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บินตรง...เบตง  * วนั - คืน 
**ไม่ต้องเสียเวลานั2งรถนาน ไม่เหนื2อยเดนิทาง เที2ยวเตม็อิ2ม ** 

“ทะเลหมอก อยัเยอร์เวง” ชมววิ 360 องศา บนสกายวอล์ก  

ลิGมลองอาหารท้องถิ2นเบตง ความอร่อยในระดบัตาํนานที2ต้องมาลิGมลอง 

ลองมาสักครัGงสิ แล้วคุณจะตกหลมุรัก...เบตง 

เริ2มบินตรงไฟลท์แรกวนัที2  QR เมษายน QTUT 

เดนิทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD) 
 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วนัเดนิทาง 

(ออกเดนิทางทุกวนัศุกร์กลบัวนัอาทติย์)     

(ออกเดนิทางทุกวนัอาทติย์กลบัวนัองัคาร)   

ราคาทวัร์ผู้ใหญ่ / เดก็  

พกัห้อง B-D ท่าน 
พกัเดีFยว 

BG เมษายน – KL พฤษภาคม OP  LK,GKK บาท B,KKK บาท 

1 – 3 พฤษภาคม OP   G,GKK บาท B,KKK บาท 

6 – 8 พฤษภาคม 65 LK,GKK บาท B,KKK บาท 

8 – 10 พฤษภาคม 65 G,GKK บาท B,KKK บาท 

13 – 15 พฤษภาคม 65 LK,GKK บาท B,KKK บาท 

15 – 17 พฤษภาคม 65 G,GKK บาท B,KKK บาท 

20 – 22 พฤษภาคม 65 LK,GKK บาท B,KKK บาท 

22 – 24 พฤษภาคม 65 G,GKK บาท B,KKK บาท 

27 – 29 พฤษภาคม 65 LK,GKK บาท B,KKK บาท 
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29 – 31 พฤษภาคม 65 G,GKK บาท B,KKK บาท 

3 – 5 มถุินายน OP LK,GKK บาท B,KKK บาท 

5 – 7 มถุินายน OP G,GKK บาท B,KKK บาท 

10 – 12 มถุินายน OP LK,GKK บาท B,KKK บาท 

12 – 14 มถุินายน OP G,GKK บาท B,KKK บาท 

17 – 19 มถุินายน OP LK,GKK บาท B,KKK บาท 

19 – 21 มถุินายน OP G,GKK บาท B,KKK บาท 

24 – 26 มถุินายน OP LK,GKK บาท B,KKK บาท 

26 – 28 มถุินายน OP G,GKK บาท B,KKK บาท 

1 – 3 กรกฎาคม OP LK,GKK บาท B,KKK บาท 

3 – 5 กรกฎาคม OP G,GKK บาท B,KKK บาท 

8 – 10 กรกฎาคม OP LK,GKK บาท B,KKK บาท 

10 – 12 กรกฎาคม OP G,GKK บาท B,KKK บาท 

15 – 17 กรกฎาคม OP LK,GKK บาท B,KKK บาท 

17 – 19 กรกฎาคม OP G,GKK บาท B,KKK บาท 

22 – 24 กรกฎาคม OP LK,GKK บาท B,KKK บาท 

24 – 26 กรกฎาคม OP G,GKK บาท B,KKK บาท 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

วนัแรก    กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเบตง - สวนหมื;นบุปผา -  อุโมงค์ปิยะมิตร – ต้นไทร

ใหญ่พนัปี - บ่อนํKาพุร้อน                                                                        

08.00 น. คณะพร้อมกันที<  ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ดยสาร I ขาออกภายในประเทศ ชัOน P 

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน นกแอร์ โดยมีเจา้หนา้ที<ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอาํนวย

ความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระก่อนขึOนเครื<อง  

OP.PP น.      ออกเดินทางสู่ เบตง จังหวดัยะลา  โดยสายการบิน นกแอร์  เที<ยวบินที< DD622 

11.45 น.   ถึง สนามบินเบตง จังหวดัยะลา รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  ไกดท์อ้งถิ<น(ชาํนาญเส้นทางเบตง) คอย

