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OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไมง้าม 
3 วนั 2 คืน   

โดยสายการบนิ นกแอร์ (DD) 
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พักโรงแรมแกรนดแ์มนดารินเบตง ระดับ 5 ดาว 
***พเิศษ!! รวมน า้หนักกระเป๋า 20 กก.*** 

วดัชา้งไห ้l  ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว l บ่อน ้าพรุอ้นเบตง l อโุมงคปิ์ยะมิตร l  

สนามบินเบตง l ถ่ายรปูป้ายใตส้ดุสยาม l อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ l  

Skywalk ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง l Street Art สงขลา l หาดสมิหลา l มสัยิดกลาง  

 

 

 

 

เส้นทางการเดินทาง เชา้ เท่ียง เยน็ 
วนัท่ี 1 สนามบินดอนเมือง -หาดใหญ่ –วดัชา้งไห ้- สะพานขา้มอ่างเก็บน ้าบางลาง -อุโมงคปิ์ยะ

มิตร –บ่อน ้าพุร้อนเบตง – สวนดอกไมห้ม่ืนบุปผา 

   

วนัท่ี 2 
 

SKYWALK อยัเยอร์เวง – สะพานแตปูชู - เฉาก๊วย กม.4 – ชมตูไ้ปรษณีย ์– วดัพุทธาธิวาส 
– ป้าย OK BETONG - สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใตสุ้ดสยาม – อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ 
– ถนนคนเดินเบตง 

   

วนัท่ี 3 เบตง -ศาลเจา้แม่ลิม้กอเหนี่ยว  - Street Art สงขลา – ถนนนางงาม – หาดสมิหลา - 
มสัยดิกลางจงัหวดัสงขลา ตลาดกิมหยง  - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง 

   

        

Day 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบตง 

เร่ิมต้นเพยีง 8990.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่– วดัช้างไห้ - สะพานข้ามอ่างเกบ็น ้าบางลาง- อุโมงค์ปิยะมิตร  วัดพุทธาธิวาส – 
บ่อน ้าพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หม่ืนบุปผา 

  04.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเขา้ประตทูี่ 7-8 
เคานเ์ตอรส์ายการบินนกแอร ์โดยมีเจา้หนา้ที่สง่กรุ๊ปคอยตอ้นรบัท่านที่หนา้ทางเขา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน และอ านวย
ความสะดวกเรื่องบตัรโดยสารที่นั่งและโหลดสมัภาระ แลว้เดินเขา้สู่ประตทูางออกขึน้เครื่อง 

06.00 น. เดินทางสูห่าดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยเคร่ืองบิน สายการบินนกแอร ์เทีย่วบินที ่DD70 
07.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากน้ันน าท่านขึน้เดินทางท่องเท่ียวโดยรถตู้ปรับ

อากาศ 
 จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั จ.ปัตตานี ขอพรหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กว่า 300 ปี วดัชา้ง

ให ้ถือว่าเป็นวดัตน้ต ารบัของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัของท่านก็ถกูบรรจไุวท้ี่
วดัแห่งนี ้ดา้นหนา้วดัเป็นที่ตัง้ของสถปูหรือมณฑปบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด ซึ่งอยู่ใกลก้บัเขตพทัธสีมาที่ชาวบา้น
เรียกว่า เขื่อนหลวงพ่อทวดเหยียบน า้ทะเลจืด วดัชา้งใหจ้ึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึน้ชื่อและเป็นอีกหนึ่ง
สญัลกัษณข์องจงัหวดัปัตตานี ที่มีนกัท่องเที่ยวเขา้มากราบสกัการะหลวงปู่ ทวดอย่างไม่ขาดสาย ที่เรียกว่าเมื่อ
มาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายดา้มขวานแลว้ตอ้งแวะมาใหไ้ด ้ 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นเดินทางไปเมืองเบตง แวะถ่ายรูป สะพานข้ามอ่างเกบ็น ้าบางลาง เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนท่ีสร้างขึ้นเพื่อกั้น
แม่น ้าปัตตานีตามแผนพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าเอนกประสงคแ์ห่งแรกทางภาคใต ้ ชมทิวทศัน์ผืนป่าตดัผืนน ้าสี
เขียวสวยงามสบายตาลดัเลาะผา่นทางโคง้ตามแนวเขาถึงเบตง 
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   กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั เมนูดงัเมืองเบตง (ม้ือที่1) 
บ่าย น าท่านยอ้นรอยประวติัศาสตร์ ชมกองก าลงัพรคคคอมมูนิสมาลายา ท่ีเจาะอุโมงคภ์ูเขาเพื่อใชใ้นการหลบภยั มี

ความยาวถึง 1 กม. โดยประมาณ เรียกกนัวา่ อุโมงค์ปิยะมิตร 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

