
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วนัที่ HIGHLIGHT 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจา้แม่
ล้ิมกอเหน่ียว - วดัชา้งให ้หลวงปู่ทวด - จุดชมวิวสะพานเข่ือนบางลาง - เบ
ตง - อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ - สนามบินเบตง - สตรีทอาร์ตเบตง 

   Modern Thai Hotel 

2 
อุโมงค์ปิยะมิตร – สวนหม่ืนบุปผา – บ่อน ้ าร้อนเบตง – เฉาก๊วย กม.4 - 
หมู่บา้นจุฬาภรณ์พฒันา10 ตน้ไมย้กัษ ์- พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ – ค่าย
จ าลอง - สวนสมุนไพร - สนามฟุตบอลเบตง 

   Modern Thai Hotel 

3 
Sky walk จุดชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู – น ้าตก
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 - หาดใหญ่ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

    

ก าหนดการเดินทาง : ธันวาคม 63 – มีนาคม 64 

WONDERFUL THAILAND 
เทีย่วเบตง หมู่บ้านลบัฮาลาบาลา 

3 วนั 2 คืน 
ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

7,900.- 



 

 

ไฟล์ทบิน : AIR ASIA (FD) 
Departure:  FD4300 BKK-HDY 06.00-07.35 
Return      :  FD4303 HDY-BKK 21.55-23.30 

(หมายเหตุ: สายการบินอาจมีขยบัไฟลท์หรือปรับเปล่ียนเวลาบินได ้ท่ีนัง่บนเคร่ืองเป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรร) 
ราคาทวัร์ไม่รวมน ้าหนกัสมัภาระโหลดใตเ้คร่ือง กรณีตอ้งการซ้ือเพ่ิม 15กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เท่ียว/ท่าน 

วนัแรก       ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว - วดัช้างให้ หลวงปู่ทวด 
- จุดชมววิสะพานเข่ือนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ - สนามบินเบตง - สตรีทอาร์ตเบตง  

04.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 เจา้หนา้ท่ีคอยให้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

06.00 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4300 
07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสมัภาระใหเ้รียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก น าท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศ 
 รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 1) 

น าท่านแวะ จังหวัดปัตตานี เดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่คู่เมือง
ปัตตานีมาตั้งแต่สมยัโบราณ ชาวบา้นต่างใหค้วามเคารพนบัถือ เดินทางมาสักการะบูชาเพ่ือขอใหป้ระสบความส าเร็จใน
ดา้นต่างๆ หรือแมแ้ต่มีเร่ืองเดือดร้อนก็ไปบนบานใหเ้จา้แม่ช่วยเหลือ ซ่ึงก็ไดส้มดงัหวงักนัไปหลายราย เป็นส่ิงยึดเหน่ียว
จิตใจ และศูนยร์วมศรัทธาเสมอมา เดินทางสู่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่ราว 300 ปี สร้างมาเม่ือใด
และใครเป็นคนสร้างกไ็ม่มีหลกัฐานท่ีแน่ชดั เดิมเป็นวดัร้างและถูกทอดท้ิงมาเป็นเวลานาน ถือเป็นวดัตน้ต ารับของหลวง
ปู่ทวด ท่านเป็นเจา้อาวาสองค์แรกของวดั ในส่วนของสถูปศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด ถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
ของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุส่ิงของถูกขโมย 
หรือศูนยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ท่ีสถูปแห่งน้ี ภายในวดัยงัมีวิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวิหารท่ีประดิษฐานรูป
เหมือนของหลวงพ่อทอง ซ่ึงมีขนาดเท่องคจ์ริง รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2) 
บ่าย น าท่านสู่ จุดชมวิวสะพานเข่ือนบางลาง เป็นเข่ือนท่ีสร้างข้ึนเพ่ือกั้นแม่น ้ าปัตตานี อนัเป็นส่วนหน่ึงของโครงการไฟฟ้า