ใหก้ารตอ้นรับ  นาํท่านออกเดินทางโดยรถตูว้ไีอพีปรับอากาศแบบ b ที<นั<ง เดินทางสู่ร้านอาหาร 

เที;ยง    ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ร้านอาหารบ่อปลานิลสายนํKาไหล (โกหงิ;ว) (มืKอที; O) 

บ่าย นาํท่านเที<ยวชม สวนหมื;นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง  เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่ง

เดียวใน ภาคใต ้ เนื<องจากเบตงมีสภาพอากาศที<เหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศที<อยูสู่งจากระดบั

ทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบนํO าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบั

การปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด ท่ามกลางภูเขาในโครงการตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพรั<ง เชิญชมความสวยงามของ

ดอกไมที้<ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวและสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศที<มีอุณหภูมิตํ<ากว่าพืOนที<อื<นของ

ภาคใต ้
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จากนัOนนาํท่านเที<ยวชม อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยเป็นฐานที<มั<นของโจรจีนคอมมิวนิสตม์าลายา 

โดยอุโมงคนี์O ถูกสร้างขึOนเพื<อเป็นหลุมหลบภยัจากการโรมตีของระเบิด และการโจมตีทางอากาศ ตวั

อุโมงคมี์ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในอุโมงคมี์ห้องพกั ห้องพยาบาล ห้องประชุม และ

หอ้งอาหาร สามารถจุคนได ้300-400 คน ใชเ้วลาขดุอุโมงคร์าวสามเดือน ดว้ยกาํลงัพล 30 คน  ชม

พิพิธภณัฑ์ที<จดัแสดงภาพถ่าย และยุทธปัจจยัของโจรจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต ที<จดัแสดงอยู่ใน

พิพิธภณัฑ ์  เพื<อบอกเล่าเรื<องราวในอดีตของพวกเขา....เมื<อเสร็จจากการเที<ยวชมอุโมงคปิ์ยะมิตร 

ชมต้นไทรใหญ่พันปี  ตน้ไทรที<มีอายุกว่าพนัปี  นบัเป็นหนึ< งในตน้ไมย้กัษที์<มีอายุเก่าแก่ที<สุดทาง

ภาคใตข้องไทย.... 
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จากนัOนนาํท่านเดินทาสู่ บ่อนํKาร้อนเบตง  บ่อนํO าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพืOนที<ประมาณ P 

ไร่ โดยจะมีนํO าร้อนผุดขึOนมาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของนํO าอยู่ที<

ประมาณ lm องศาเซลเซียส ซึ< งตรงจุดที<มีนํO าเดือดนีO  สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน om นาที ซึ< ง

แต่ละโซนออกแบบอยา่งไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทัOงบ่อนํOาร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่นํOาร้อนใหม่ และ

อาคารธาราบาํบดั โดยเชื<อกนัวา่นํO าแร่แห่งนีO  สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี อาทิ 

โรคปวดเมื<อย โรคเหน็บชา โรคผวิหนงั เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 
เยน็          ä รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารครัวสมุย  (มืKอที; 2) ร้านนีKขึKนชื;อเมนูไก่สับเบตง  

หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ ã ที<พกั ณ โรงแรม Grand View Landmark Hotel ซึ< งเป็น

โรงแรมที<ใหม่และดีที<สุดในเมืองเบตง หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัที;สอง     ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง Sky Walk - วดัพุทธาธิวาส - ป้ายใต้สุดแดนสยาม - ป้าย OK BATONG - 

สตรีทอาร์ตเบตง -  ตู้ไปรษณย์ีเบตงใหญ่ที;สุดในโลก - หอนาฬิกาเบตง -   ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคล

ฤทธิ|                                                   

04.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยูใ่น

พืOนที<ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับนํO าทะเล I,mPl เมตร เป็นทะเลหมอกที<ใหญ่และ

สวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมวิวแห่งนีO จะกลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดให้นักท่องเที<ยวเต็มอิ<มกบั

ทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธิs และทศันียภาพที<สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึKนอยู่กับ

สภาพภูมิอากาศ) จากนัOนเดินทางสู่ จุดชมววิ SKY WALK ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ระเบียงทางเดิน

ที<ยื<นออกไปจากฐานมีความยาวรวม tP เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพืOนกระจกใสที<สามารถ

มองทะลุลงไปไดถึ้งพืOนเบืOองล่าง สามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และวิวพระอาทิตยขึ์Oน และ

ทิวทศัน์ของทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ  (ค่าทัวร์รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึKนจุดชม

ววิและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดนิบนสกายวอร์ค) 



 

SHDDBTZ1(050422)                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 
 

เ ช้ า           

 ä รับประทานอาหารเช้า ด้วยเมนูติ�มซําสูตรกวางไส ณ ร้านไทซีฮีK  (มืKอที; �) 

จากนัOนนาํท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส หรือวัดเบตง เป็นวดัพุทธขนาดใหญ่ที<ตัOงอยูบ่นเนินในสูง

ในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีเจดียที์<มีความสูง Pb.b เมตรตัOงอยู่บนเนินเขาภายในบริเวณวดั ภายใน

เจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถูกสร้างขึOนถวายสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาส

พระชนมายคุรบ tm พรรษา นอกจากนีO ท่านยงัสามารถสกัการะองคพ์ระพทุธรูปทองสมัฤทธิs ปางมาร

วชิยัองคใ์หญ่ที<สุดในภาคใตที้<ตัOงประดิษฐานภายในบริเวณวดัอีกดว้ย.....  

จากนัOนนาํท่าน  ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม  เป็นที<ระลึกตัOงอยูบ่ริเวณชายแดนปลายสุดถนนทาง

หลวงหมายเลข vom ห่างจากตวัเมืองประมาณ w กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหวา่งอาํเภอเบตง กบั

รัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณ์ลายเส้นแผนที<ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลกับนป้ายหิน

อ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไมด้อกไมป้ระดบัอนังดงาม 

เที;ยง  ä รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารต้าเหยนิ (มืKอที; �) ร้านอาหารจีนชื;อดงัของเบตง   
บ่าย  นาํท่านเที<ยวชมจุดที<น่าสนใจของเมืองเบตง อาทิ ถ่ายรูปคู่กบัป้าย OK BETONG  ถ่ายรูปคู่กบัรูป

ปัO นไก่เบตง ชมและถ่ายรูปกบั สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong ) 

แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง เป็นผลงานที<ถูกสร้างขึOน เพื<อดึงดูดนักท่องเที<ยวให้ประทบัใจและได้

ถ่ายภาพเป็นที<ระลึก ภาพที<เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที<บอกเล่าเรื<องราววิถีชีวิต ความหลากหลาย

ทางวฒันธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ที<มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตูไ้ปรษณียที์<

ใหญ่ที<สุดในโลก  ซึ< งภาพถูกวาดทัOงหมด 11 จุด ทัOงบนผนงั กาํแพง ใตส้ะพาน และตวัอาคารหลาย

จุดรอบเมืองเบตง  
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นาํท่านถ่ายรูป ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที;สุดในโลก ตัOงอยูที่<บริเวณสี<แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง 

สร้างขึOนเมื<อปี พ.ศ. Ivtw ตัOงแต่ก่อนสมยัสงครามโลกครัO งที<สอง ลกัษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ มี

เส้นวงรอบของตูป้ระมาณ ovm เซนติเมตร มีความสูง Ibm เซนติเมตร ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุลาํโพง

ไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพื<อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายรุวม lt 

ปี จุดประสงคที์-สร้างไวใ้นครั5 งแรกก็เพื-อใชเ้ป็นที-กระจายข่าวสารบา้นเมืองใหช้าวเมืองเบตงไดรั้บ

