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บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท THAI VIET JET (VZ): ข ึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(BKK) 

VZ320 BKK(สวุรรณภมู)ิ – HDY(หาดใหญ)่ 07.00 – 08.25 

VZ323 HDY(หาดใหญ)่ – BKK(สวุรรณภมู)ิ 17.20 – 19.00 

**ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ทา่อากาศยานหาดใหญ ่– ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว – วดัชา้งให ้หลวงปู่ ทวด 

– เบตง – หอนาฬกิา – ตูไ้ปรษณียใ์หญท่ีส่ดุในโลก – สตรทีอารต์เบตง – ถนนคนเดนิเมอืงเบตง                                                                                                                         

(B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                       

 

05.00 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ สายการบนิไทยเวยีดเจ็ท (THAI VIET 

JET) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กาก

อนามยัแบบผา้ และมคัคเุทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง  

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอนิ สายการบนิจะปิดให้

ท าการเช็คอนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง*  

07.00    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบนิไทยเวยีดเจ็ท (THAI 

VIET JET) เทีย่วบนิที ่VZ320 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาท ี 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 **ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซือ้น า้หนกักระเป๋าหรอือพัทีน่ ัง่ได้

กอ่นเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

08.35 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

09.00 เตรยีมตัวออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คันละ 8-9 ทีน่ั่ง คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  

    --------------------  หลงัจากทกุทา่นรบัสมัภาระ และท าธุระสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ ------------------ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร เมนตู ิม๋ซ า 

 น าทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วจังหวัดปัตตานี ท าทา่นสกัการะ ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว หรอื ศาลเจา้เลง่จเูกยีง เป็น

ศาลเจา้เกา่แกคู่่บา้นคู่เมอืงของ จ.ปัตตานีมาตัง้แต่โบราณ ตัง้อยูท่ีถ่นนอาเนาะรู อ าเภอเมอืง ปัตตานี เดมิศาล

เจา้นี้มชี ือ่เรยีกว่า "ศาลเจา้ซกู๋ง" ตามหลักฐานทีจ่ารกึอยู่ในศาลเจา้ ตัง้ขึน้ในปีปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัย

ของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แมศ้าลเจา้นี้จะตัง้มาเก่าแก่นับไดห้ลายศตวรรษ แต่ดว้ย

บญุญาภนิหิารของเจา้แม่หลมิกอเหนี่ยว ศาลเจา้นี้จงึมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงและเป็นทีศ่รัทธาของสาธุชนเสมอมา

มไิดข้าด 



 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูว่ดัราษฎรบ์รูณะ หรอืวดัชา้งให ้เป็นวัดเกา่แกร่าว 300 ปี สรา้งมาเมือ่ใดและใครเป็นคนสรา้ง

ก็ไมม่หีลักฐานทีแ่น่ชดั เดมิเป็นวดัรา้งและถกูทอดทิง้มาเป็นเวลานาน ถอืเป็นวัดตน้ต ารับของหลวงปู่ ทวด ทา่น

เป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดั ในสว่นของสถปูศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจอุฐัหิลวงพอ่ทวด ถอืเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์อง

ชาวจังหวัดปัตตานแีละใกลเ้คยีง มผีูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยูเ่นอืงนจิใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรอืวัตถสุ ิง่ของถกู

ขโมย หรอืศนูยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ทีส่ถปูแหง่นี ้ภายในวดัยงัมวีหิารสมเด็จหลวงพอ่ทวด เป็นวหิารที่

ประดษิฐานรปูเหมอืนของหลวงพอ่ทอง ซึง่มขีนาดเทอ่งคจ์รงิ รปูแบบการกอ่สรา้งเป็นแบบกอ่อฐิถอืปนูทรงไทย

สวยงาม 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่อ.เบตง อ าเภอทีอ่ยูใ่ตส้ดุของประเทศไทย เมอืงใตส้ดุปลายดา้มขวาน เมอืงทีล่อ้มดว้ยขมุเขา

และมทีะเลหมอกเกอืบทัง้ปี  

น าท่านถ่ายรูปบรเิวณหอนาฬกิา สญัลกัษณ์ของเมอืงเบตง ตัง้เป็นศูนยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีนกลางเมอืง 

