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อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วนัเดนิทาง 
(ออกเดนิทางทุกวันศุกร์กลบัวันอาทติย์)     
(ออกเดนิทางทุกวันอาทติย์กลบัวนัองัคาร)   

ราคาทวัร์ผู้ใหญ่ / เดก็  
พกัห้อง 2-3 ท่าน 

พกัเดีย่ว 

29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 

1-3 พฤษภาคม 65 9,900 บาท 2,000 บาท 
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6-8 พฤษภาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 

8-10 พฤษภาคม 65   9,900 บาท 2,000 บาท 

13-15 พฤษภาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 

15-17 พฤษภาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 

20-22 พฤษภาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 

22-24 พฤษภาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 

27-29 พฤษภาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 

29-31 พฤษภาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 

3-5 มถิุนายน 65 10,900 บาท 2,000 บาท 

5-7 มถิุนายน 65  9,900 บาท 2,000 บาท 

10-12 มถิุนายน 65 10,900 บาท 2,000 บาท 

12-14 มถิุนายน 65  9,900 บาท 2,000 บาท 

17-19 มถิุนายน 65 10,900 บาท 2,000 บาท 

19-21 มถิุนายน 65  9,900 บาท 2,000 บาท 

24-26 มถิุนายน 65 10,900 บาท 2,000 บาท 

26-28 มถิุนายน 65  9,900 บาท 2,000 บาท 

1-3 กรกฎาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 

3-5 กรกฎาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 

8-10 กรกฎาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 

10-12 กรกฎาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 

15-17 กรกฎาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 

17-19 กรกฎาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 

22-24 กรกฎาคม 65 10,900 บาท 2,000 บาท 

24-26 กรกฎาคม 65  9,900 บาท 2,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHDDBTZ1(RE210522)                                                                                                                                            3 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

วนัแรก    กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเบตง –วดัพทุธาธิวาส - ป้ายใต้สุดแดนสยาม  
  - สตรีทอาร์ตเบตง - ตู้ไปรษณย์ีเบตงใหญ่ทีสุ่ดในโลก - หอนาฬิกาเบตง -   ผ่านชม

อโุมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ                                                   
08.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ดยสาร 2 ขาออกภายในประเทศ 

ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การ
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อินและโหลดสัมภาระก่อนข้ึนเคร่ือง  

10.00 น.      ออกเดินทางสู่ เบตง จงัหวดัยะลา  โดยสายการบิน นกแอร์  เท่ียวบินท่ี DD622                         
11.45 น.   ถึง สนามบินเบตง จังหวัดยะลา  รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถ่ิน (ช านาญ

เส้นทางเบตง) คอยให้การตอ้นรับ  น าท่านออกเดินทางโดยรถตูว้ีไอพีปรับอากาศแบบ 9 
ท่ีนัง่ เดินทางสู่ร้านอาหาร 

*** เร่ิมต้ังแต่ วันท่ี 3 มิถุนายน -29 กรกฎาคม 2565 เวลาบินมีการเปลี่ยนแปลง *** 
07.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ดยสาร 2 ขาออกภายในประเทศ 

ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การ
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อินและโหลดสัมภาระก่อนข้ึนเคร่ือง  

09.10 น.      ออกเดินทางสู่ เบตง จงัหวดัยะลา  โดยสายการบิน นกแอร์  เท่ียวบินท่ี DD622                         
11.20 น.   ถึง สนามบินเบตง จังหวัดยะลา  รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถ่ิน (ช านาญ

เส้นทางเบตง) คอยให้การตอ้นรับ  น าท่านออกเดินทางโดยรถตูว้ีไอพีปรับอากาศแบบ 9 
ท่ีนัง่ เดินทางสู่ร้านอาหาร 

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารครัวสมุย (ม้ือที ่1) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดพทุธาธิวาส หรือ วดัเบตง เป็นวดัพุทธขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูบ่นเนินใน

สูงในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีเจดียท่ี์มีความสูง 39.9 เมตรตั้งอยูบ่นเนินเขาภายในบริเวณ
วดั ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถูกสร้างข้ึนถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา นอกจากน้ีท่านยงัสามารถ
สักการะองค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิปางมารวิชัยองค์ใหญ่ท่ีสุดในภาคใต้ท่ีตั้ ง
ประดิษฐานภายในบริเวณวดัอีกดว้ย.....  
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จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม เป็นท่ีระลึกตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุด
ถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตวัเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดน
ระหว่างอ  าเภอเบตง กับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณ์ลายเส้นแผนท่ีประเทศ
ไทยสีทองโดดเด่นสลกับนป้ายหินอ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไมด้อกไมป้ระดบั
อนังดงาม 

    น าท่านเท่ียวชมจุดท่ีน่าสนใจของเมืองเบตง อาทิ ถ่ายรูปคู่กับรูปป้ันไก่เบตง ชมและ
ถ่ายรูปกบั สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง เป็นผลงาน
ท่ีถูกสร้างข้ึน เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ประทบัใจและไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก ภาพท่ี
เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพท่ีบอกเล่าเร่ืองราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวฒันธรรม
ของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีมีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตูไ้ปรษณียท่ี์ใหญ่
ท่ีสุดในโลก ซ่ึงภาพถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนงั ก าแพง ใตส้ะพาน และตวัอาคาร
หลายจุดรอบเมืองเบตง  

 
น าท่านถ่ายรูป ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ทีสุ่ดในโลก ตั้งอยูท่ี่บริเวณส่ีแยกหอนาฬิกาใจกลาง
เมืองเบตง สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ลกัษณะเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นวงรอบของตู้ประมาณ 140 เซนติเมตร มีความสูง 290 
เซนติเมตร ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุล าโพงไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆ ไวร้อบๆ เพื่อกระจาย
เสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายรุวม 86 ปี จุดประสงคท่ี์สร้างไวใ้นคร้ังแรกก็
เพื่อใช้เป็นท่ีกระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุท่ีฝังอยู่
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ส่วนบนของตู ้และใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจนทุกวนัน้ี ใกลก้นัเป็น หอนาฬิกาเบตง ซ่ึงเป็น
ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบัเมืองเบตงมาชา้นาน เปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ท่ีตั้งอยู่จุด
ศูนยก์ลางของเมือง สร้างดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเล่ืองช่ือจากยะลาท่ีไดรั้บการยอมรับ
ในเร่ืองของความแข็งแรง สวยงามและคงทน จากนั้น ผ่านชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ 
ตั้งอยูบ่ริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบัถนนภกัดีด ารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณ
หนา้สวนนก เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ท่ีขุดทอดโคง้ให้รถวิ่ง
ไปมา ความยาวตลอดอุโมงค ์ประมาณ 268 เมตร และท าเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง   

 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็      รับประทานอาหารเยน็ ณ ณ ร้านอาหารต้าเหยนิ (ม้ือที ่2)  

หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่  ท่ีพกั ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง   

 

 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง เป็นสัญลักษณ์แห่งความเรียบหรูใจกลางเมืองเบตงที่โดดเด่น
ด้วยสถานที่ที่หรูหรา การให้บริการที่เป็นเลิศที่สุดของโรงแรมในอ าเภอเบตง  โรงแรมแกรนด์แมน
ดาริน เบตง หน่ึงในความเป็น "ที่สุด" ของอ าเภอเบตง ด้วยความสูงของตึกที่สูงถึง 25 ช้ัน ท าให้
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ท่านสามารถชมวิวหมอกปกคลุมทั่วทั้งเมืองอ าเภอเบตงในยามเช้าของทุกวันได้จากห้องพักของ
ท่านรวมไปถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และกิจกรรมที่ท่านสามารถใช้เวลาพักผ่อนตลอด
ช่วงเวลาที่ท่านได้เข้าพักในทริป #เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ ด้วยท าเลที่ต้ังซ่ึงอยู่ในใจ
กลางเมือง ท าให้การเดินทางสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งท าเลที่ต้ังใกล้กับสวนสาธารณะ และ
สนามกีฬาที่สูงที่สุดของประเทศไทย ท่านสามารถเดินออกก าลังกาย และสัมผัสความเย็นจาก
หมอกในช่วงเช้าได้อย่างสดช่ืน รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวในย่านใจกลางเมืองที่ต้องไปถ่ายรูปเป็น
ระลึกให้ได้ อาทิเช่น อุโมงค์เบตง ตู้ไปรษณย์ีที่สูงที่สุดในประเทศไทย รวมถึงร้านค้า ร้านสะดวกซ้ือ 
ร้านอาหารมากมาย ฯลฯ 

