
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที่ HIGHLIGHT 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 
ท่าอากาศสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา – ปัตตานี –      
วดัช้างให้ หลวงปู่ ทวด – เมืองยะลา – สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง –    
เบตง – อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – สตรีทอาร์ตเบตง – ไนทบ์าซ่าเบตง 

 ✓  The Holidays Hill betong 

2 
เบตง – อยัเยอร์เวง Skywalk – ชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง – สะพานแตปูซู 
– น ้ าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – อุโมงคปิ์ยะมิตร – 
บ่อน ้าร้อนเบตง 

✓ ✓ ✓ The Holidays Hill betong 

3 
หอนาฬิกา – ตูไ้ปรษณียใ์หญ่ท่ีสุดในโลก – วดัพุทธาธิวาส – ถ่ายรูปป้าย
ใตสุ้ดสยาม – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยงหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

✓ ✓   

ก าหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 

WONDERFUL THAILAND 
ทัวร์เบตง อยัเยอร์เวง 3 วนั 2 คนื 

"ไปสักคร้ังสวรรค์แดนใต้ ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง สกายวอร์ค ยาวสุดในอาเซียน" 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

7,900.- 



 

 

ไฟล์ทบิน : AIR ASIA (FD) 
Departure: FD4300  BKK-HDY  06.00-07.35 
Return:       FD4303  HDY-BKK  21.40-23.15 

(ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองและท่ีนัง่บนเคร่ืองเป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรหนา้เคาน์เตอร์) 
 

วันแรก       ท่าอากาศสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา – ปัตตานี – วัดช้างให้ หลวงปู่ ทวด – เมืองยะลา – สะพานจุดชม
วิวเขื่อนบางลาง – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – สตรีทอาร์ตเบตง – ไนท์บาซ่าเบตง 

04.00น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 เจา้หน้าท่ีคอยให้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

06.00 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD4300 
07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก น าท่านขึ้นรถตู้ปรับ

อากาศเดินทางท่องเท่ียว น าท่านแวะ จังหวัดปัตตานี เดินทางสู่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่ราว 300 ปี 
สร้างมาเม่ือใดและใครเป็นคนสร้างก็ไม่มีหลกัฐานท่ีแน่ชดั เดิมเป็นวดัร้างและถูกทอดท้ิงมาเป็นเวลานาน ถือเป็นวดัตน้
ต ารับของหลวงปู่ ทวด ท่านเป็นเจา้อาวาสองค์แรกของวดั ในส่วนของสถูปศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด ถือเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยูเ่นืองนิจใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุ
ส่ิงของถูกขโมย หรือศูนยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ท่ีสถูปแห่งน้ี ภายในวดัยงัมีวิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวิหารท่ี
ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อทอง ซ่ึงมีขนาดเท่องค์จริง รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทย
สวยงาม  จากนั้นน าท่านสู่ สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนท่ีสร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น ้าปัตตานี อนัเป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าเอนกประสงคแ์ห่งแรกในภาคใต ้ตามแผนพฒันาลุ่มน ้าปัตตานี โดยมีการสร้างแลว้
เสร็จเม่ือเดือนพฤษภาคม 2524 และปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่างเก็บน ้ าเหนือ
เขื่อนยงัอ านวยประโยชน์ในดา้นการชลประทานสู่พื้นท่ีเพาะปลูกของจงัหวดัยะลาและปัตตานี ซ่ึงน ้ าท่ีปล่อยออกมาก็
น ามาผลิตไฟฟ้าน าจ่ายใหป้ระชาชนในภาคใตไ้ดใ้ชใ้นครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งประมงน ้าจืดท่ีส าคญั
ในภาคใตอี้กดว้ย 

 



 

 

 จากนั้นเดินทางแวะ ตัวเมืองยะลา ค าว่า “ยะลา” มีท่ีมาจากภาษาพื้นเมืองเดิมวา่ “ยะลอ” แปลว่า “แห” ถือเป็นจงัหวดัท่ีมี
ประวติัความเป็นมาเก่าแก่จงัหวดัหน่ึงของประเทศ ไดรั้บการยกย่องว่ามีการจดัวางผงัเมืองแบบใยแมงมุมท่ีสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของประเทศไทย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เบตง อ าเภอท่ีอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เต็มไปด้วยแหล่งท่องเท่ียวท่ี

