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เดนิทาง กรกฏาคม-ตลุาคม 2564 

พกัโรงแรมแกรนดแ์มนดารนิเบตง 2 คนื 

***รวมน า้หนกักระเป๋า 20 กก.*** 

มสัยดิกลางเมอืงสงขลา-ยา่นเมอืงเกา่สงขลา Old Town–เขาตังกวน–หาดสมหิลา-วัดชา้งให ้- อโุมงคปิ์ยะมติร -วัด

พทุธาธวิาส – บอ่น ้าพรุอ้นเบตง – สวนดอกไมห้มืน่บปุผา- SKYWALK อยัเยอรเ์วง - ชมตูไ้ปรษณีย ์– 

 วดัพทุธาธวิาส – สนามบนิเบตง – ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์–  

ถนนคนเดนิเบตง-ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหนีย่ว - ตลาดกมิหยง 

 

เร ิม่ตน้เพยีง 11,990.- 

ทีส่ดุของเบตง  4 วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิ ไทยสมายล ์(WE) 
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 

วันที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู–ิ หาดใหญ-่ยา่นเมอืงเกา่สงขลา Old Town–เขาตัง

กวน–หาดสมหิลา-มสัยดิกลางเมอืงสงขลา 

   

วันที ่2 

 

หาดใหญ ่- วัดชา้งให ้- สะพานขา้มอา่งเก็บน ้าบางลาง- อโุมงคปิ์ยะมติร –  

บอ่น ้าพรุอ้นเบตง - สวนดอกไมห้มืน่บปุผา 

   

วันที ่3 SKYWALK อยัเยอรเ์วง – ลอ่งเรอืชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา – OK 

BETONG - สนามบนิเบตง – ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม - อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์– 

ถนนคนเดนิเบตง 

   

วันที ่4 

 

เบตง – วัดพทุธาธวิาส - เฉากว๊ย กม.4 – ชมตูไ้ปรษณีย-์ ศาลเจา้แมล่ิม้กอ

เหนีย่ว - ตลาดกมิหยง  - สนามบนิหาดใหญ ่–ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

   

 

 

Day 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรงุเทพฯ 

- 

หาดใหญ ่

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู–ิ หาดใหญ-่ยา่นเมอืงเกา่สงขลา Old Town–เขาตงักวน–หาดสมิ

หลา-มสัยดิกลางเมอืงสงขลา 

    05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์B สายการ

บนิไทยสมายล ์ประต ู2 

07.05 น. เดนิทางสูห่าดใหญ ่จังหวดัสงขลา โดยเครือ่งบนิ Thai Smile เทีย่วบนิที ่WE259 

08.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานหาดใหญ ่โดยมไีกดท์อ้งถิน่คอยตอ้นรบั จากน ัน้น าทา่นขึน้เดนิทาง

ทอ่งเทีย่วโดยรถตูป้รบัอากาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่1) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั ยา่นเมอืงเกา่สงขลา (Street Art) และถนนนางงาม ซึง่เป็นยา่น

การคา้ทีส่ าคัญในอดตีของเมอืงสงขลา เป็นถนนทีป่ระกอบไปดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมทีง่ดงามที่
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ยงัคงเอกลกัษณ์ดัง้เดมิเอาไว ้ตัง้เรยีงรายตอ่เนือ่งกนัไปตามถนน แทรกตัวไปพรอ้มกบัธรุกจิสมยัใหม ่ทัง้

รา้นอาหารดัง้เดมิ แถมมกีารเพิม่สสีนัดว้ยภาพวาดสตรทีอารท์ สดุน่ารักตามผนังอาคารบา้นเรอืนตา่ๆ ที่

สะทอ้นเรือ่งราววถิชีวีติและวฒันธรรมของคนสงขลา ท าใหก้ารเดนิเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่สงขลาไมไ่ด ้