ใกล ้ๆ กันนัน้ม ีตูไ้ปรษณียแ์หง่อ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยและใหญ่ทีสุ่ดในโลก โดยสรา้ง



 

 

 

ขึน้เพื่อร าลึกถงึความยากล าบากในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2467 ตัง้แต่ก่อนสมัย

สงครามโลกครัง้ทีส่อง ลักษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจลุ าโพงไวข้า้งในและเจาะรกูลมๆไว ้

รอบๆ เพือ่กระจายเสยีงรายงานขา่วสารของทางราชการ มอีายรุวม 86 ปี ใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 

            

จากนัน้เดนิทางสู่ สตรทีอารต์ STREET ART ถนนศลิปะเมอืงเบตง เกดิขึน้จากน ้าพักน ้าแรงของ ทีม

นักศกึษาและอาจารย์ มหาวทิยาลัยศลิปากร วาดขึน้มาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื่อสรา้งความ

ประทับใจใหก้ับนักท่องเทีย่วและชาวเบตง เนรมติรงานศลิปะ บอกเล่าถงึเรือ่งราววถิชึวีติ และสัญลักษณ์ของ

เมอืงเบตง รอบเมอืงเบตง 11 จุด ทัง้บนผนัง ก าแพง ใตส้ะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมอืงเบตงสามารถ

ดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งด ี

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิเบตง อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงหรอืลิม้ลองอาหาร

ตามอธัยาศัย 

ค ่า อสิระอาหารตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 2 SKY WALK ชมทะเลหมอก อยัเยอรเ์วง – ถา่ยรปูสะพานแตปซูู - น า้ตกเฉลมิพระเกยีรตริ.9 – สวน

หมืน่บปุผา - อโุมงคปิ์ยะมติร - บอ่น า้รอ้นเบตง (B/L/D)         

 

04.00 น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิ SKY WALK ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขาไมโครเวฟ กโิลเมตรที ่32 

มคีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเล 2,038 ฟตุ ใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตัง้แตช่ว่งเชา้มดืได ้

อยา่งสวยงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  



 

 

 

   

 จากนัน้ใหท้า่นถา่ยรปูสวยๆกบั สะพานแตปซูู เป็นสะพานแขวนไมเ้กา่แกส่รา้งขา้มแมน่ ้าปัตตาน ีมนีายมเูซง็ แต

ปซู ูเป็นผูบ้กุเบกิใหท้า่นไดถ้า่ยรปู  เดนิทางสู ่น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ชือ่เดมิ คอื น ้าตก “วังเวง” หรอื "อยั

เยอรเ์ค็ม" เป็นน ้าตกทีต่กลงมาจากหนา้ผาสงูกวา่ 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลมุไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจใีนปีมหา

มงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อยัเยอรเ์วง จงึไดเ้ขา้มาพัฒนาบกุเบกิเสน้ทาง พัฒนาเป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่ว และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นน ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา  

    

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

(ในกรณีทีโ่รงแรมไมเ่ปิดหอ้งอาหารเชา้ ขออนญุาตพาไปทานรา้นอาหารทอ้งถิน่แทน)  

 น าทา่นชม สวนหมืน่บปุผา หรอืสวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวแห่งเดยีวในภาคใต ้

เนือ่งจากเบตงมสีภาพอากาศทีเ่หมาะสม ดว้ยสภาพภมูปิระเทศทีอ่ยูส่งูจากระดับทะเลปาน กลางราว 800 เมตร 

มอีากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน ้าเพยีงพอ จงึมคีวามเหมาะสมกบัการปลกูไมด้อกเมอืงหนาว เป็นโครงการตาม

พระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีมดีอกไมน้านาพันธุบ์านสะพร่ัง คอยเชือ้เชญิผูม้า

เยอืน ไดแ้ก ่แอสเตอร ์ไฮเดรนเยยี เบญจมาศ กหุลาบ พคี๊อก เยอบรี่า ลลิลี ่แกลดโิอลัส ตุม้หูนางฟ้า และอกี

หลายสายพันธุอ์นัมเีสน่ห ์ใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 



 

 

 

    

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

 จากนัน้เดนิทางสู ่ อโุมงคปิ์ยะมติร ในอดตีเคยถกูใชเ้ป็นฐานในการหลบซอ่นตัว และเป็นแหลง่สะสมเสบยีงใน