น่าสนใจมากมาย น าท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสร้าง
อุโมงค์แห่งน้ีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบนักับชุมชนเมืองใหม่ จากนั้นเดินทางสู่ 
สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์กเมืองเบตง เกิดขึ้นจากน ้ าพกัน ้ าแรงของ ทีมนักศึกษาและอาจารย ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื่อสร้างความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียวและชาวเบตง เนรมิตร
งานศิลปะ บอกเล่าถึงเร่ืองราววิถึชีวิต และสัญลกัษณ์ของเมืองเบตง รอบเมืองเบตง 11 จุด ทั้งบนผนงั ก าแพง ใตส้ะพาน 
และตวัอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตงสามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไนท์บาซ่าเบตง อิสระใหท่้านเดินชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองหรือล้ิมลองอาหารตามอธัยาศยั 

อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแรม 
 ที่พกั: The Holidays Hill betong หรือระดับเทียบเท่ากัน 
 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
วันที่สอง เบตง – อัยเยอร์เวง Skywalk – ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู – น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – ร้านเฉาก๋วย

เบตง กม.4 – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน ้าร้อนเบตง 
04.00 น. น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเขตพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรท่ี 32 มีความสูงกว่า

ระดบัน ้ าทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอ่ิมกบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดไดอ้ย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กบั
สภาพภูมิอากาศ) *มีบริการวินรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิว เท่ียวละ 20 บาท* และท่านสามารถชม Skywalk อัยเยอร์เวง 
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได ้บนระดบัความสูง 2,038 จากระดบัน ้ าทะเล ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 90 ลา้น
บาท มีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ท่ีเป็นจุดไฮไลทค์ือชั้น 3 ท่ีสร้างทางเดินดว้ยกระจกใส มีความยาว 63 เมตร ให้ทุกท่านไดต่ื้นตา 
ต่ืนใจ พร้อมพบกบัวิวสุดธรรมชาติสวยและ ความหวาดเสียวเวลาเดินเหยียบอยู่บนกระจก (ไม่รวมค่าบริการถุงรองเทา้
ช าระหนา้งาน//ส าหรับค่าเขา้ชม ณ ปัจจุบนัยงัไม่เสียค่าเขา้ชม กรณีทางการมีการเรียกเก็บค่าเขา้ช าระเพิ่มหนา้งาน) 



 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างขา้มแม่น ้ าปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู ้

บุกเบิก ใหท้่านถ่ายรูป เดินทางสู่ น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่ือเดิม คือ น ้าตก “วงัเวง” หรือ "อยัเยอร์เคม็" เป็นน ้าตกท่ีตก
ลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปดว้ยพรรณไมเ้ขียวขจีในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 
2542 อบต.อยัเยอร์เวง จึงไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบิกเส้นทาง พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นน ้าตกเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 

 น าท่านแวะ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นด า) อร่อยระดบัต านาน ความพิเศษของเฉาก๊วยท่ีน่ีคือกรรมวิธีการผลิตท่ียงัคง
ความดั้งเดิมท่ีไดรั้บการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ สังเกตไดจ้ากเขม่าควนัท่ีจบัตวัอยู่รอบบา้น เพราะกรรมวิธีการท านั้นเร่ิม
จากการใชเ้ตาโบราณกบัไมฟื้นเป็นเช้ือเพลิง  และการตม้หญา้เฉาก๊วยก็ตอ้งใชเ้วลาในการตม้นาน 3 ชัว่โมง หลงัจากนั้น
กรองเอาเฉพาะน ้ า แลว้จึงน าน ้ าเฉาก๊วยท่ีผ่านการกรองแลว้ผสมกบัแป้งน ามาเคี่ยวต่ออีกคร้ัง เพื่อให้เหนียวจนเขา้เน้ือ 
แลว้จึงตกัใส่ภาชนะ ตั้งพกัใหเ้ยน็จนเน้ือเฉาก๊วยจบัตวั เป็นอนัเสร็จสมบูรณ์  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือลองชิมตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูขึน้ช่ือ ปลานิลสายน ้าไหล,ผัดผักน ้า 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อนตวั และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้

ของกลุ่มผูข้ดัแยง้ทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท่ี้เคยใชอุ้โมงคแ์ห่งน้ีในการพกัพิง ไม่หลงเหลือ
อยู่อีกต่อไปแลว้ หากแต่ห้องหับและร่องรอยท่ีพวกเขาท้ิงไวย้งัคงถูกจารึกเอาไวใ้ห้คนรุ่นหลงั ไดใ้ชป้ระโยชน์จากการ
ร าลึกถึงอดีตแห่งการต่อสู้อนัเจ็บปวด ภายในอุโมงค์สีเหลืองส้มนวลตาแต่ก็ชวนให้นึกถึงภาพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่ง
ออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นตน้ อากาศภายในเยน็สบายไม่อึดอดั
ภายในอุโมงคมี์ความยาวกวา่ 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสู่อุโมงคต์อ้งเดินผา่นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากๆ 