เพยีง แตจ่ะไดช้มความงามของตกึโบราณเหลา่นี ้แตย่งัไดส้นุกสนานไปกบัการถา่ยภาพกบัภาพวาดดว้ย 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัหาดสมหิลา ถา่ยรปูกบั นางเงอืก สญัลกัษณ์โดดเดนของจังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางตอ่ไปยงั เขาตงักวน ( รวมคา่รถราง) ขึน้ไปยงัจดุชมววิบนยอดเขา บรเิวณยอด

เขาตังกวนนีส้ามารถมองเห็นทวิทศันข์องเมอืงสงขลาไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา อาณาบรเิวณ

ประกอบดว้ย ลานชมววิ ประภาคาร ศาลาวหิารแดง และเจดยีพ์ระธาตเุมอืงสงขลา ตามจารกึกลา่ววา่

สรา้งขึน้ในสมยัอาณาจักรนครศรธีรรมราช เป็นศลิปะสมยัทวาราวด ีบรเิวณลานชมววิมรีปูหลอ่หลวงปู่ ทวด

ตัง้อยูก่ลางลานไวใ้หส้กัการะ น่ังพักผอ่นชมววิตวัเมอืงสงขลา และทะเลสาบสงขลารวมทัง้หาดสมหิลา  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางลงจากยอดเขาตังกวน ไปยงั อนสุาวรยีก์รมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัดิ ์

พระบดิาแหง่ราชนาวไีทย พระบรมรปูของทา่นหันหนา้ออกทะเลดเูดน่สงา่ เป็นทีเ่คารพนับถอืของคน

โดยทั่วไปในภาคใต ้กอ่ตัง้โดยกลุม่ไทยอาสาป้องกนัชาตใินทะเล จังหวัดสงขลา สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2530 

เพือ่ใหช้าวเรอื ไดส้กัการะบชูากอ่นออกไปประกอบอาชพีในทะเล เพราะมคีวามเชือ่วา่ทา่นจะชว่ยเหลอื

ใหแ้คลว้คลาดจากภยัอนัตรายจากพายแุละเพศภยัตา่งๆ  ผูค้นนยิมมาสกัการะขอพรอยา่งไมข่าดสายทัง้

คนในพืน้ทีแ่ละนักทอ่งเทีย่ว บรเิวณรอบๆ อนุสาวรยีม์ปืีนใหญ ่จรวด ปืนกลจ าลองทีป่ลดระวางมาจัด

แสดงไวก้ลางแจง้ อกีทัง้ยงัมพีญานาคพน่น ้าทีท่ าใหภ้มูทิัศนโ์ดยรอบนัน้สวยงาม เหมาะแกก่ารพักผอ่น

หยอ่นใจเป็นอบยา่งยิง่ 

 จากนัน้เดนิทางกลับหาดใหญ ่ไปยงั จดุชมววิ เขาคอหงส ์จดุชมววิแหง่นีเ้ราสามารถยนืชมทวิทัศนข์อง

หาดใหญไ่ดร้อบเลย ( สามารถขึน้กระเชา้ไปจดุชมววิได ้ไมร่วมคา่กระเชา้ ทา่นละ 100 บาท )  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูม่สัยดิกลางจงัหวดัสงขลา หรอืมสัยดิกลางดยินุ์ลอสิลาม โดยไดเ้ริม่กอ่ตัวขึน้

เมือ่ปี 2534 โดยนายอาศสิ พทิักษ์คมุพล ประธานฯและคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัดสงขลาในยคุ

ก่อนการบังคับใชพ้ระราชบัญญัตกิารบรหิารองค์กรศาสนาอสิลาม ดว้ยความตัง้ใจจรงิที่ว่า “อยากให ้

จังหวัดสงขลามมีัสยดิกลางเฉกเชน่จังหวัดอืน่ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้รวมทัง้เพือ่เป็นทีท่ าการของ

คณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัดสงขลาอยา่งเป็นเอกเทศ มัสยดิกลางนี้เป็นศาสนสถาน เป็นสถานที่

ท่องเทีย่ว จนไดช้ือ่ว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งประเทศไทย และยังเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวไทยมุสลมิใน

