บินด้วยสายการบินนกแอร์ (DD): ขึ้นเครือ่ งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

DD70
DD507

DMK(ดอนเมือง) – HDY(หาดใหญ่)
HDY(หาดใหญ่) – DMK(ดอนเมือง)

06.00 – 07.25
18.55 – 20.20

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
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เนื่ องด้วยสถานการณ์โควิ ด-19 ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตรับลูกค้าที่ได้รบั วัคซี นตามเกณฑ์ที่รฐั บาลหรือ
สาธารณสุขกาหนด/รับรอง พร้อมทัง้ แสดงเอกสารการได้รบั การวัคซี นและผลตรวจโควิ ท-19
ที่ได้รบั การรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้
**เงือ่ นไขการเดิ นทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ทราบอีกครัง้ เมือ่ มีประกาศการเปลีย่ นแปลง**
ผู้ที่เดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม / PFIZER 2 เข็ม
/SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน)
**ผู้เดิ นทางต้องแนบหลักฐานการฉี ดวัคซี นกับทางบริ ษทั พร้อมหลักฐานการจอง**

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว – วัดช้างให้ หลวงปู่
ทวด – เบตง – หอนาฬิ กา – ตู้ไปรษณี ยใ์ หญ่ที่สดุ ในโลก – สตรีทอาร์ตเบตง – ถนนคนเดิ น
เมืองเบตง
(B/L/–)
04.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์ สายการบิ นนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัยแบบผ้า และมัคคุเทศก์
คอยให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
06.00 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบิ นนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD70 ใช้เวลาบิน
โดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 35 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
07.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เช้า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่ น
นาท่านเดินทางท่องเทีย่ วจังหวัดปั ตตานี ทาท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็ นศาล
เจ้าเก่าแก่ค่บู า้ นคู่เมืองของ จ.ปั ตตานีมาตัง้ แต่โบราณ ตัง้ อยู่ทถ่ี นนอาเนาะรู อาเภอเมือง ปั ตตานี เดิมศาลเจ้านี้มชี ่อื
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เรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตามหลักฐานทีจ่ ารึกอยู่ในศาลเจ้า ตัง้ ขึน้ ในปี พุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะตัง้ มาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ดว้ ยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่หลิม
กอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จงึ มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็ นทีศ่ รัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาด

นาท่านเดินทางสูว่ ดั ราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้ เป็ นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี สร้างมาเมื่อใดและใครเป็ นคนสร้างก็ไม่
มีหลักฐานทีแ่ น่ชดั เดิมเป็ นวัดร้างและถูกทอดทิ้งมาเป็ นเวลานาน ถือเป็ นวัดต้นตารับของหลวงปู่ทวด ท่านเป็ นเจ้า
อาวาสองค์แรกของวัด ในส่วนของสถูปศักดิ ์สิทธิที์ บ่ รรจุอฐั หิ ลวงพ่อทวด ถือเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิของชาวจั
์
งหวัด
ปั ตตานีและใกล้เคียง มีผคู้ นไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสงิ่ ของถูกขโมย หรือศูนย์หาย
ก็พากันไปบนบาน ณ ทีส่ ถูปแห่งนี้ ภายในวัดยังมีวหิ ารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็ นวิหารทีป่ ระดิษฐานรูปเหมือนของ
หลวงพ่อทอง ซึง่ มีขนาดเท่องค์จริง รูปแบบการก่อสร้างเป็ นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ อ.เบตง อาเภอทีอ่ ยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เมืองทีล่ อ้ มด้วยขุมเขาและ
มีทะเลหมอกเกือบทัง้ ปี นาท่านถ่ายรูปบริเวณหอนาฬิ กา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตัง้ เป็ นศูนย์กลางของสีแ่ ยกวง
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เวียนกลางเมือง ใกล้ๆกันนัน้ มี ตู้ไปรษณี ยแ์ ห่งอาเภอเบตงทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไทยและใหญ่ทส่ี ุดในโลก
โดยสร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงความยากลาบากในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตัง้ แต่ก่อนสมัย
สงครามโลกครัง้ ที่สอง ลักษณะเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านบนของตู้ได้บรรจุลาโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆไว้
รอบๆ เพือ่ กระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี ให้ท่านถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึก

