
 

 

 

 



 

 

 

03.00 น. พร้อมกันที�สนามบินดอนเมือง
ประตู 14โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

05.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหาดใหญ่ 
โดยประมาณ 1ชั!วโมง 

07.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่
สัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ
เสริมสิริมงคลกันในที�แรก ณ 
แม่ลิ(มกอเหนี!ยวเจ้าของตํานานสุด
คลาสสิกของป&ตตานี โดยมีเรื�องเล่าว่า
ลิ(มกอเหนี�ยวเดินทางมาตามพี�ชาย
กลับไปดูแลแม่ที�บ้านเกิด แต่พี�ชายไม่
กลับไป ลิ(มกอเหนี�ยวจึงผูกคอตายใต้
ต้นมะม่วงหิมะพานต์ โดยภายในศาลมีความเชื�อกันว่าเราสามารถยืมเงินเจ้าแม่ลิ(มกอเหนี�ยวเป1น
ขวัญถุงได้ เมื�อค้าขายได้กําไรงอกเงย

จากนั�นแวะถ่ายรูปกับ 

สร้างขึ(นในป3พ.ศ. 2497 
ศรียานนท์ รัฐมนตรีว่าการ
25 พฤษภาคม 2506 โดยจอมพลสฤษดิ? ธนะรัชต์ ตัวอาคารได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัชมาฮาล

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ •หาดใหญ่ 
มงคลฤทธิ3 • สตรทีอารท์เบตง 

ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการ
โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยเที�ยวบิน DD 500(ใช้ระยะเวลาเดินทาง 
ชั!วโมง 25นาท)ี *บนเที!ยวบินไม่มบีรกิาร อาหารทั(งขาไปและกลับ

นานาชาติหาดใหญ่ รับ
สัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.ป&ตตานี
เสริมสิริมงคลกันในที�แรก ณ ศาลเจ้า

เจ้าของตํานานสุด
โดยมีเรื�องเล่าว่า

ลิ(มกอเหนี�ยวเดินทางมาตามพี�ชาย
กลับไปดูแลแม่ที�บ้านเกิด แต่พี�ชายไม่
กลับไป ลิ(มกอเหนี�ยวจึงผูกคอตายใต้
ต้นมะม่วงหิมะพานต์ โดยภายในศาลมีความเชื�อกันว่าเราสามารถยืมเงินเจ้าแม่ลิ(มกอเหนี�ยวเป1น
ขวัญถุงได้ เมื�อค้าขายได้กําไรงอกเงยให้นําเงินมาคืนเป1น 2 เท่า ของที�ได้ยืมเจ้าแม่ลิ(มกอเหนี�ยวไป

แวะถ่ายรูปกับ มัสยิดกลางจังหวัดปAตตานีที�ถือว่ามีความสวยงามมากที�สุดของจังหวัด 

2497 ได้มีการวงศิลาฤกษ์เมื�อวันที� 6 กรกฎาคม 2500 
ศรียานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั(น ก่อนมีพิธีเปCดอย่างเป1นทางการในวันที� 

โดยจอมพลสฤษดิ? ธนะรัชต์ ตัวอาคารได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัชมาฮาล

หาดใหญ่ • ศาลเจ้าแม่ลิ(มกอเหนี!ยว • มัสยิดกลางจังหวัดปAตตาน ี
สตรทีอารท์เบตง • ถนนคนเดินเบตง   

 

เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์

ใช้ระยะเวลาเดินทาง 
บนเที!ยวบินไม่มบีรกิาร อาหารทั(งขาไปและกลับ* 

 

ต้นมะม่วงหิมะพานต์ โดยภายในศาลมีความเชื�อกันว่าเราสามารถยืมเงินเจ้าแม่ลิ(มกอเหนี�ยวเป1น
เท่า ของที�ได้ยืมเจ้าแม่ลิ(มกอเหนี�ยวไป

ที�ถือว่ามีความสวยงามมากที�สุดของจังหวัด 

2500 โดยพลตํารวจเอกเผ่า 
กระทรวงมหาดไทยในขณะนั(น ก่อนมีพิธีเปCดอย่างเป1นทางการในวันที� 