จังหวัดสงขลา (ขอสงวนสทิธิน์ าท่านชมมสัยดิจากภายนอก กรณีทีท่างมสัยดิมพีธิกีรรมหรอื
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มสัยดิปิดท าการ) 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั น าทา่นเขา้พกั  โรงแรมวแีอล หาดใหญ ่หรอืเทยีบเทา่  

 

Day 

2 

 

สงขลา 

- 

เบตง 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 หาดใหญ ่- วดัชา้งให ้- สะพานขา้มอา่งเก็บน า้บางลาง- อโุมงคปิ์ยะมติร -บอ่น า้พุรอ้นเบตง - 

สวนดอกไมห้มืน่บปุผา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั จ.ปัตตาน ีขอพรหลวงปู่ ทวด วดัชา้งให ้เป็นวดัเกา่แกส่รา้งมาแลว้กวา่ 

300 ปี วดัชา้งให ้ถอืวา่เป็นวัดตน้ต ารับของหลวงปู่ ทวด เพราะทา่นเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐั

ของทา่นกถ็กูบรรจไุวท้ีว่ดัแหง่นี ้ดา้นหนา้วดัเป็นทีต่ัง้ของสถปูหรอืมณฑปบรรจอุฐัหิลวงพอ่ทวด ซึง่อยู่

ใกลก้บัเขตพัทธสมีาทีช่าวบา้นเรยีกวา่ เขือ่นหลวงพอ่ทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื วัดชา้งใหจ้งึกลายเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วขึน้ชือ่และเป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ของจังหวดัปัตตาน ีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วเขา้มากราบ

สกัการะหลวงปู่ ทวดอยา่งไมข่าดสาย ทีเ่รยีกวา่เมือ่มาถงึปัตตานดีนิแดนแหง่ปลายดา้มขวานแลว้ตอ้งแวะ

มาใหไ้ด ้ 
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 จากนัน้เดนิทางไปเมอืงเบตง แวะถา่ยรปู สะพานขา้มอา่งเก็บน า้บางลาง เขือ่นบางลางเป็นเขือ่นที่

สรา้งขึน้เพือ่กัน้แมน่ ้าปัตตานตีามแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน ้าเอนกประสงคแ์หง่แรกทางภาคใต ้ 

ชมทวิทศันผ์นืป่าตัดผนืน ้าสเีขยีวสวยงามสบายตาลัดเลาะผา่นทางโคง้ตามแนวเขาถงึเบตง 

 

  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (เมนพูเิศษ!! ไกส่บัเบตง ผกัน า้ เคาหยก) (มือ้ที3่) 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย น าทา่นชมอโุมงคปิ์ยะมติร ใหท้า่นยอ้นรอยประวัตศิาสตร ์ชมกองก าลังพรคคคอมมนูสิมาลายา ทีเ่จาะ

อโุมงคภ์เูขาเพือ่ใชใ้นการหลบภยั มคีวามยาวถงึ 1 กม.   

  

 

 

 

 

 

 

  

 จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั บอ่น า้พุรอ้นเบตง ตัง้อยูใ่น ต าบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา เป็นบอ่น ้ารอ้น

ธรรมชาตขินาดใหญ ่มขีนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3 ไร ่โดยจะมนี ้ารอ้นผดุขึน้มาจากใตด้นิ ประกอบดว้ยแรธ่าตุ

ตา่งๆ มากมาย อณุหภมูขิองน ้าอยูท่ีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส ซึง่ตรงจดุทีม่นี ้าเดอืดนี ้สามารถตม้ไข่

ไกไ่ดจ้นสกุภายใน 10 นาท ีทางจังหวดัยะลาไดป้รับปรงุภมูทิัศนโ์ดยรอบบอ่น ้ารอ้น ใหม้คีวามสวยงาม 
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แตย่งัคงความเป็นธรรมชาต ิเพือ่ใหเ้หมาะส าหรับการมาพักผอ่นหยอ่นใจ และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเพือ่

สขุภาพ ภายในบอ่น ้ารอ้นเบตง ยงัมสีระน ้าขนาดใหญ ่ส าหรับกกัน ้าจากน ้าพรุอ้น เพือ่ใหป้ระชาชน และ