ฟัง จากวทิยทีุ-ฝังอยูส่่วนบนของตู ้และใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจนทุกวนันี5   ใกลก้นัเป็น หอนาฬิกาเบตง 

ซึ- งเป็นสิ- งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ที-ตั5 งอยู่จุด

ศูนยก์ลางของเมือง สร้างดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเลื-องชื-อจากยะลาที-ไดรั้บการยอมรับในเรื<องของ

ความแข็งแรง สวยงามและคงทน จากนัOน ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ| ตัOงอยู่บริเวณถนนอมร

ฤทธิs  ตดักบัถนนภกัดีดาํรง ผา่นสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหนา้สวนนก เป็นอุโมงคร์ถยนต์

ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที<ขดุทอดโคง้ใหร้ถวิ<งไปมา ความยาวตลอดอุโมงค ์ประมาณ Itl 

เมตร และทาํเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง   

 

 

 

 

เยน็     

 

 
 ä รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย  (มืKอที; �) อกีหนึ;งร้านอาหารดงัแห่งเบตง 

หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ ã ที<พกั ณ โรงแรม Grand View Landmark Hotel ซึ< งเป็น

โรงแรมที<ใหม่และดีที<สุดในเมืองเบตง หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัที;สาม    ร้านของฝากของที;ระลกึเบตง - ร้านวุ้นดาํ กม.� - สนามบินเบตง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                           

เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืKอที; �) 

นาํท่านเดินทางไปยงั ร้านของฝากของที;ระลกึเบตง ใหท่้านไดเ้ลือกซืOอของฝากจากทอ้งถิ<น เช่น  

ผลิตภณัฑก์ลุ่มแม่บา้น สินคา้ OTOP ,รังนก, ยาจีน, หมี<เหลืองเบตง, ซีอิOวเบตง, ส้มโชกนุ, เสืOอยดื 

สกรีน OK BETONG เป็นตน้ จากนัOนนําท่านสู่ ร้านวุ้นดํา กม.� ตน้ตาํหรับอร่อยระดับตาํนาน 

เฉาก๊วยใชว้ิธีทาํแบบดัOงเดิม ตม้เคี<ยวหญา้เฉาก๊วยดว้ยเตาฟืน ซึ< งจะทาํใหมี้กลิ<นหอมและมากไปดว้ย

สรรพคุณทางยา ใหท่้านไดอิ้สระซืOอเป็นของฝาก 

OP.�P น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเบตง จังหวดัยะลา  

O�.O� น.  นาํท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน นกแอร์  เที<ยวบินที< DD623 

O�.PP น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านทีFใช้บริการ********  
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**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีFยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าทางบริษทัจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

• ค่าตั�วเครื<องบินชัOนทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที<ระบุไวใ้นรายการเท่านัOน ตั�ว

เครื<องบินที<ใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที<นั<งล่วงหนา้ได ้(ท่านจะไดรั้บที<นั<งแบบสุ่มเท่านัOน) 

• นํOาหนกัสมัภาระ ท่านละไม่เกิน om กิโลกรัม  จาํนวน o ใบ สมัภาระติดตวัขึOนเครื<องได ้o ชิOน ต่อท่าน นํOาหนกั

ตอ้งไม่เกิน w กิโลกรัม 

• ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP b ที<นั<ง พร้อมนํOามนัและคนขบันาํเที<ยวตลอดการเดินทาง 

• ค่าที<พกั 2 คืน พกัหอ้งละ I-P ท่าน  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี<ยว I เตียง) ซึ< งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE 

BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซึ< งโรงแรมไม่มี

หรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ 

TRIPLE ROOM  P ท่าน 1 ห้อง ท่านที< P อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที<นอน ทัOงนีO

ขึOนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัOน ๆ 

• ค่าอาหารตามที<ระบุในรายการ t มืOอ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที<ต่างๆ ตามที<ระบุไวใ้นรายการ 

• ค่ารถมอเตอร์ไซดขึ์Oนจุดชมววิและค่าถุงผา้สวมรองเทา้เดินบนสกายวอร์ค 

• ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ<นคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางที<เบตง 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ o,000,mmm บาท / ค่ารักษาพยาบาล �mm,mmm บาท ทัOงนีO ขึOนอยู่กบั