โดยจอมพลสฤษดิ? ธนะรัชต์ ตัวอาคารได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัชมาฮาล 

มัสยิดกลางจังหวัดปAตตาน ี• อุโมงค์เบตง
� (-/กลางวัน/เย็น) 



 

 

 

กลางวัน      �บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 
จากนั(น นําท่านเดินทางสู่เบตง ซึ�งถือว่าเป1นเมืองที�อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ระหว่างทางท่านจะได้เห็น

ทัศนีภาพที�มีความสวยงาม แปลกตาจากภูมิภาคอื�นๆ ของประเทศ ผ่าน อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ3ที�
เป1นอุโมงค์รถยนต์ที�ลอดผ่านภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 
273 เมตร ได้เปCดใช้อย่างเป1นทางการเมื�อวันที� 1มกราคม 2544 

จากนั(น  พาท่านเดินชมเมืองเบตงซึ�งมีจุดเด่นอยู่ที�งาน ศลิปะแบบสตรทีอารท์ที�กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ
ของเมือง ซึ�งมีลักษณะสวยงามคล้ายกับเมืองป3นังของมาเลเซีย และถนนฮาจิเลยของประเทศ
สิงคโปร์ ให้ท่านได้เก็บรูปเป1นที�ระลึกอย่างเต็มที� ก่อนให้ท่านได้อิสระเลือกซื(อสินค้าท้องถิ�น
ของเบตงที� ถนนคนเดินเบตงที�มีให้ท่านได้เลือกอย่างมากมายตลอดถนนรวมถึงมีของทานเล่น
เล็กๆ น้อยๆ ที�ท่านต้องไม่พลาดที�จะลิ(มลอง 

 
 
เย็น       �บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 
ที!พัก  โรงแรมโมเดิรน์ไทย/โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์/โรงแรมบัตเตอรฟ์ลาย ปริGนเซส หรอืเทยีบเท่า 
 
 



 

 
 

เช้า �บรกิารอาหารเช้า ณ รา้นอาหาร(เมนูติ!มซํา) 
 เดินทางสู่ อุโมงค์ปJยะมิตรสร้างขึ(นเมื� อ พ.ศ. 2519 เป1นอุโมงค์ดินที�อดีตขบวนการโจร

คอมมิวนิสต์มลายาสร้างขึ(น เพื�อใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ป&จจุบันภายใน
อุโมงค์นั(นถูกปรับเปลี�ยนให้เป1นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนั(นยังมีต้นไทรอายุกว่าพันป3อยู่ซึ�งเป1นอีกสิ�ง
หนึ�งที�ท่านไม่ควรพลาดชม 

 
จากนั(น เดินทางต่อไปยัง สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตงหรือสวนหมื�นบุฝผา หลายท่านอาจคิดถึงภาคเหนือ

ก่อนเมื�อพูดถึงดอกไม้ แต่ที�เบตงแห่งนี(ก็มีความสวยงามของพรรณไม้ซ่อนอยู่ในขุนเขาแห่งนี(
เช่นกัน โดยแรกเริ�มนั(นเป1นโครงการที�กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
แนะนําแนวทางการปลูกพรรณไม้เมืองหนาวขึ(น ในป&จจุบันมีดอกไม้นานานชนิด ไม่ว่าจะเป1น 
แกลดิโอลัส รักเร่ ซ่อนกลิ�น ฮอลลีฮ็อก ลิลลี� เบญจมาศ เป1นต้น 

 
 

กลางวัน      �บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 
พาท่านแวะนKาพุร้อนเบตงเป1นบ่อนLาร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื( อที�ประมาณ 3 ไร่ 
ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยอุณหภูมิของนLาเฉลี�ยอยู่ที� 80 องศาเซลเซียส ท่านสามารถซื(อไข่ลง 

วันที!สอง อุโมงค์ปJยะมิตร •สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง • บ่อนKารอ้นเบตง • ถ่ายรูปปLายใต้สุดสยาม •
วัดพุทธาธิวาส•ตู้ไปรษณย์ีสูงใหญ่ที!สุดในโลก•หอนาNิกาเบตง � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 



