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บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ (VZ): ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ320 BKK(สวุรรณภมิู) – HDY(หาดใหญ่) 06.40 – 08.05 
VZ327 HDY(หาดใหญ่) – BKK(สวุรรณภมิู) 19.30 – 21.00 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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ผู้ท่ีเดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2  
เขม็/SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 2 เขม็ (ไม่น้อยกว่า 14วนั)  
**ผู้เดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว -  DELISH MARAS 
CAFÉ – วดัช้างให้ หลวงปู่ ทวด – เบตง – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณียใ์หญ่ท่ีสดุในโลก – สตรีท
อารต์เบตง – ถนนคนเดินเมืองเบตง                                                                            (–/L/–)                                                                                                                                                                                                                                       

05.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยเวียดเจท็ โดยมเีจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ  อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยัแบบผ้า และ
มคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

06.40    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ เทีย่วบนิที่ VZ320 ใชเ้วลา
บนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

08.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

 น าท่านเดนิทางท่องเทีย่วจงัหวดัปัตตานี ท าท่านสกัการะ ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว หรอื ศาลเจา้เล่งจเูกยีง เป็นศาล
เจา้เก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงของ จ.ปัตตานีมาตัง้แต่โบราณ ตัง้อยู่ทีถ่นนอาเนาะรู อ าเภอเมอืง ปัตตานี เดมิศาลเจา้นี้มชีื่อ
เรยีกว่า "ศาลเจา้ซูก๋ง" ตามหลกัฐานที่จารกึอยู่ในศาลเจ้า ตัง้ขึน้ในปีปีพุทธศกัราช 2117 ในรชัสมยัของสมเด็จพระ

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
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มหาธรรมราชาแห่งกรุงศรอียุธยา แมศ้าลเจา้นี้จะตัง้มาเก่าแก่นับไดห้ลายศตวรรษ แต่ดว้ยบุญญาภนิิหารของเจา้แม่
หลมิกอเหนี่ยว ศาลเจา้นี้จงึมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงและเป็นทีศ่รทัธาของสาธุชนเสมอมามไิดข้าด 

 
แวะเช็คอินคาเฟ่ตุรกี ไม่ต้องไปถึงตุรกี ปัตตานีก็มน้ีา.... DELISH MARAS CAFÉ เรยีกได้ว่ามทีัง้ของคาว ของ
หวานใหไ้ดเ้ลอืกสรร มาพรอ้มจุดถ่ายรปูและพรอ็พส าหรบัถ่ายรปูแบบเตม็อิม่ นึกว่าอยู่ตุรกกีนัไปเลยยย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัราษฎรบ์ูรณะ หรือวดัช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่ราว 300 ปี สรา้งมาเมื่อใดและใครเป็นคนสร้างก็
ไม่มหีลกัฐานที่แน่ชดั เดมิเป็นวดัร้างและถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน ถอืเป็นวดัต้นต ารบัของหลวงปู่ ทวด ท่านเป็น
เจา้อาวาสองคแ์รกของวดั ในสว่นของสถูปศกัดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุอฐัหิลวงพอ่ทวด ถอืเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวจงัหวดั
ปัตตานีและใกลเ้คยีง มผีูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจใครเจบ็ไขไ้ดป่้วยหรอืวตัถุสิง่ของถูกขโมย หรอืศูนยห์าย
กพ็ากนัไปบนบาน ณ ทีส่ถูปแห่งนี้ ภายในวดัยงัมวีหิารสมเดจ็หลวงพ่อทวด เป็นวหิารทีป่ระดษิฐานรูปเหมอืนของ
หลวงพอ่ทอง ซึง่มขีนาดเท่องคจ์รงิ รปูแบบการก่อสรา้งเป็นแบบก่ออฐิถอืปนูทรงไทยสวยงาม 
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เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

