่งอ าเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศไทยและใหญ่ที่สดุในโลก 
โดยสรา้งขึน้เพื่อร  าลึกถึงความยากล าบากในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2467 
ตัง้แต่ก่อนสมยัสงครามโลกครัง้ที่สอง ลกัษณะเป็นคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจลุ  าโพงไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายรุวม 
86 ปี ใหท้่านถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ 
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จากนัน้ เดินทางสู ่สตรีทอารต์ STREET ART ถนนศิลปะเมืองเบตง เกิดขึน้จากน า้พกัน า้แรงของ ทีมนกัศึกษาและอาจารย ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร วาดขึน้มาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยวและชาวเบตง 
เนรมิตรงานศิลปะ บอกเลา่ถึงเรื่องราววิถึชีวิตและสญัลกัษณข์องเบตง  
น าท่านชม อโุมงคเ์บตง มงคลฤทธิ์อโุมงคข์นาดใหญ่ที่เจาะผ่านภเูขาเพื่อเชื่อมต่อสว่นขยายของเมืองไปอีกฟากของตวัเมือง 
อโุมงคแ์ห่งนีย้งัเป็นอโุมงคท์ี่ผูค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย 
ภายในอโุมงคต์กแต่งประดบัประดาดว้ยไฟหลากสีตวัอโุมงคม์ีความยาวถึง273 เมตร กวา้ง 9 เมตร ผิวจราจรคู่ กวา้ง 7เมตร 
ทางเทา้เดินกวา้งขา้งละ 1 เมตร และมีความสงูถึง 7 เมตร เปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2544  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ถนนคนเดินเบตง อิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองหรือลิม้ลองอาหารตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารตามอธัยาศยั เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว 
น าทกุท่านเขา้สูท่ี่พกั THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือเทียบเท่า 

 

DAY2    SKY WALK ชมทะเลหมอก อยัเยอรเ์วง – ถ่ายรูปสะพานแตปซูู - น า้ตกเฉลิมพระเกียรติร.9 – สวนหมื่นบุปผา – 
อโุมงคปิ์ยะมิตร – วุน้ด า เฉาก๊วยเบตง กม.4 – บ่อน า้รอ้นเบตง –  ปา้ยใตส้ดุแดนสยาม                                (B/L/D)                                                                                                   

04.00 น าท่านเดินทางสูจุ่ดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 
มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟตุ ใหท้่านเต็มอ่ิมกบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตัง้แต่ช่วงเชา้มืดไดอ้ย่างสวยงาม 
(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น  

จากนัน้ใหท้่านถ่ายรูปสวยๆกบั สะพานแตปซูู เป็นสะพานแขวนไมเ้ก่าแก่สรา้งขา้มแม่น า้ปัตตานี มีนายมเูซ็ง แตปซูู 
เป็นผูบ้กุเบิกใหท้่านไดถ้่ายรูป  เดินทางสู ่น า้ตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดิม คือ น า้ตก “วงัเวง” หรือ "อยัเยอรเ์ค็ม" 
เป็นน า้ตกที่ตกลงมาจากหนา้ผาสงูกว่า 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลมุไปดว้ยพรรณไมเ้ขียวขจีในปีมหามงคลครบรอบ 72 
พรรษาในปี 2542 อบต.อยัเยอรเ์วง จึงไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบิกเสน้ทาง พฒันาเป็นแหลง่ท่องเที่ยว 
และไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นน า้ตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา  
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น าท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือสวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้
เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ดว้ยสภาพภมูิประเทศที่อยู่สงูจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร 
มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน า้เพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลกูไมด้อกเมืองหนาว 
เป็นโครงการตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี มีดอกไมน้านาพนัธุบ์านสะพรั่ง 
คอยเชือ้เชิญผูม้าเยือน ไดแ้ก่ แอสเตอร ์ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลสั ตุม้หนูางฟ้า 
และอีกหลายสายพนัธุอ์นัมีเสน่ห ์ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมน ูปลานิลสายน า้ไหล 