 

 
ไปต้มในนLาแร่ที�นี�ได้ หรือว่าท่านใดอยากจะลองแช่เท้าผ่อนคลายอริยบททางสถานที�ก็มีบริการให้
ท่านด้วยเช่นกัน 

 
จากนั(น แวะถ่ายรูปกับ ปLายใต้สุดสยามตั(งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่าง

จากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป1นแนวเขตแดนระหว่างอําเภอเบตง กับรัฐเปรัคประเทศ
มาเลเซียจากนั(นพาท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ และพระพุทธ
ธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน ณ วัดพุทธาธิวาสวัดเก่าแก่ที�ก่อตั(งมาตั(งแต่ป3 พ.ศ. 
2460 ป&จจุบันเป1นพระอารามหลวงชั(นตรี ชนิดสามัญ ตัวองค์เจดีย์ของวัดโดดเด่นด้วยศิลปะแบบ
ศรีวิชัยประยุกต์ ถือเป1นสถานที�ที�เป1นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเบตงมาอย่างช้านาน 

 
พาท่านเก็บตกชมเมืองเบตง ให้ท่านได้เต็มอิ�มกับดินแดนสุดปลายด้ามขวานของประเทศไทย ไม่
ว่าจะเป1น ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที!สุดในโลกซึ�งตั(งอยู่มุมถนนสุขยางค์ มีความสูงเกือบ 3 เมตร ไม่
รวมฐาน ซึ�งยังสามารถใช้งานได้จริงจนถึงป&จจุบัน นอกจากนั(นยังมี หอนาNิกาเบตงตั(งอยู่
ศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวของจังหวัดยะลา ซึ�งมีความแข็งแรงและสวยงาม 



 

 
 
เย็น       �บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูไก่เบตง) 
ที!พัก  โรงแรมโมเดิรน์ไทย/โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์/โรงแรมบัตเตอรฟ์ลาย ปริGนเซส หรอืเทยีบเท่า 

 
 

05.00 น.  ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวงหนึ�งในสุดยอดวิวทะเลหมอกที�สวยที�สุดใน
ประเทศไทย ที�ความสูงราว 2,038ฟุต เหนือระดับนLาทะเล สุดพิเศษ!! พาท่านขึ(นสู่Skywalk อัย
เยอร์เวง จุดชมวิวที!ดีที!สุดของเขาแห่งนี( ที!ท่านจะได้สัมผัสความตระการตาแบบ 360 องศา 
รวมถึงยังเปWนสกายวอรค์ที!ยาวที!สุดในอาเซยีนอกีด้วย 

 
 
แวะถ่ายรูปที� สะพานแตปูซูสะพานแขวนพื(นไม้ที�พาดผ่านแม่นLาป&ตตานี ที�มีความยาวกว่า 100 
เมตร สร้างขึ(นเพื�อให้ชาวบ้านเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก ซึ�งเป1นสัญลักษณ์ของชุมชนแห่งนี(
เลยก็ว่าได้ และด้วยวิวรอบข้างนั(นมีธรรมชาติที�งดงามโอบล้อมไว้ จึงถือเป1นอีกหนึ�งจุดที�ต้องแวะ
เก็บภาพเป1นที�ระลึกให้ได้ 

วันที!สาม จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง พรอ้มขึ(น Skywalk • สะพานแตปูซู• เขื!อนบางลาง • วัด
ช้างให้ • มัสยิดกลางประจําจังหวัดสงขลา •ตลาดกิมหยง•สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ • 
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ      � (เช้า/อิสระ/-) 

 



 

เช้า  �บรกิารอาหารเช้า ณ รา้นอาหาร 
มุ่งหน้ากลับหาดใหญ่ ระหว่างทางผ่านชมเขื!อนบางลางที�อําเภอบันนังสตาเป1นเขื�อนหินถมแกน
ดินเหนียวเป1นโครงการของการไฟฟRาฝSายผลิตเผื�อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟRา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที� 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันป3หลวง 
และกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปCดเขื�อน เมื�อวันที� 
27 กันยายน 2524 