น าท่านเดนิทางสู่ อ.เบตง อ าเภอทีอ่ยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย เมอืงใต้สุดปลายดา้มขวาน เมอืงทีล่อ้มดว้ยขุมเขาและ
มทีะเลหมอกเกอืบทัง้ปี น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ หอนาฬิกา สญัลกัษณ์ของเมืองเบตง ตัง้เป็นศูนยก์ลางของสีแ่ยก
วงเวยีนกลางเมอืง ใกล้ๆ กนันัน้ม ีตู้ไปรษณียแ์ห่งอ าเภอเบตงที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดใน
โลก โดยสรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึความยากล าบากในการตดิต่อสือ่สารระหว่าง สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2467 ตัง้แต่ก่อนสมยั
สงครามโลกครัง้ที่สอง ลกัษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก ด้านบนของตู้ได้บรรจุล าโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆไว้
รอบๆ เพือ่กระจายเสยีงรายงานข่าวสารของทางราชการ มอีายุรวม 86 ปี ใหท้่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ 

            
จากนัน้เดนิทางสู่ สตรีทอารต์ STREET ART ถนนศิลปะเมืองเบตง เกดิขึ้นจากน ้าพกัน ้าแรงของ ทมีนักศกึษา
และอาจารย์ มหาวทิยาลยัศลิปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมอืงเบตง เพื่อสร้างความประทบัใจให้กบั
นกัท่องเทีย่วและชาวเบตง เนรมติรงานศลิปะ บอกเล่าถงึเรื่องราววถิชึวีติ และสญัลกัษณ์ของเมอืงเบตง รอบเมอืงเบ
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ตง 11 จุด ทัง้บนผนัง ก าแพง ใต้สะพาน และตวัอาคารหลายจุดรอบเมอืงเบตงสามารถดงึดูดใจนักท่องเทีย่วไดเ้ป็น
อย่างด ี
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืงหรอืลิ้มลองอาหารตาม
อธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารตามอธัยาศยั เพื่อสะดวกในการท่องเท่ียว 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือเทียบเท่า 

DAY 2 SKY WALK ชมทะเลหมอก อยัเยอรเ์วง – ถ่ายรปูสะพานแตปซูู - น ้าตกเฉลิมพระเกียรติร.9 – 
สวนหมื่นบุปผา - ร้านเฉากว๊ยวุ้นด า ก.ม.4 – อโุมงคปิ์ยะมิตร – บ่อน ้าร้อนเบตง             (B/L/D)         

04.00 น าท่านเดนิทางสูจุ่ดชมววิ SKY WALK ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขาไมโครเวฟ กโิลเมตรที ่32 มี
ความสงูกว่าระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟุต ใหท้่านเตม็อิม่กบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตัง้แต่ช่วงเชา้มดืไดอ้ย่าง
สวยงาม (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  

   
 จากนัน้ใหท้่านถ่ายรปูสวยๆกบั สะพานแตปซูู เป็นสะพานแขวนไมเ้ก่าแก่สรา้งขา้มแม่น ้าปัตตานี มนีายมเูซง็ แต

ปซูู เป็นผูบุ้กเบกิใหท้่านไดถ้่ายรูป  เดนิทางสู ่น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดมิ คอื น ้าตก “วงัเวง” หรอื "อยั
เยอรเ์คม็" เป็นน ้าตกทีต่กลงมาจากหน้าผาสงูกว่า 30 เมตร รอบบรเิวณปกคลุมไปดว้ยพรรณไมเ้ขยีวขจใีนปีมหา
มงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อยัเยอรเ์วง จงึไดเ้ขา้มาพฒันาบุกเบกิเสน้ทาง พฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
และไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นน ้าตกเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา  
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เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

 น าท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมอืงหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ 
เนื่องจากเบตงมสีภาพอากาศทีเ่หมาะสม ดว้ยสภาพภูมปิระเทศทีอ่ยู่สงูจากระดบัทะเลปาน กลางราว 800 เมตร มี
อากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้าเพยีงพอ จงึมคีวามเหมาะสมกบัการปลูกไม้ดอกเมอืงหนาว เป็นโครงการตาม
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมดีอกไม้นานาพนัธุ์บานสะพรัง่ คอยเชื้อเชญิผู้มา
เยอืน ไดแ้ก่ แอสเตอร ์ไฮเดรนเยยี เบญจมาศ กุหลาบ พคี๊อก เยอบรี่า ลลิลี ่แกลดโิอลสั ตุ้มหูนางฟ้า และอกีหลาย
สายพนัธุอ์นัมเีสน่ห ์ใหท้่านถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