จากนัน้ เดินทางสู ่อโุมงคปิ์ยะมิตร ในอดีตเคยถกูใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อนตวั และเป็นแหลง่สะสมเสบียงในการ
ต่อสูข้องกลุม่ผูข้ดัแยง้ทางการเมืองในคาบสมทุรมาลายาในเวลาต่อมากลุม่ผูท้ี่เคยใชอ้โุมงคแ์ห่งนีใ้นการพกัพิง 
ไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไปแลว้  ภายในอโุมงคส์ีเหลืองสม้นวลตาแต่ก็ชวนใหน้ึกถึงภาพอดีต  
เช่น หอ้งนอน หอ้งเก็บเสบียง เป็นตน้ อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอดัภายในอโุมงคม์ีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร 
ระหว่างทางเดินไปสูอ่โุมงคต์อ้งเดินผ่านป่าที่มีความอดุมสมบรูณม์ากๆ  
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จากนัน้ น าท่านสู ่รา้นวุน้ด า กม. 4 หรือ รา้นเฉาก๊วย รา้นตน้ต าหรบัอร่อยระดบัต านาน 
เฉาก๊วยท่ีผ่านกระบวนวิธีท าแบบดัง้เดิม ตม้เค่ียวหญา้เฉาก๊วยมากกว่า 3 ชั่วโมง ดว้ยเตาฟืน 
ซึ่งจะท าใหม้ีกลิ่นหอมของหญา้เฉาก๊วย ที่มากไปดว้ยสรรพคณุทางยา ช่วยแกร้อ้นในกระหายน า้ ขบัเสมหะ แกค้ลื่นไส ้
ช่วยลดระดบัน า้ตาลในเลือดและหากน าตน้เฉาก๊วยมาตม้ใหเ้ดือดแลว้น าน า้เฉาก๊วยมาด่ืมเป็นประจ าจะช่วยลดอาการโรค 
ความดนัโลหิตสงู และโรคเบาหวานไดอี้กดว้ยใหท้่านไดอิ้สระซือ้เป็นของฝาก  
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่บ่อน า้รอ้นเบตง เป็นบ่อน า้รอ้นธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบดว้ยแรธ่าตตุ่าง ๆ มากมาย 
โดยอณุหภมูิของน า้นัน้อยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบรเิวณที่น า้เดือดนีส้ามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสกุภายใน 7 
นาทีเท่านัน้มีการสรา้งสระน า้ขนาดใหญ่ส าหรบักกัน า้จากน า้พรุอ้นเพื่อใหป้ระชาชนและนกัท่องเที่ยวไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เลน่ 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ป้ายใตส้ดุสยาม ป้ายกัน้เขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย 
มีเอกลกัษณล์ายเสน้แผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลกับนปา้ยหินอ่อนรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไมด้อกไมป้ระดบั 
อนังดงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูห่าดใหญ่ 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมน ูไก่เบตง และผดัผกัน า้ 
น าทกุท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือโรงแรมเทียบเท่า 
 

DAY 3  วดัพทุธาธิวาส – หาดใหญ่ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ)                      (B/L/-) 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น  

จากนัน้ เดินทางสู ่วดัพทุธาธิวาส วดัสวยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองคเ์จดียต์ัง้อยู่บนเนินเขา มีทศันียภาพที่สวยงดงาม 
มองเห็นภเูขาท่ีรายลอ้มเมืองเบตงอยู่เบือ้งหนา้ มีสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีพทุธศาสนิกชนนิยมมาสกัการะบชูา 3 สิ่งคือ 
พระมหาธาตเุจดีย ์พระพทุธธรรมประกาศ พระพทุธธรรมกายมงคลปยรุเกศานนทส์พุพิธาน 
และวิหารหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด ลกัษณะเจดียก์่อสรา้งแบบศรีวิชยัประยุกต ์สีทองอรา่ม สงู 39.9 เมตร 
บรรจพุระบรมสารีริกธาตสุรา้งขึน้เพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายคุรบ 
60 พรรษา 
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เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  
น าท่านเดินทางสู ่หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จากนัน้น าท่านแวะ ตลาดกิมหยง  
เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตัง้อยู่บนอาคารสองชัน้ 
รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสินคา้ ชัน้ล่างเป็นตลาดขายของแหง้ 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

17.45  ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD4307 ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 1 
ชั่วโมง 40 นาที  **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

19.20   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
อัตรำค่ำบริกำร  

วันทีเ่ดินทำง รำคำผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

10 – 12 เมษำยน 2564 9,999 2,000 

11 – 13 เมษำยน 2564 9,999 2,000 

12 – 14 เมษำยน 2564 9,999 2,000 

13 – 15 เมษำยน 2564 9,999 2,000 

 
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานีไ้ม่รวมค่าทิป** 

**ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)** 
 
เอกสำรประกอบกำรเดินทำง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้  าหรบัการท าประกนัการเดินทาง กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) 
กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ใหท้ราบ  ***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงิน ***** 
 