การตอ่สูข้องกลุม่ผูข้ดัแยง้ทางการเมอืงในคาบสมทุรมาลายา ในเวลาตอ่มากลุม่ผูท้ีเ่คยใชอ้โุมงคแ์หง่นีใ้นการ

พักพงิ ไมห่ลงเหลอือยูอ่กีตอ่ไปแลว้ ภายในอโุมงคส์เีหลอืงสม้นวลตาแตก่ช็วนใหน้กึถงึภาพอดตี อโุมงคถ์กูแบง่

ออกเป็นหอ้งหรอืชอ่งตา่ง ๆ ตามการใชง้าน เชน่ หอ้งนอน หอ้งเก็บเสบยีง เป็นตน้ อากาศภายในเย็นสบายไมอ่ดึ

อดัภายในอโุมงคม์คีวามยาวกวา่ 1 กโิลเมตร ระหวา่งทางเดนิไปสูอ่โุมงคต์อ้งเดนิผา่นป่าทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์

มากๆ  

     

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูบ่อ่น า้รอ้นเบตง เป็นบอ่น ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญท่ีป่ระกอบดว้ยแรธ่าตตุา่ง ๆ 

มากมาย โดยอณุหภมูขิองน ้านัน้อยูท่ีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส และบรเิวณทีน่ ้าเดอืดนีส้ามารถตม้ไขไ่กไ่ดจ้น

สกุภายใน 7 นาทเีทา่นัน้ มกีารสรา้งสระน ้าขนาดใหญส่ าหรับกกัน ้าจากน ้าพรุอ้นเพือ่ใหป้ระชาชนและ

นักทอ่งเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรอืแชเ่ทา้เลน่ 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมน ูไกเ่บตง 



 

 

 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรอืโรงแรมเทยีบเทา่ 

 

DAY 3 อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์– วดัพุทธาธวิาส – ป้ายใตส้ดุสยาม –  หาดใหญ ่– ตลาดกมิหยง – ทา่อากาศ

ยานหาดใหญ ่– กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ (B/L/-)                                           

 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

(ในกรณีทีโ่รงแรมไมเ่ปิดหอ้งอาหารเชา้ ขออนญุาตพาไปทานรา้นอาหารทอ้งถิน่แทน)  

น าทา่นชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิอ์โุมงคข์นาดใหญท่ีเ่จาะผา่นภเูขาเพือ่เชือ่มตอ่สว่นขยายของเมอืงไปอกี

ฟากของตัวเมอืง อโุมงคแ์หง่นีย้งัเป็นอโุมงคท์ีผู่ค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์หง่แรกของประเทศไทย 

ภายในอโุมงคต์กแตง่ประดบัประดาดว้ยไฟหลากสตีวัอโุมงคม์คีวามยาวถงึ273 เมตร กวา้ง 9 เมตร ผวิจราจรคู ่

กวา้ง 7เมตร ทางเทา้เดนิกวา้งขา้งละ 1 เมตร และมคีวามสงูถงึ 7 เมตร เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการ เมือ่วันที ่1 

มกราคม 2544  

จากนัน้เดนิทางสูว่ดัพุทธาธวิาส วัดสวยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเบตง โดยองคเ์จดยีต์ัง้อยูบ่นเนนิเขา มทีัศนยีภาพที่

สวยงดงาม มองเห็นภเูขาทีร่ายลอ้มเมอืงเบตงอยูเ่บือ้งหนา้ มสี ิง่ศักดิส์ทิธิท์ีพ่ทุธศาสนกิชนนยิมมาสกัการะบชูา 

3 สิง่คอื พระมหาธาตเุจดยี ์พระพทุธธรรมประกาศ พระพทุธธรรมกายมงคลปยรุเกศานนทส์พุพธิาน และวหิาร

หลวงปู่ ทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื ลกัษณะเจดยีก์อ่สรา้งแบบศรวีชิยัประยกุต ์สทีองอรา่ม สงู 39.9 เมตร บรรจพุระ

บรมสารรีกิธาตสุรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองถวายแดส่มเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนินีาถในวโรกาสพระชนมายคุรบ 

60 พรรษา 

   

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 ก่อนเดนิทางออกจากเบตงน าท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายใตสุ้ดสยาม ป้ายกัน้เขตแดนระหว่างประเทศไทย และ