 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิ
ของน ้านั้นอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณท่ีน ้าเดือดน้ีสามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการ
สร้างสระน ้าขนาดใหญ่ส าหรับกกัน ้าจากน ้าพุร้อนเพื่อใหป้ระชาชนและนกัท่องเท่ียวไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เล่น 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูไก่เบตง,เคาหยก อาหารพืน้เมืองขึน้ช่ือ   
 หลงัทานอาหารสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแรม 
 ที่พกั: The Holidays Hill betong หรือระดับเทียบเท่ากัน 

 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
วันที่สาม หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก – วัดพุ ทธาธิวาส – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - หดใหญ่ – ตลาดกิมหยงหาดใหญ่ – 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูต่ิมซ า 
 น าท่านถ่ายรูปบริเวณ หอนาฬิกา สัญลกัษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนยก์ลางของส่ีแยกวงเวียนกลางเมือง ใกล้ๆ กนันั้นมี 

ตู้ไปรษณีย์แห่งอ าเภอเบตง ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยสร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงความ
ยากล าบากในการติดต่อส่ือสารระหว่าง สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ลกัษณะเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุล าโพงไวข้า้งในและเจาะรูกลมๆไวร้อบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสาร
ของทางราชการ มีอายรุวม 86 ปี ใหท้่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 
 จากนั้นเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส วดัสวยตั้งอยูใ่จกลางเมืองเบตง โดยองคเ์จดียต์ั้งอยู่บนเนินเขา มีทศันียภาพท่ีสวยงดงาม 

มองเห็นภูเขาท่ีรายลอ้มเมืองเบตงอยูเ่บ้ืองหนา้ มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 ส่ิงคือ พระมหาธาตุ



 

 

เจดีย ์พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนทสุ์พพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน ้าทะเลจืด 
ลกัษณะเจดียก่์อสร้างแบบศรีวิชยัประยุกต ์สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
ถวายแด่สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายคุรบ 60 พรรษา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ก่อนเดินทางออกจากเบตงน าท่านแวะถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศ

มาเลเซีย มีเอกลกัษณ์ลายเส้นแผนท่ีประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลกับนป้ายหินอ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไม้
ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานท่ีถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเท่ียว  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา น าท่านสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของท่ีระลึกขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดั
สงขลา ตั้งอยูบ่นอาคารสองชั้น ริมถนนละมา้ยสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินคา้ ชั้นล่างเป็นตลาดขายของแหง้ อิสระ
ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั   

 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลบั 
21.40น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD4303  
23.15น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วง

เทศกาลหรือวนัหยดุต่างๆ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรับเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็น

หลกั เพื่อใหท้่านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 



 

 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 
• บริการหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

กรณีใกล้วันเดินทาง มีการออกตั๋วไปแล้ว ทางบริษัทต้องส่งขอทางสายการบินให้พจิารณาเป็นกรณีพเิศษในกรณีเดินทาง
ไม่ได้เน่ืองจากเหตุโควิด 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่านท่านละ 
เด็กอายุ 2-6 ปี 

[ไม่เสริมเตียง] ท่านละ 
พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

04-06 เมษายน 64 7,900 

ไม่มีราคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

1,500 
11-13 เมษายน 64 9,900 1,500 

13-15 เมษายน 64 9,900 1,500 

23-25 เมษายน 64 7,900 1,500 

01-03 พฤษภาคม 64 8,900 1,500 

08-10 พฤษภาคม 64 7,900 1,500 

   

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 
 น ้าหนกัสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง Carry on 7 กิโลกรัม 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
กรณีห้องพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DBL แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า หรือ 
กรณีระบุพกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ี
นอนเสริมขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

 ค่าประกนัอบุติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้
ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรีด เป็นตน้ 
 สายการบิน Air Asia ไม่รวมน ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองกรณีตอ้งการช าระเพิ่มพร้อมค่าทวัร์ 

- เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เท่ียว 
- เพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เท่ียว 
- เพิ่ม 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เท่ียว 
- เพิ่ม 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เท่ียว 
- เพิ่ม 40 กิโลกรัม ราคา 1,260 บาท/เท่ียว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 
 ชาวต่างชาติ ช าระเพิม่ท่านละ 800 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. มดัจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ

ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ 
❖ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต ่า 8 ท่าน 
❖ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแกไ้ขได ้
❖ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 



 

 

❖ การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความ
ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

❖ มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

❖ ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูต่ามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัท่ีไม่คงท่ี การปรับ
ราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

❖ เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