เงื<อนไขและขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต **การประกนัไม่คุม้ครอง กรณีที<เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทาง

ร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชืOอ, ไวรัส, ไส้เลื<อน, ไส้ติ<ง, อาการที<เกี<ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายา

เสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื<องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุ

งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื<นๆตาม

เงื<อนไขในกรมธรรม ์

• ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผูเ้ดินทางที<เป็นชาวไทยเท่านัOน!!!  
 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที<ระบุในรายการ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื<นๆ ฯลฯ 

× ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที<ของชาวต่างชาติที<เพิ<มเติมตามการจ่ายจริง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ Pmm บาท / ท่าน / ทริป 

× ค่าภาษมูีลค่าเพิ;ม VAT 7 %  
 

เงืFอนไขการทาํการจอง และชําระเงนิ 

". ในการจองครั. งแรก ชําระมัดจําท่านละ P,KKK บาท หรือทัlงหมด (ภายใน D วัน หลังจากทําการจอง) 

พร้อมส่งสําเนาประประชาชน และสําเนาเอกสารการฉีดวคัซีนโควดิ LG ให้กบัเจ้าหน้าทีFฝ่ายขาย 

0. ชาํระส่วนที9เหลือ ก่อนเดินทาง 0@ วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
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การยกเลกิการเดนิทาง 
o. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง Pm วนั คืนเงินค่าทวัร์ ( โดยหกัค่าใชจ่้ายที<เกิดขึOนจริง อาทิ ค่ามดัจาํบตัรโดยสารเครื<องบิน , 

ค่าโรงแรมที<พกั  ) 

I. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง o�-Ib วนั คืนเงินค่าทวัร์ �m% (จากราคาทวัร์ที<ซืOอ โดยหกัค่าใชจ่้ายที<เกิดขึOนจริง อาทิ มดัจาํ

ค่าบริการ ตั�วเครื<องบิน , โรงแรม , รถโคช้ , ร้านอาหาร ) 

P. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ o-ov วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิs เกบ็ค่าใชจ่้ายทัOงหมด 

เงื<อนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา Il ของพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเที<ยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.I��o 

v. เมื<อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ<ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ 

ท่านสละสิทธิs  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัOงสิOน 

�. กรุ๊ปที<เดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลที<ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที<พกั รวมถึงเที<ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทัOงหมด เนื<องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน

เที<ยวบินนัOนๆ 
 

ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 
� คณะทวัร์ครบ l ท่านออกเดินทาง  

� บริษทัฯ มีสิทธิs ที<จะเปลี<ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีO  เมื<อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

� รายการท่องเที<ยวสามารถเปลี<ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

� รายการท่องเที<ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื<อใหโ้ปรแกรมการท่องเที<ยวเป็นไปอยา่งราบรื<น 

และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

� บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที<เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื<นๆที<อยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ<ม เติมที<เกิดขึOนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 

การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัOงสิOนหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อจลาจล  

� หากไม่สามารถไปเที<ยวในสถานที<ที<ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื<องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัOงสิOน แต่ทัOงนีOทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที<ยวสถานที<อื<นๆ มาให ้โดย

ขอสงวนสิทธิs การจดัหานีOโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

� ราคานีO คิดตามราคาตั�วเครื<องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื<องบินปรับสูงขึOน บริษทัฯ สงวนสิทธิs ที<จะปรับราคา

ตั�วเครื<องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

� ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัOงสิOน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที<ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมืOอ  

� ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัOงสิOน หากเกิดสิ<งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที<เกิด

จากความประมาทของตวันกัท่องเที<ยวเอง 

� เมื<อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทัOงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื<อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ที<ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัOงหมด 
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    ** ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครัlง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนืFองจาก

ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีFขายเป็นหลกั ** 

 

 

 

 

 

 

 