ประเทศมาเลเซยี มเีอกลักษณ์ลายเสน้แผนทีป่ระเทศไทยสทีองโดดเด่นสลักบนป้ายหนิอ่อน รายลอ้มไปดว้ย

ธรรมชาตแิละไมด้อกไมป้ระดับอันงดงาม เป็นสถานทีถ่่ายรูปยอดนยิมของนักท่องเทีย่วสมควรแกเ่วลาน าท่าน



 

 

 

เดนิทางสูห่าดใหญ ่จังหวัดสงขลา น าทา่นสู ่ตลาดกมิหยง เป็นตลาดขายของฝากและของทีร่ะลกึขนาดใหญใ่น

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตัง้อยูบ่นอาคารสองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้

ลา่งเป็นตลาดขายของแหง้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ ่ 

17.20   ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิไทยเวยีดเจ็ท (THAI VIET JET)เทีย่วบนิที ่

VZ323 ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 **ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซือ้น า้หนกักระเป๋าหรอือพัทีน่ ัง่ได้

กอ่นเดนิทาง 72 ช ัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

19.00 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร  

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

06 – 08 มนีาคม 2564 8,999 2,000 

08 – 10 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

10 – 12 มนีาคม 2564 6,999 2,000 

11 – 13 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

13 – 15 มนีาคม 2564 6,999 2,000 

14 – 16 มนีาคม 2564 6,999 2,000 

15 – 17 มนีาคม 2564 6,999 2,000 

16 – 18 มนีาคม 2564 6,999 2,000 

17 – 19 มนีาคม 2564 6,999 2,000 

19 – 21 มนีาคม 2564 8,999 2,000 

21 – 23 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

22 – 24 มนีาคม 2564 6,999 2,000 

23 – 25 มนีาคม 2564 6,999 2,000 

24 – 26 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

26 – 28 มนีาคม 2564 6,999 2,000 

27 – 29 มนีาคม 2564 6,999 2,000 

29 – 31 มนีาคม 2564 6,999 2,000 

31 มนีาคม – 02 เมษายน 2564 7,999 2,000 



 

 

 

05 – 07 เมษายน 2564 7,999 2,000 

08 – 10 เมษายน 2564 7,999 2,000 

19 – 21 เมษายน 2564 7,999 2,000 

23 – 25 เมษายน 2564 8,999 2,000 

26 – 28 เมษายน 2564 8,999 2,000 

 
**ไมม่รีาคาเด็ก ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิ** 

**ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ)** 

 
เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรับการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนาม
คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ ***** 

 

ขอ้ส าคญั  

- ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 8 คน ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ

ค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 

- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิทา่นละ 
1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

- คา่ประกันคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ คา่รักษาพยาบาลวงเงนิสงูสดุทา่นละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทยและ

ชาวตา่งชาต ิอาย ุ1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีอ่อกเดนิทาง ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกันภัย ซึง่ไมร่วมกรณี
เสยีชวีติจากโรค COVID-19 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ 

กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ 
รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 



 

 

 

- ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

 
เง ือ่นไขการจอง 

- มัดจ าทา่นละ 6,000 บาท หลังจากสง่เอกสารการยนืยันการจอง 1 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณา

ช าระเงนิมัดจ าในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตหิากไม่ไดรั้บ
ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ัน

หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดมทีีน่ั่งจ ากดั  
- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทางหรือตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากท่านไม่ช าระภายใน

ระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมัดจ า
ใหท้า่นไดใ้นทกุกรณี 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ+คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

- กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี+คา่ธรรมเนียม
ทา่นละ 1,000 บาท 

- คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพ
การจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์
ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัย
ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสนิใจหรือใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้
ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ๆ โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าการยนืยันทุก

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม
เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 
และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษัิทจะเป็นผูอ้อกบัตร

โดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความ
เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน
ก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทัวร์ กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรียกค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพั่ก ทางบรษัิทจะจัดทีน่อนเป็นลักษณะ 2 เตยีงหรือ 3 เตยีง ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับ
ลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  



 

 

 

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง รา้นอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพั่ก บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พักได ้โดยจะจัดโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้่าน
อยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ
สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กับโรงแรม
ทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

เพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นได ้

น่ังดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 
** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 



 

 

 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