พลงัน ้าเอนกประสงคแ์ห่งแรกในภาคใต ้ตามแผนพฒันาลุ่มน ้าปัตตานี โดยมีการสร้างแลว้เสร็จเม่ือเดือนพฤษภาคม 2524 
และปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่างเก็บน ้ าเหนือเข่ือนยงัอ านวยประโยชน์ในดา้น
การชลประทานสู่พ้ืนท่ีเพาะปลูกของจงัหวดัยะลาและปัตตานี ซ่ึงน ้าท่ีปล่อยออกมากน็ ามาผลิตไฟฟ้าน าจ่ายใหป้ระชาชน



 

 

ในภาคใตไ้ดใ้ชใ้นครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งประมงน ้ าจืดท่ีส าคญัในภาคใตอี้กดว้ย ให้ท่านถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางสู่ เบตง อ  าเภอท่ีอยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย เมืองใตสุ้ดปลายดา้มขวาน เต็มไปดว้ยแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมาย น าท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย 
ก่อสร้างอุโมงคแ์ห่งน้ีข้ึน เพ่ือแกไ้ขปัญหาในการขนส่งระหวา่งชุมชนเมืองในปัจจุบนักบัชุมชนเมืองใหม่ 

 น าท่านแวะชม ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง สนามบินแห่งแรกของ จ.ยะลา ตั้งอยู่กลางหุบเขา จุดประสงค์เพ่ือพฒันา
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเพ่ิมความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปัจจุบนัยงั
ไม่เปิดตวัอย่างเป็นทางการ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  เดินทางสู่ สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คเมืองเบตง 
เกิดข้ึนจากน ้าพกัน ้าแรงของ ทีมนกัศึกษาและอาจารย ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วาดข้ึนมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง 
เพ่ือสร้างความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียวและชาวเบตง เนรมิตงานศิลปะ บอกเล่าถึงเร่ืองราววิถีชีวิต และสัญลกัษณ์
ของเมืองเบตง รอบเมืองเบตง 11 จุด ทั้งบนผนงั ก าแพง ใตส้ะพาน และตวัอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตงสามารถดึงดูด
ใจนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 
 
 
 
 
 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 3) เมนูพเิศษไก่เบตง 
 หลงัทานอาหารสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแรม 
 ที่พกั: Modern Thai Hotel หรือระดบัเทียบเท่ากนั 
 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง) 
วนัที่สอง อุโมงค์ปิยะมติร – สวนหม่ืนบุปผา – บ่อน า้ร้อนเบตง – เฉาก๊วย กม.4 - หมู่บ้านจุฬาภรณ์พฒันา10 ต้นไม้ยกัษ์ - 

พพิธิภัณฑ์ประวตัศิาสตร์ – ค่ายจ าลอง - สวนสมุนไพร - สนามฟุตบอลเบตง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 4) เมนูติม่ซัม 

เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อนตวั และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่ม
ผูข้ดัแยง้ทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท่ี้เคยใชอุ้โมงค์แห่งน้ีในการพกัพิง ไม่หลงเหลืออยู่อีก
ต่อไปแลว้ หากแต่หอ้งหบัและร่องรอยท่ีพวกเขาท้ิงไวย้งัคงถูกจารึกเอาไวใ้หค้นรุ่นหลงั ไดใ้ชป้ระโยชน์จากการร าลึกถึง
อดีตแห่งการต่อสู้อนัเจ็บปวด ภายในอุโมงค์สีเหลืองส้มนวลตาแต่ก็ชวนใหนึ้กถึงภาพอดีต อุโมงคถู์กแบ่งออกเป็นหอ้ง
หรือช่องต่าง ๆ ตามการใชง้าน เช่น ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นตน้ อากาศภายในเยน็สบายไม่อึดอดัภายในอุโมงค์มี
ความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสู่อุโมงคต์อ้งเดินผ่านป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก น าท่านเดินทางสู่ สวน
หม่ืนบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้เน่ืองจากเบตงมี
สภาพอากาศท่ีเหมาะสม ดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยูสู่งจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดปี 



 

 