ข้อส ำคัญ  
ทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์่านละ 300 บาท  
ถา้หากมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษัิทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง  
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม  
*ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) 
รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน า้มนัทกุแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 
เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ  
*กระเป๋าถือขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. 
*รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเที่ยวตามรายการ) 
*บรกิารน า้ด่ืม 1 ขวด/วนั  
*ค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
*มคัคเุทศกน์ าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
*ค่าประกนัอบุติัเหตกุารเดินทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 
1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกนัภยั ซึ่งไม่รวมประกนัสขุภาพ 
*ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินสงูสดุท่านละ 30,000 บาท 
คุม้ครองทัง้คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิัทประกนัภยั 
ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 
*ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบใุนโปรแกรมการเดินทาง 
*ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ 
ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบเุต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน 
อา้งอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี ้ไม่รวม 
*ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้มี) และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ 
*ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ทานเจ มงัสวิรติั หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 
*ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจรงิ 
*ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
*ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสายการบิน และ 
รุน่ของเครื่องบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอ้ยู่ที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 
*ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ 
*VAT 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
*ทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์่านละ 300 บาท  
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เงือ่นไขกำรจอง 
มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยืนยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี ้กรุณาช าระเงินมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 
16.00 น. มิเช่นนัน้จะถือว่าท่านไดท้ าการยกเลิกการจองโดยอตัโนมติัหากไม่ไดร้บัยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด 
และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหส้ิทธิ์ไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียดมีท่ีนั่งจ ากดั  
ยกเวน้โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านัน้  
กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลืออย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทก าหนด 
ทางบรษัิทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมดัจ าใหท่้านได ้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงก็ตาม 
 
เงือ่นไขกำรยกเลิก และ เปล่ียนแปลงกำรเดินทำง 
*ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 
*ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดที่ลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ(ถา้มี) 
*ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธิ์ยดึเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ(ถา้มี) 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
 
หมำยเหตุ  
*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมิอากาศ เหตกุารณท์างการเมือง 
สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดใหบ้ริการ เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
โดยส่วนนีท้างบรษิัทจะค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่จ  าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
ทางบรษิัทจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
*กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 
*บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การลา่ชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 
การเมือง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัท  
*เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่สามารถเรียกรอ้งค่าบรกิารคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
*มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มีอ  านาจในการตดัสินใจหรือใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน 
บรษิัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก 
ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
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*ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนๆ โดยทางบรษัิทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน 
*กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เพื่อท าการยืนยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร ์, ตั๋วรถไฟ) 
*กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักบัเจา้หนา้ที่ก่อนทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได ้
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัฤดกูาล 
สภาพภมูิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส  าคญั กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน 
ทางบรษิัทจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง 
โดยในสว่นนีห้ากเกิดความเสียหายใดๆบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้   
*กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิัทฯ อย่างนอ้ย 7 
วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร ์กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียกค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 
ทางบรษัิทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงที่เกิดขึน้กบัผูเ้ดินทาง  
*กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั ทางบรษิัทจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง 
ทางบรษิัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน 
จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวตามที่ระบ ุ 
*บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ 
*กรณีท่านลืมสิ่งของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมายปลายทางตามที่ท่านตอ้งการ  
รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง 
*รา้นอาหารที่ระบใุนโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชั่วคราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั 
บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้
โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คียงกนั  
*กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดสว่นใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบไม่ว่าสว่นใดส่วนหน่ึง 
หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบรษิัทเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 
*หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้่านอย่างนอ้ย 3 
หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 
*อตัราทวัรน์ี ้เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรือ กลบัสว่นใดได ้
จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 
*ส าหรบัลกูคา้ที่เดินทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมไดใ้นบางกรณี 
ขึน้อยู่กบัโรงแรมที่คณะนัน้ๆพกัว่ามีหอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี 
ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิ่ม (พกัเด่ียว) ตามจริง ยกเวน้เด็กที่มีอายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
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*เก่ียวกบัที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลกูคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ 
สายการบินจะพยายามที่สดุใหท้่านไดน้ั่งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สดุ  
*ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบรษิัทฯ แลว้ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ที่มอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 