 
จากนั(น เข้าสู่ป&ตตานี สักการะหลวงปูSทวดเหยียบนLาทะเลจืดที�วัดช้างให้พระอาจารย์ดังในสมัยกรุงศรี

อยุธยา ซึ�งหลวงปูSทวด หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ เป1นเจ้าอาวาสคนแรก 
โดยท่านเป1นที�รู้จักกันดีในด้านการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เปลี�ยนนLาทะเลเป1นนLาจืด ทําให้เป1นที�
นิยมบูชาให้หมู่นักเดินทาง 

 
เดินทางถึงจังหวัดสงขลา แวะถ่ายรูปบริเวณ มัสยิดกลางประจําจังหวัดสงขลาที�ใความสวยงาม
ราวกับไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ได้รับการขนานนามว่า ทัชมาฮาลเมืองไทย มีชื�ออย่างเป1นทางการ
ว่า มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม โครงสร้างอาคารเป1นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเป1นสีขาว มีโดม
ทอง และเสา 4 เสารอบตัวอาคาร ด้านหน้ามีสระนLาขนาดใหญ่ยาวกว่า 200 เมตร ทําให้เกิด
ทัศนียภาพที�งดงามเป1นอย่างมาก 
 



 

 
กลางวัน      �อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดกิมหยง 
จากนั(น ให้ท่านได้เลือกซื(อของฝาก และสินค้านานาชนิดที� ตลาดกิมหยงสถานที�ที�ถูกขนานนามว่า "มา

หาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้มาหาดใหญ่" มีสินค้าต่างๆ เยอะแยะมากมาย 
โดยเฉพาะสินค้านําเข้าจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สินค้าบางตัวที�ขายตามจังหวัดต่างๆ ก็
ซื(อมาจากตลอดแห่งนี( 

 
 

สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่เช็คอิน โหลดสัมภาระ 
20.10 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯเที�ยวบินที�DD 507 
21.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจมิรูลื้ม 

 

************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
อัตราค่าบรกิารและเงื!อนไขรายการท่องเที!ยว 

 
วันเดินทาง ไฟท์บิน รถตู้ จํานวน ราคาปกติ 

ต่อท่าน 
ราคาเด็ก 
ไม่มเีตยีง 

พักเดี!ยว
เพิ!ม 

17 – 19 ก.พ. 66 DD500 05.50-07.15 
DD507 20.10-21.35 

รถตู้ 8ที!นั!ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

24 – 26 ก.พ. 66 DD500 05.50-07.15 
DD507 20.10-21.35 

รถตู้ 8ที!นั!ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

03 – 05 ม.ีค. 66 DD500 05.50-07.15 
DD507 20.10-21.35 

รถตู้ 8ที!นั!ง 16+1 9,999 9,499 1,500 

10 – 12 ม.ีค. 66 DD500 05.50-07.15 
DD507 20.10-21.35 

รถตู้ 8ที!นั!ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

17 – 19 ม.ีค. 66 DD500 05.50-07.15 
DD507 20.10-21.35 

รถตู้ 8ที!นั!ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

24 – 26 ม.ีค. 66 DD500 05.50-07.15 
DD507 20.10-21.35 

รถตู้ 8ที!นั!ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

31 ม.ีค. – 02 เม.ย.66 DD500 06.00-07.25 
DD509 20.50-22.15 

รถตู้ 8ที!นั!ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

05 – 07 เม.ย. 66 DD500 06.00-07.25 
DD509 20.50-22.15 

รถตู้ 8ที!นั!ง 16+1 7,999 7,499 1,500 

13 – 15 เม.ย. 66 DD500 06.00-07.25 
DD509 20.50-22.15 

รถตู้ 8ที!นั!ง 16+1 10,999 10,499 1,500 

14 – 16 เม.ย. 66 DD500 06.00-07.25 
DD509 20.50-22.15 

รถตู้ 8ที!นั!ง 16+1 9,999 9,499 1,500 

21 – 23 เม.ย. 66 DD500 06.00-07.25 
DD509 20.50-22.15 

รถตู้ 8ที!นั!ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

28 – 30 เม.ย. 66 DD500 06.00-07.25 
DD509 20.50-22.15 

รถตู้ 8ที!นั!ง 16+1 8,999 8,499 1,500 

 
** การนัตตัี(งแต่ 8 ท่านขึ(นไปออกเดินทางมหีัวหน้าทัวรจ์ากกรุงเทพฯ ** 

 