วนัทีส่อง     ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง Sky Walk - สะพานแขวนแตปูซู - บ่อน า้พรุ้อน - อโุมงค์ปิยะ
มติร – ต้นไทรใหญ่พนัปี - สวนหม่ืนบุปผา -  ร้านวุ้นด า กม.4  - ป้าย OK BATONG 

04.00 น. น าท่านเดินทางสู่ จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบ
ตง อยูใ่นพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟุต เป็นทะเลหมอก
ท่ีใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมวิวแห่งน้ีจะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้
นกัท่องเท่ียวเต็มอ่ิมกับทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิและทศันียภาพท่ีสวยงาม
ของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว SKY 
WALK ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ระเบียงทางเดินท่ียื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 
เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพื้นเบ้ือง
ล่าง สามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และวิวพระอาทิตยข้ึ์น และทิวทศัน์ของทะเล
หมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ (ค่าทัวร์รวมค่ารถสองแถวขึน้จุดชมวิว และค่า
ถุงผ้าสวมรองเท้าเดนิบนสกายวอร์ก) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้สะพาน
แขวนแห่งน้ีใชง้านมาหลายสิบปี วตัถุประสงคห์ลกัท่ีสร้างข้ึนนั้น ในอดีตชาวบา้นใชข้น
ถ่ายสินคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้ยางพารา และใชส้ัญจรของชาวสวนในพื้นท่ี ตวั
สะพานมีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ด้วยเมนูติ่มซ าสูตรกวางไส ณ ร้านไทซีฮี้  (ม้ือที ่3) 
น าท่านเดินทางสู่ บ่อน า้ร้อนเบตง บ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 
3 ไร่ โดยจะมีน ้ าร้อนผุดข้ึนมาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิ
ของน ้าอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีน ้ าเดือดน้ี สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้น
สุกภายใน 10 นาที ซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอย่างไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทั้งบ่อน ้ า
ร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น ้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบ าบดั โดยเช่ือกันว่าน ้ าแร่แห่งน้ี 
สามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี อาทิ โรคปวดเม่ือย โรคเหน็บชา โรค
ผวิหนงั เป็นตน้ 

 

จากนั้นน าท่านเท่ียวชม อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยเป็นฐานท่ีมัน่ของโจรจีนคอมมิวนิ

สต์มาลายา โดยอุโมงค์น้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นหลุมหลบภยัจากการโจมตีของระเบิด และ

การโจมตีทางอากาศ ตวัอุโมงคมี์ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในอุโมงคมี์ห้องพกั 

ห้องพยาบาล ห้องประชุม และห้องอาหาร สามารถจุคนได ้300-400 คน ใช้เวลาขุด

อุโมงค์ราวสามเดือนดว้ยก าลงัพล 30 คน ชมพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงภาพถ่าย และยุทธ

ปัจจยัของโจรจีนคอมมิวนิสตใ์นอดีตท่ีจดัแสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑ ์เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวใน

อดีตของพวกเขา....เม่ือเสร็จจากการเท่ียวชมอุโมงค์ปิยะมิตร ชมต้นไทรใหญ่พนัปี ตน้
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ไทรท่ีมีอายุกว่าพนัปี  นบัเป็นหน่ึงในตน้ไมย้กัษ์ท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดทางภาคใตข้องไทย

.... 