ระบบน ้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ไดแ้ก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย 
เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลล่ี แกลดิโอลสั ตุม้หูนางฟ้า และอีกหลายสายพนัธ์ุอนัมีเสน่ห์ ให้ท่านถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆมากมาย โดยอุณหภูมิ
ของน ้านั้นอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณท่ีน ้าเดือดน้ีสามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการ
สร้างสระน ้ าขนาดใหญ่ส าหรับกกัน ้ าจากน ้ าพุร้อนเพ่ือให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เล่น น าท่าน
แวะ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุน้ด า) ความพิเศษของเฉาก๊วยท่ีน่ีคือกรรมวิธีการผลิตท่ียงัคงความดั้งเดิมท่ีไดรั้บการสืบ
ทอดมาตั้งแต่โบราณ สงัเกตไดจ้ากเขม่าควนัท่ีจบัตวัอยูร่อบบา้น เพราะกรรมวิธีการท านั้นเร่ิมจากการใชเ้ตาโบราณกบัไม้
ฟืนเป็นเช้ือเพลิง และการตม้หญา้เฉาก๊วยกต็อ้งใชเ้วลาในการตม้นาน 3 ชัว่โมง หลงัจากนั้นกรองเอาเฉพาะน ้า แลว้จึงน า
น ้ าเฉาก๊วยท่ีผ่านการกรองแลว้ผสมกบัแป้งน ามาเค่ียวต่ออีกคร้ัง เพ่ือให้เหนียวจนเขา้เน้ือ แลว้จึงตกัใส่ภาชนะ ตั้งพกัให้
เยน็จนเน้ือเฉาก๊วยจบัตวั เป็นอนัเสร็จสมบูรณ์  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือลองชิมตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 5) 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อยู่ติดกับเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย ปัจจุบันได้พฒันาข้ึนเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษร์ะบบนิเวศผสมผสานกบัการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ท่านสามารถช่ืนชมธรรมชาติท่ีสมบูรณ์
และยงัไดศึ้กษาประวติัศาสตร์ดว้ย มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ อาทิ ผืนป่าฮาลา-บาลา ตน้ก าเนิดแม่น ้าปัตตานี น าชม 
ต้นไม้ยักษ์ ตน้ไมพ้นัปีท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คือ ตน้สมพง หรือตน้กา้นไมขี้ด เป็นตน้ไมเ้ก่าแก่ท่ีมีอายุ
นบัพนัปี ล าตน้มีฐานกวา้งราว 120 ตารางเมตร ถือไดว้่าใหญ่ท่ีสุดในทางภาคใตข้องประเทศไทย นบัวา่เป็นมรดกอนัล ้า



 

 

ค่าท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน ชม พิพิธภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ จดัแสดงภาพถ่ายและเน้ือหาในสมยัช่วงสงคราม ภาพถ่ายผูน้ าและ
คณะกรรมการ พรรคคอมมิวนิสตม์าลายา ภาพบนัทึกการใหค้วามร่วมมือในการสนบัสนุนของชาวบา้นในทอ้งถ่ินสมยั
สงครามรวมถึงตวัอย่างอาวุธปืน อุปกรณ์เคร่ืองนอนต่างๆ ชม ค่ายจ าลอง จ าลองสภาพความเป็นอยู่ของอดีตสมาชิก
พรรคอมมิวนิสต์มาลายา ซ่ึงอยู่ท่ามกลางป่าดิบช้ืน ชม สวนสมุนไพร ซ่ึงทางหมู่บ้านได้ปลูกสมุนไพรไว ้เพ่ือให้
นกัท่องเท่ียวไดศึ้กษา ว่าสรรพคุณของยาสมุนไพรชนิดต่างๆสามารถรักษาโรคหรือรักษาอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยในช่วง
สงครามไดอ้ย่างไร จากนั้นเดินทางชม สนามฟุตบอลเบตง หรือ สนามกีฬากลางหุบเขา เป็นสนามท่ีมีลกัษณะคลา้ย
สนามเมอร์ดิกาของกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีเน้ือท่ีประมาณ 120 ไร่ ท่ามกลางหุบเขา ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาติ ให้
บรรยากาศร่มร่ืนสดช่ืนเป็นธรรมชาติสุด ๆ และเป็นสนามกีฬาท่ีตั้งอยู่ในระดบัความสูงท่ีสุดในประเทศไทย อีกทั้งยงัมี
ความพร้อมท่ีจะรองรับการแข่งขนักีฬาระดบัประเทศไดอี้ก  