นักทอ่งเทีย่ว ไดใ้ชอ้าบหรอืแชเ่ทา้เลน่ ซึง่แตล่ะโซนออกแบบอยา่งไดม้าตรฐาน ถกูสขุลักษณะ 

 เดนิทางตอ่ไปยงั สวนดอกไมห้มืน่บปุผา สวนดอกไมเ้มอืงหนาวในหบุเขา เป็นโครงการในพระราชด าริ

ของสมเด็จพระเทพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร  (มือ้ที4่) 

  ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมแกรนดแ์มนดารนิ หรอืเทยีบเทา่  

**หมายเหต*ุทีพ่กัทอ้งถิน่ไมส่ามารถระบปุระเภทเตยีงได*้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 

3 

 

 

เบตง 
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วนัที ่3 SKYWALK อยัเยอรเ์วง – ลอ่งเรอืชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา – OK BETONG - 

สนามบนิเบตง – ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยาม - อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์– ถนนคนเดนิเบตง 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยงั สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง เป็นจดุชมววิทีส่วยงามทีส่ดุ ใหท้า่นได ้

ดืม่ด า่บรรยากาศ ถา่ยรปูชมทะเลหมอก สดูอากาศบรสิทุธิย์ามเชา้ ( รวมคา่เขา้ชมแลว้) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้  (มือ้ที5่) 

 จากนัน้น าทา่นสู ่ทา่เรอืตาพะเยา น าทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา และชมวถิชีวีติ

ของชาวบา้นรมิทะเลสาบ น าทา่นแวะชม เกาะทวด ซึง่ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบฮาลาบาลา หรอื กลางเขือ่น

บางลาง จ.ยะลา โดยนักทอ่งเทีย่วชาวมาเลเซยี และสงิคโปร ์สว่นใหญ ่จะเดนิทางเพือ่มากราบไหว ้ขอ

พรจากทวดบเูกี๊ยะ และไดโ้ชคลาภจากการขอพร หลายตอ่หลายครัง้ตดิตอ่กนั จนนักทอ่งเทีย่วบางราย 

ไดส้นับสนุน บรจิาคทรัพย ์เงนิทอง ในการบรูณะจัดสรา้งศาลทวดบเูกี๊ยะ ใหม้สีภาพทีด่ขี ึน้ จนกลายเป็น

กระแสบอกตอ่กนั และท าใหม้นัีกทอ่งเทีย่วหลั่งไหล เดนิทางเขา้มาเทีย่วชมและขอพรกนัแทบทกุวัน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือ้ที6่) 

บา่ย น าทา่นเชค็อนิและถา่ยรปูกบัป้าย OK BETONG สญัลกัษณ์ของเมอืงเบตงเป็นทีร่ะลกึ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นชม สนามบนิเบตง (บรเิวณดา้นนอกสนามบนิ) ทีต่กแตง่ดว้ยไมไ้ผ ่ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ 

สวยเกไ๋ก ๋ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ 
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 น าทา่นเหยยีบแผน่ดนิใตส้ดุแดนสยาม ถา่ยรปูป้ายใตส้ดุสยามตดิชายแดนมาเลเซยี ใหท้า่นไดเ้ชค็อนิ 

ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้แวะรา้นอนิเตอรรั์งนก การคดัรังนก เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง และ รา้นสมนุไพรขึน้ชือ่ (น าทา่นชมิ

ชาเห็ดหลนิจอืธรรมชาตแิละซปุตา้ลหิวังตุน๋ไก)่ 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูถ่นนคนเดนิเมอืงเบตง ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศเมอืงเบตงและสามารถเลอืก

ซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (มือ้ที7่) 

 น าทา่นเดนิเลน่ดืม่ด ่ากบับรรยากาศยามค า่คนื นกนางแอน่เกาะตามสายไฟ ถา่ยรปูอโุมงคเ์บตงมงคล

ฤทธิ ์ลอดภเูขาแหง่แรกของไทย ทีม่ไีฟหลากสสีนัตลอดแนวอโุมงค หนา้อโุมงคเ์ป็นจุดเริม่ตน้วิง่ของพี่