 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารสวนหม่ืนบุปผา (ม้ือที ่4) 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มือง

หนาวแห่งเดียวในภาคใต ้เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสมดว้ยสภาพภูมิประเทศ
ท่ีอยู่สูงจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน ้ า
เพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด ท่ามกลางภูเขาใน
โครงการตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้
นานาพนัธ์ุบานสะพร่ัง เชิญชมความสวยงามของดอกไมท่ี้ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวและ
สัมผสักบัสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่ากว่าพื้นท่ีอ่ืนของภาคใต ้
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   จากนั้นน าท่านสู่ ร้านวุ้นด า กม.4 ตน้ต ารับอร่อยระดบัต านาน เฉาก๊วยใช้วิธีท  าแบบ
ดั้งเดิม ตม้เค่ียวหญา้เฉาก๊วยดว้ยเตาฟืน ซ่ึงจะท าใหมี้กล่ินหอมและมากไปดว้ยสรรพคุณ
ทางยา ใหท่้านไดอิ้สระซ้ือเป็นของฝาก 
ถ่ายรูปเช็คอินกบัป้าย OK BETONG เป็นท่ีระลึกว่าคร้ังหน่ึง  เราเคยมาเยือนเบตง และ 
เขา้ท่ีพกัเมืองเบตงสุดชิล ใตสุ้ดสยามบรรยากาศพหุวฒันธรรม ไทย จีน มุสลิม 
จากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่  ท่ีพกั ณ  โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง  

เยน็   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารแมนดารินคาเฟ่ ฟังเพลงย้อนยุค “เติ้งลีจ่วิน”   
ราชินีเพลงสากล (ม้ือที ่5)  

วนัทีส่าม    ร้านของฝากของทีร่ะลกึเบตง - สนามบินเบตง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                           
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่6) 

น าท่านเดินทางไปยงั ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากจาก

ทอ้งถ่ิน เช่น ผลิตภณัฑก์ลุ่มแม่บา้น สินคา้ OTOP, รังนก, ยาจีน, หม่ีเหลืองเบตง, ซีอิว้เบ

ตง, ส้มโชกุน, เส้ือยดืสกรีน OK BETONG เป็นตน้  

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเบตง จงัหวดัยะลา  

12.15 น.  น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน นกแอร์  เท่ียวบินท่ี DD623 
14.00 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

*** เร่ิมต้ังแต่ วันท่ี 3 มิถุนายน -29 กรกฎาคม 2565 เวลาบินมีการเปลี่ยนแปลง *** 
10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเบตง จงัหวดัยะลา  

11.50 น.  น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน นกแอร์  เท่ียวบินท่ี DD623 
14.00 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ********  

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 
 
อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
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 ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามท่ีระบุไวใ้น
รายการเท่านั้น ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้(ท่านจะไดรั้บท่ี
นัง่แบบสุ่มเท่านั้น) 

 น ้าหนกัสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 10 กิโลกรัม  จ  านวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อ
ท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง 
DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการห้องพกัแบบ DOUBLE 
BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง 
หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้นๆ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 6 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถมอเตอร์ไซคข้ึ์นจุดชมวิวและค่าถุงผา้สวมรองเทา้เดินบนสกายวอร์ก 
 ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางท่ีเบตง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต **การประกนัไม่คุม้ครอง กรณีท่ีเสียชีวิต 
หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การ
ฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้
บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ 
และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

 ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผูเ้ดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่านั้น!!!  
 
อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
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× ค่าทิปมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 
× ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 %  

 
เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงนิ 
1. ในการจองคร้ังแรก ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลงัจากท าการจอง) 
พร้อมส่งส าเนาประประชาชน และส าเนาเอกสารการฉีดวคัซีนโควิด 19 ให้กบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย ในกรณี
เปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ผู้เดนิทาง ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการเปลีย่น ช่ือ – นามสกลุ ใหม่ 300 บาท/ท่าน 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 20 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
 
การยกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ (โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิ ค่ามัดจ าบตัร
โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าโรงแรมท่ีพกั) 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% (จากราคาทวัร์ท่ีซ้ือ โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
จริง อาทิ มดัจ าค่าบริการ ตัว๋เคร่ืองบิน, โรงแรม, รถโคช้, ร้านอาหาร) 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 
ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 

 คณะทวัร์ครบ 8 ท่านออกเดินทาง  
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 
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 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียว
เป็นไปอยา่งราบร่ืน และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ี
อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การ
นดัหยดุงาน, การก่อจลาจล  

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ี
จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ  

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 
    ** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจาก
ทางบริษัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั ** 
 
 

 

 