ค่า

จากนัน้ เดินทางสู่ สตรีทอาร์ต STREET ART ถนนศิ ลปะเมืองเบตง เกิดขึ้นจากน้ าพักน้ าแรงของ ทีมนักศึกษา
และอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั
นักท่องเทีย่ วและชาวเบตง เนรมิตรงานศิลปะ บอกเล่าถึงเรื่องราววิถชึ วี ติ และสัญลักษณ์ของเมืองเบตง รอบเมืองเบ
ตง 11 จุด ทัง้ บนผนัง กาแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตงสามารถดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วได้เป็ น
อย่างดี
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิ นเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าพืน้ เมืองหรือลิ้มลองอาหารตาม
อัธยาศัย
อิ สระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือเทียบเท่า

DAY 2 SKY WALK ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง – ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้าตกเฉลิ มพระเกียรติ ร.9 –
สวนหมื่นบุปผา - ร้านเฉาก๊วยวุ้นเดา ก.ม.4 – อุโมงค์ปิยะมิ ตร – บ่อน้าร้อนเบตง (B/L/D)
04.00 นาท่านเดินทางสูจ่ ุดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเขตพืน้ ทีข่ องเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 มี
ความสูงกว่าระดับน้าทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิม่ กับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตัง้ แต่ช่วงเช้ามืดได้อย่าง
สวยงาม (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
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จากนัน้ ให้ท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็ นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ าปั ตตานี มีนายมูเซ็ง แต
ปูซู เป็ นผูบ้ ุกเบิกให้ท่านได้ถ่ายรูป เดินทางสู่ น้าตกเฉลิ มพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดิม คือ น้าตก “วังเวง” หรือ "อัย
เยอร์เค็ม" เป็ นน้าตกทีต่ กลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจีในปี มหา
มงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อัยเยอร์เวง จึงได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
และได้เปลีย่ นชื่อเป็ นน้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นาท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็ นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่ง เดียวในภาคใต้
เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศทีเ่ หมาะสม ด้วยสภาพภูมปิ ระเทศทีอ่ ยู่สงู จากระดับทะเลปาน กลางราว 800 เมตร มี
อากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เป็ นโครงการตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรัง่ คอยเชื้อเชิญผู้มา
เยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้ า และอีกหลาย
สายพันธุอ์ นั มีเสน่ห์ ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
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เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านสู่ ร้านวุ้นดา กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตาหรับอร่อยระดับตานาน เฉาก๊วยทีผ่ ่านกระบวน
วิธที าแบบดัง้ เดิม ต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยมากกว่า 3 ชัวโมง
่
ด้วยเตาฟื น ซึ่งจะทาให้มกี ลิน่ หอมของหญ้าเฉาก๊วย ที่
มากไปด้วยสรรพคุณทางยา ช่วยแก้รอ้ นในกระหายน้ า ขับเสมหะ แก้คลื่นไส้ ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด และหาก
น าต้น เฉาก๊ ว ยมาต้ม ให้เ ดือ ดแล้ว น าน้ า เฉาก๊ ว ยมาดื่ม เป็ น ประจ าจะช่ ว ยลดอาการโรคความดัน โลหิต สูง และ
โรคเบาหวานได้อกี ด้วยให้ท่านได้อสิ ระซือ้ เป็ นของฝาก
จากนัน้ เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิ ตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็ นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็ นแหล่งสะสมเสบียงในการ
ต่อสูข้ องกลุ่มผูข้ ดั แย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท้ เ่ี คยใช้อุโมงค์แห่งนี้ในการพัก พิง ไม่
หลงเหลืออยู่อกี ต่อไปแล้ว ภายในอุโมงค์สเี หลืองส้มนวลตาแต่กช็ วนให้นึกถึงภาพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็ นห้อง
หรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็ นต้น อากาศภายในเย็นสบายไม่อดึ อัดภายในอุโมงค์
มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสูอ่ ุโมงค์ตอ้ งเดินผ่านป่ าทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์มากๆ
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เย็น