 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 6) 
 หลงัทานอาหารสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแรม 
 ที่พกั: Modern Thai Hotel หรือระดบัเทียบเท่ากนั 

 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง) 
 
วนัที่สาม Sky walk จุดชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู – น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 - หาดใหญ่ - ท่าอากาศยาน

หาดใหญ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  
04.00 น. น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (จุดเก่า) ในเขตพ้ืนท่ีของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรท่ี 32 มีความสูงกว่า

ระดบัน ้ าทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอ่ิมกบัการชมทะเลหมอกแบบหนาๆ ตั้งแต่ช่วงเชา้มืดไดอ้ย่างสวยงาม (ขึน้อยู่ กับ
สภาพภูมิอากาศ) *มีบริการรถมอเตอร์ไซด์ข้ึนจุดชมวิว เท่ียวละ 20 บาท* และท่านสามารชม Skywalk อัยเยอร์เวงได ้
(ค่าทวัร์ไม่รวมค่าเขา้ชมช าระกบัเจา้หนา้ท่ีดูแลหนา้งาน) แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของเบตงได ้บนระดบัความสูง 2,038 จาก
ระดบัน ้าทะเล ใชง้บประมาณการก่อสร้างกว่า 90 ลา้นบาท มีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ท่ีเป็นจุดไฮไลท์คือชั้น 3 ท่ีสร้างทางเดิน
ดว้ยกระจกใส มีความยาว 63 เมตร ให้ทุกท่านไดต่ื้นตา ต่ืนใจ พร้อมพบกบัวิวสุดธรรมชาติสวยและ ความหวาดเสียว
เวลาเดินเหยียบอยูบ่นกระจก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 7) 



 

 

 น าท่านถ่ายรูปสวยๆกบั สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไมเ้ก่าแก่สร้างขา้มแม่น ้ าปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู ้
บุกเบิก ใหท่้านถ่ายรูป เดินทางสู่ น า้ตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ช่ือเดิม “น ้าตกวงัเวง” หรือ "อยัเยอร์เคม็"เป็นน ้าตกท่ีตกลง 
มาจากหนา้ผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปดว้ยพรรณไมเ้ขียวขจีในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 
อบต.อยัเยอร์เวงจึงไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบิกเส้นทาง พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นน ้าตกเฉลิมพระเกียรติ 
ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

 
 
 
 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 8) 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง)  

อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพ่ือเดินทางกลบั 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เท่ียวบินท่ี FD4303 
23.30 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วง

เทศกาลหรือวนัหยดุต่างๆ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรับเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องท่านเป็น

หลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่านท่านละ 
เดก็อายุ 2-6 ปี 

[ไม่เสริมเตยีง] ท่านละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

27-29 พฤศจิกายน 63 7,900 

ไม่มีราคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

1,500 

10-12 ธันวาคม 63 8,900 1,500 

17-19 ธันวาคม 63 8,900 1,500 

15-17 มกราคม 64 8,900 1,500 

29-31 มกราคม 64 8,900 1,500 

5-7 กุมภาพนัธ์ 64 8,900 1,500 

19-21 กุมภาพนัธ์ 64 8,900 1,500 

5-7 มีนาคม 64 8,900 1,500 

12-14 มีนาคม 64 8,900 1,500 

 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 
 น ้าหนกัสมัภาระถือข้ึนเคร่ือง Carry on 7 กิโลกรัม 
 ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้
ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
 น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีตอ้งการซ้ือ น ้าหนกั 15กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเท่ียว 
 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 



 

 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  
 ชาวต่างชาติช าระเพ่ิม ท่านละ 500 บาท 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 

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

ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 
เง่ือนไขการยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต ่า 9 ท่าน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 
การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 
 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความ
ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัท่ีไม่คงท่ี การปรับ
ราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