กรณกีรุป๊เดินทางไม่ครบตามจํานวน ขอสงวนสิทธิ3เลื!อนวันเดินทาง 
 

**กรณพีัก 3 ท่าน เสยีค่าบรกิารเพิ!มห้องละ 500 บาท** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตราค่าบรกิารรวม 
�ตัVวเครื�องบินชั(นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป1นตัVวราคาพิเศษไม่สามารถเปลี�ยนแปลงหรือเลื�อนวัน
เดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที�จะเลื�อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทําการ
ซื(อตัVวเครื�องบินใหม่เท่านั(น 
�นLาหนักกระเปXาโหลดใต้ท้องเครื�องไม่เกิน 20 กก. ถือขึ(นเครื�องไม่เกิน 7 กก. 
�โรงแรมที�พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป1นเตียงเสริม 
�อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ?ในการสลับมื(อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
�ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
�ค่ารถตู้รับ-ส่งพร้อมคนขับรถตามสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
�ค่าหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวตามรายการ 
�ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป1นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื� อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว
ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
�ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก

รีด ที�ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
�ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั(งที�
เมืองไทย และต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

�ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
�ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) 
�ค่าทิปมัคคุเทศก์คนขับรถ ตามสินนLาใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับ

ทิปค่ะ) 
เงื�อนไขการสํารองที�นั�งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทําการจองหากท่านชําระเงินแล้วจะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าวทั(งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 
 

 

เงื!อนไขการสํารองที!นั!งและการยกเลิกทัวร ์
เอกสารที�ใช้ประกอบการเดินทาง 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนปRองกันโควิด 19หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

 



 

 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชําระค่ามัดจําทัวร์ท่านละ 3,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระก่อน
การเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

กรณียกเลิก : 
• แจ้งยกเลิกหรือเลื�อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง: หักค่าใช้จ่ายจริงที�เกิดขึ(น อาทิ ค่ามัดจําตัVว 

        เครื�องบิน, รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า, ค่าโรงแรม 
        ที�พัก,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยว,  
        ค่าบริการ     

• แจ้งยกเลิกหรือเลื�อนวันเดินทาง15-29 วัน:ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ(นจริง อาทิ  
      ค่ามัดจําตัVวเครื�องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , 
      ค่าโรงแรมที�พัก,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยว,  
      ค่าบริการ 

• ในกรณีชําระค่าทัวร์เต็มจํานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื�อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน  
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ?เก็บเงินค่าทัวร์ทั(งหมดโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆทั(งสิ(น 
 

เงื!อนไขการยกเลิกทัวรเ์ปWนไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที!ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

 

กรณีเจ็บปSวย : 
• กรณีเจ็บปSวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเลื�อน   การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั(งนี(ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิก
หรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความเป1นจริง 

• ในกรณีเจ็บปSวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ?ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื�อนไขอื�น ๆ : 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ?ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั(งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางหรือเลื�อนการเดินทาง 
และมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (8 ท่านขึ(นไป) เนื�องจากเกิดความ
เสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯต้องนําไปชําระค่าเสียหาย
ต่าง ๆ ที�เกิดจากการยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางของท่าน 

 
 
 
 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื!อง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์
ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ3เก็บค่าทัวรทั์(งหมด โดยไม่มเีงื!อนไขใด ๆ ทั(งสิ(น 



 

 

รายละเอยีดเพิ!มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิ?ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป1นสําคัญ 
� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั(งสิ(น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ

จลาจล ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ�งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื�อนไขนี(ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั(งสิ(น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี(ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั(งสิ(น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมื(อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป1นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั(งสิ(น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�เกิด
จากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง 

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื!อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื!อประโยชน์ของท่าน
เอง*** 

 