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่บ่อน้าร้อนเบตง เป็ นบ่อน้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ทป่ี ระกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย
โดยอุณหภูมขิ องน้ านัน้ อยู่ทป่ี ระมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณทีน่ ้ าเดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7
นาทีเท่านัน้ มีการสร้างสระน้าขนาดใหญ่สาหรับกักน้ าจากน้ าพุรอ้ นเพือ่ ให้ประชาชนและนักท่องเทีย่ วได้ใช้อาบหรือ
แช่เท้าเล่น
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ไก่เบตง
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือโรงแรมเทียบเท่า

DAY 3 อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – วัดพุทธาธิ วาส – ป้ ายใต้สดุ สยาม – หาดใหญ่ – ตลาดกิ มหยง – ท่า
อากาศยานหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นาท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ทเ่ี จาะผ่านภูเขาเพือ่ เชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของ
ตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี้ยงั เป็ นอุโมงค์ทผ่ี คู้ นสามารถใช้สญ
ั จรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงค์
ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสีตวั อุโมงค์มคี วามยาวถึง273 เมตร กว้าง 9 เมตร ผิวจราจรคู่ กว้าง 7เมตร ทาง
เท้าเดินกว้างข้างละ 1 เมตร และมีความสูงถึง 7 เมตร เปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544
จากนัน้ เดินทางสู่ วัดพุทธาธิ วาส วัดสวยตัง้ อยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดียต์ งั ้ อยู่บนเนินเขา มีทศั นียภาพทีส่ วย
งดงาม มองเห็นภูเขาทีร่ ายล้อมเมืองเบตงอยู่เบื้องหน้า มีสงิ่ ศักดิ ์สิทธิที์ พ่ ุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิง่ คือ
พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์ สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวด
เหยียบน้ าทะเลจืด ลักษณะเจดียก์ ่อสร้างแบบศรีวชิ ยั ประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
สร้างขึน้ เพือ่ เฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
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ก่อนเดินทางออกจากเบตงนาท่านแวะถ่ายรูปกับป้ ายใต้สุดสยาม ป้ ายกัน้ เขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศ
มาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนทีป่ ระเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้
ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็ นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนั กท่องเที่ยวสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา นาท่านสู่ ตลาดกิ มหยง เป็ นตลาดขายของฝากและของทีร่ ะลึกขนาดใหญ่ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ตัง้ อยู่บนอาคารสองชัน้ ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชัน้ บนเป็ นร้านขายสินค้า ชัน้ ล่างเป็ นตลาดขายของแห้ง
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
18.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิ นนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD507 ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1
ชัวโมง
่ 40 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
20.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************
อัตราค่าบริ การ

วันที่เดิ นทาง
30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2565

ราคาผู้ใหญ่
10,999

พักเดี่ยว
2,000

** ไม่มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **
** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
**หากต้องการทากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**
ข้อสาคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตียงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึน้ อยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็ นราคาสาหรับคนไทยเท่านัน้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม 500 บาท ต่อท่าน
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- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หาก
กรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทัง้ นี้ นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉี ดวัคซี น การตรวจโควิ ด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิ น
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี น้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ าหนักกระเป๋ าโหลดเพิม่ เติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที)่
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้ คน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย
ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
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- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ค่าน้าหนักเก็บสัมภาระใต้เครื่อง (ถ้าต้องการซือ้ เพิม่ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 72 ชม)
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ชดั เจน เพื่อการยืนยันการจองภายใน 1 วัน เช่น ท่านจอง
วันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดย
อัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ
เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิต หรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี
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หมายเหตุ
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่ี
โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ต้องการ
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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