16.00 น. จากนั้นเดินทางต่อไปยงั บ่อน ้าพุร้อนเบตง ตั้งอยูใ่น ต าบลตาเนาะแมเราะ จงัหวดัยะลา เป็นบ่อน ้าร้อนธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้าร้อนผุดขึ้นมาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย 
อุณหภูมิของน ้าอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีน ้าเดือดน้ี สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาที 
ทางจงัหวดัยะลาไดป้รับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบบ่อน ้าร้อน ใหมี้ความสวยงาม แต่ยงัคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้
เหมาะส าหรับการมาพกัผ่อนหยอ่นใจ และส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ ภายในบ่อน ้าร้อนเบตง ยงัมีสระน ้า
ขนาดใหญ่ ส าหรับกกัน ้าจากน ้าพุร้อน เพื่อใหป้ระชาชน และนกัท่องเท่ียว ไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เล่น ซ่ึงแต่ละโซน
ออกแบบอยา่งไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดินทางต่อไปยงั สวนดอกไม้หม่ืนบุปผา สวนดอกไมเ้มืองหนาวในหุบเขา เป็นโครงการในพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  (ม้ือที่2) 
  ท่ีพกั น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Winter flower garden resort หรือเทียบเท่า  

(ห้องพดัลม เน่ืองจากอากาศเย็นตลอดท้ังปี) 
 
 
 
 
 
 

 

Day 

2 

 

SKYWALK 

อยัเยอร์  

- 

เบตง 
วันที่ 2 SKYWALK อยัเยอร์เวง – สะพานแตปูชู - เฉาก๊วย กม.4 – ชมตู้ไปรษณีย์ – วดัพุทธาธิวาส – OK 

BETONG - สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ – ถนนคนเดินเบตง 
05.00 น. น าท่านเดินทางไปยงั สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นวิวท่ีสวนงามท่ีสุดใหท้่านไดด่ื้มด ่า สูดอากาศ

บริสุทธ์ิยามเชา้ ( รวมค่าเข้าชมแล้ว) 
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07.30 น รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3) 
08.30 น จากนั้นน าท่านชม สะพานแตปูชู เป็นสะพานแขวนท่ีชใ้นการสัญจรของชาวบา้นทอ้งถ่ิน ขึงดว้ยลวดวลิงแสดงให้

เห็นถึงภูมิปัญญาคนสมยัก่อนปูดว้ยไมร้ะแนงขา้มแม่น ้าปัตตานียาวกวา่ 100 เมตร 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 น. ระหวา่งทางน าท่านแวะชิม วุ้นด า หรือเฉาก๊วย กม.4 เป็นร้านเฉาก๊วยท่ีเก่าแก่ดั้งเดิมของเบตง 
น าชมตู้ไปรษณีย์ ถ่ายรูปไปรษณียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเบตงขา้งหอนาฬิกา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางไปยงั วัดพุทธาธิวาส นมสัการพระมหาธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคล
ประยรุเกศานนทสุ์พพิธาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี4) 
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บ่าย น าท่านเช็คอินและถ่ายรูปกบัป้าย OK BETONG เป็นท่ีระลึก 
 จากนั้นน าท่านชม สนามบินเบตง ท่ีตกแต่งดว้ยไมไ้ผ ่ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน สวยเก๋ไก๋ ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเหยยีบแผ่นดินใตสุ้ดสยาม ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยามติดชายแดนมาเลเซีย 
 จากนั้นแวะร้านอินเตอร์รังนก การคดัรังนก เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง และ ร้านสมุนไพรขึ้นช่ือ (น าท่านชิมชาเห็ด

หลินจือธรรมชาติและซุปตา้ลิหวงัตุ๋นไก่) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินเมืองเบตง ใหท้่านไดช้มบรรยากาศเมืองเบตงและสามารถเลือกซ้ือสินคา้ได้

ตามอธัยาศยั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่5) 

 
 
 
 
 
 

19.30 น. น าท่านเดินเล่นด่ืมด ่ากบับรรยากาศยามค ่าคืน นกนางแอ่นเกาะตามสายไฟ ถ่ายรูปอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ลอดภูเขา
แห่งแรกของไทย ท่ีมีไฟหลากสีสันตลอดแนวอุโมงค หนา้อุโมงคเ์ป็นจุดสต๊าทว่ิงของพี่ตูนBody slamอีกดว้ย 
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ท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

 

Day 

3 

 

เบตง 
-  

สงขลา 
วันที่ 3 เบตง - ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว - Street Art สงขลา – ถนนนางงาม – หาดสมิหลา - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา 

ตลาดกมิหยง  - สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง  
เช้า รับประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี6) 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่จงัหวดัปัตตานี น าท่านขอพรรับความส าเร็จ ณ ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง
ปัตตานีมาตั้งแต่สมยัโบราณ ชาวบา้นต่างใหค้วามเคารพนบัถือ เดินทางมาสักการะบูชาเพื่อขอใหป้ระสบ
ความส าเร็จในดา้นต่างๆ หรือแมแ้ต่มีเร่ืองเดือดร้อนก็ไปบนบานใหเ้จา้แม่ช่วยเหลือ ซ่ึงก็ไดส้มดงัหวงักนัไปหลาย
ราย เป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจ และศูนยร์วมศรัทธาเสมอมา 

 จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่จงัหวดัสงขลา 
กลางวัน อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

 น าท่านชมย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนามงาม ซ่ึงเป็นยา่นการคา้ท่ีส าคญัในอดีตของเมืองสงขลา 
เป็นถนนท่ีประกอบไปดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมท่ีงดงามท่ียงัคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิมเอาไว ้ตั้งเรียงรายต่อเน่ืองกนั
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ไปตามถนน แทรกตวัไปพร้อมกบัธุรกิจสมยัใหม่ ทั้งร้านอาหารดั้งเดิม แถมมีการเพิ่มสีสันดว้ยภาพวาดสตรีทอาร์ท 
สุดน่ารักตามผนงัอาคารบา้นเรือนต่าๆ ท่ีสะทอ้นเร่ืองราววิถีชีวิตและวฒันธรรมของคนสงขลา ท าใหก้ารเดินเท่ียว
ชมยา่นเมืองเก่าสงขลาไม่ไดเ้พียงแต่จะไดช้มความงามของตึกโบราณเหล่าน้ี แต่ยงัไดส้นุกสนานไปกบัการถ่ายภาพ
โพสตท์่ากบัภาพวาดต่างดว้ย 

 จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัหาดสมิหลา ถ่ายรูปกบั นางเงือก สัญลกัษณ์โดดเดนของจงัหวดัสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา หรือมสัยดิกลางดิยนุ์ลอิสลาม โดยไดเ้ร่ิมก่อตวัขึ้นเม่ือปี 2534 โดยนาย
อาศิส พิทกัษค์ุมพล ประธานฯและคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาในยคุก่อนการบงัคบัใช้
พระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม ดว้ยความตั้งใจจริงท่ีวา่ “อยากใหจ้งัหวดัสงขลามีมสัยดิกลางเฉก
เช่นจงัหวดัอ่ืนๆ ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมทั้งเพื่อเป็นท่ีท าการของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลา
อยา่งเป็นเอกเทศ มสัยดิกลางน้ีเป็นศาสนสถาน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว จนไดช่ื้อวา่เป็นทชัมาฮาลแห่งประเทศไทย 
และยงัเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในจงัหวดัสงขลา (ขอสงวนสิทธิ์น าท่านชมมัสยิดจากภายนอก กรณีท่ี
ทางมัสยิดมีพธิีกรรมหรือมัสยิดปิดท าการ) 

 น าท่านแวะซ้ือของฝากก่อนกลบัท่ีตลาดกมิหยง ตลาดช่ือดงัประจ าเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 2 ชั้นขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ี
หาดใหญ่ ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัอาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เกมคอมพิวเตอร์ เส้ือผา้ กระเป๋า ของ
กิน ขนม ผลไมต้ามฤดูกาล ฯลฯ 

ค ่า อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 
18.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 
20.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินนกแอร ์เทีย่วบินที ่DD513 

21.55 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
 

*************************************************************** 
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อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ กรณี ไม่ใชต้ัว๋ 

ราคาท่านละ 
26-28 มีนาคม  2564 8,990.- 6,990.- 
03-05 เมษายน  2564 8,990.- 6,990.- 
11-13 เมษายน  2564 10,990.- 8,990.- 
12-14 เมษายน  2564 10,990.- 8,990.- 
14-16 เมษายน  2564 10,990.- 8,990.- 
15-17 เมษายน  2564 10,990.- 8,990.- 
02-04 พฤษภาคม 2564 9,990.- 7,990.- 
พกัเดี่ยว เพิม่  2,000   

บาท / ท่าน 
เพิม่  2,000   
บาท / ท่าน 

*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ันจึงไม่มีราคาเด็ก* 
 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั) และเพื่อ

ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 

10 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
5. ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดย

ค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทัวร์นี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพ-หาดใหญ่ ชั้นประหยดั สายการบินนกแอร์ และรวมน ้าหนกักระเป๋า  20 กิโล ไป-กลบั 
2. น ้าหนกัสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ วตัถุ 

ไวไฟ  
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3. ค่ารถโดยสาร ท่องเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามที่ระบใุนรายการ หรือเทียบเท่า 
5. ค่าอาหาร ตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
7. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
8. มคัคุเทศก ์ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

, ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุติัเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัราค่าบริการทัวร์นีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ

เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 

 

การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 
1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน  
2. กรุณายอดทวัร์เตม็จ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง

ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 10 วนั เพื่อใชส้ าหรับการ

ท าเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
 

การยกเลกิการเดินทาง 
1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 
** กรณีมีเหตุใหย้กเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี)อาทิเช่น 
ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 