ตนูBody slamอกีดว้ย 

  

 

 

 

 

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมแกรนดแ์มนดารนิ หรอืเทยีบเทา่  

**หมายเหต*ุทีพ่กัทอ้งถิน่ไมส่ามารถระบปุระเภทเตยีงได*้* 
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Day 

4 

 

 

เบตง 

- 

สงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 เบตง – วดัพุทธาธวิาส - เฉากว๊ย กม.4 – ชมตูไ้ปรษณีย-์ ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว - ตลาดกมิห

ยง  - สนามบนิหาดใหญ ่–ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้  (มือ้ที8่) 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยงั วดัพทุธาธวิาส นมสัการพระมหาธาตเุจดยีพ์ระพทุธธรรมประกาศ พระพทุธ

ธรรมกายมงคลประยรุเกศานนทส์พุพธิาน น าทา่นแวะชมิ วุน้ด า หรอืเฉากว๊ย กม.4 เป็นรา้นเฉากว๊ยที่

เกา่แกด่ัง้เดมิของเบตง น าชมตูไ้ปรษณีย ์ถา่ยรปูไปรษณียท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเบตงขา้งหอนาฬกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัจงัหวดัปตัตาน ี

 น าทา่นขอพรรับความส าเร็จ ณ ศาลเจา้แมล่ ิม้กอเหนีย่ว สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงปัตตานมีาตัง้แตส่มยั

โบราณ ชาวบา้นตา่งใหค้วามเคารพนับถอื เดนิทางมาสกัการะบชูาเพือ่ขอใหป้ระสบความส าเร็จในดา้น

ตา่งๆ หรอืแมแ้ตม่เีรือ่งเดอืดรอ้นก็ไปบนบานใหเ้จา้แมช่ว่ยเหลอื ซึง่ก็ไดส้มดังหวังกนัไปหลายราย เป็น

สิง่ยดึเหนีย่วจติใจ และศนูยร์วมศรัทธาเสมอมา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที9่) 

 น าทา่นแวะซือ้ของฝากกอ่นกลับทีต่ลาดกมิหยง ตลาดชือ่ดังประจ าเมอืงหาดใหญ ่เป็นตลาด 2 ชัน้

ขนาดใหญท่ีส่ดุทีห่าดใหญ ่ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัยอาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เกม
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คอมพวิเตอร ์เสือ้ผา้ กระเป๋า ของกนิ ขนม ผลไมต้ามฤดกูาล ฯลฯ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ ่

21.20 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE268 

22.50 น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

          

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ กรณี ไมใ่ชต้ัว๋ 

ราคาทา่นละ 

25-28 กรกฎาคม 2564 11,990.- 7,990.- 

22-25 ตลุาคม 2564 11,990.- 7,990.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ 2,000  บาท / ทา่น 2,000  บาท / ทา่น 

*เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่จงึไมม่รีาคาเด็ก* 

 

** ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูด้ าเนนิการจดัทีน่ ัง่บนรถตูต้ามความเหมาะสม ** 

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ) 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

2. กรุณาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้นสขุอนามัย) และเพือ่

ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 

3. กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 

10 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศในขณะนัน้ 

โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั กรุงเทพ (สวุรรณภมู)ิ -หาดใหญ ่ชัน้ประหยัด สายการบนิไทยสมายล ์

2. น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry On 7 กโิลกรัม โดยสมัภาระทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งไม่มขีองมคีม กรรไกรตดัเล็บ วัตถ ุ

ไวไฟ 

3. คา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม 

4. คา่รถโดยสาร ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

5. คา่โรงแรมทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามทีร่ะบใุนรายการ หรอืเทยีบเทา่ 

6. คา่อาหาร ตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร์ 

8. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

9. มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 

บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

11. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจากการ

เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2. คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

4. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2. กรุณายอดทวัรเ์ต็มจ านวน เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 10 วนั เพือ่ใชส้ าหรับ

การท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. ยกเลกิการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

** กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ีอาทิ

เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 
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
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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 

 