    
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

จากนัน้น าท่านสู ่ร้านวุ้นด า กม. 4 หรือ ร้านเฉากว๊ย ร้านต้นต าหรบัอร่อยระดบัต านาน เฉาก๊วยทีผ่่านกระบวน

วธิที าแบบดัง้เดมิ ต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยมากกว่า 3 ชัว่โมง ด้วยเตาฟืน ซึ่งจะท าให้มกีลิน่หอมของหญ้าเฉาก๊วย ที่
มากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ช่วยแก้รอ้นในกระหายน ้า ขบัเสมหะ แก้คลื่นไส ้ช่วยลดระดบัน ้าตาลในเลอืด และหาก
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น าต้นเฉาก๊วยมาต้มให้เดือดแล้วน าน ้ าเฉาก๊วยมาดื่มเป็นประจ าจะช่วยลดอาการโรคความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวานไดอ้กีดว้ยใหท้่านไดอ้สิระซือ้เป็นของฝาก  

 จากนัน้เดนิทางสู ่ อโุมงคปิ์ยะมิตร ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อนตวั และเป็นแหล่งสะสมเสบยีงในการ
ต่อสูข้องกลุ่มผูข้ดัแยง้ทางการเมอืงในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท้ีเ่คยใชอุ้โมงคแ์ห่งนี้ในการพกัพงิ ไม่
หลงเหลอือยู่อกีตอ่ไปแลว้ ภายในอุโมงคส์เีหลอืงสม้นวลตาแต่กช็วนใหน้ึกถงึภาพอดตี อุโมงคถ์ูกแบ่งออกเป็นหอ้ง
หรอืช่องต่าง ๆ ตามการใชง้าน เช่น หอ้งนอน หอ้งเกบ็เสบยีง เป็นต้น อากาศภายในเยน็สบายไม่อดึอดัภายในอุโมงค์
มคีวามยาวกว่า 1 กโิลเมตร ระหว่างทางเดนิไปสูอุ่โมงคต์อ้งเดนิผ่านป่าทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์มากๆ  

     
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ทีป่ระกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย 
โดยอุณหภูมขิองน ้านัน้อยู่ทีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซยีส และบรเิวณทีน่ ้าเดอืดนี้สามารถตม้ไขไ่ก่ไดจ้นสุกภายใน 7 
นาทเีท่านัน้ มกีารสรา้งสระน ้าขนาดใหญ่ส าหรบักกัน ้าจากน ้าพุรอ้นเพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรอื
แช่เทา้เล่น 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ไก่เบตง 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือโรงแรมเทียบเท่า 

 

DAY 3 อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – วดัพทุธาธิวาส – ป้ายใต้สดุสยาม – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – ท่า
อากาศยานหาดใหญ่ – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                                                      (B/L/–)                                           

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

น าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิอุโมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภูเขาเพือ่เชื่อมต่อสว่นขยายของเมอืงไปอกีฟากของ
ตวัเมอืง อุโมงคแ์ห่งนี้ยงัเป็นอุโมงคท์ีผู่ค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงค์
ตกแต่งประดบัประดาดว้ยไฟหลากสตีวัอุโมงคม์คีวามยาวถงึ273 เมตร กวา้ง 9 เมตร ผวิจราจรคู่ กวา้ง 7เมตร ทาง
เทา้เดนิกวา้งขา้งละ 1 เมตร และมคีวามสงูถงึ 7 เมตร เปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2544  
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จากนัน้เดนิทางสูว่ดัพทุธาธิวาส วดัสวยตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเบตง โดยองคเ์จดยีต์ัง้อยู่บนเนินเขา มทีศันียภาพทีส่วย
งดงาม มองเหน็ภูเขาทีร่ายลอ้มเมอืงเบตงอยู่เบือ้งหน้า มสีิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีพุ่ทธศาสนิกชนนิยมมาสกัการะบูชา 3 สิง่คอื 
พระมหาธาตุเจดยี ์พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนทส์ุพพธิาน และวหิารหลวงปู่ ทวด
เหยยีบน ้าทะเลจดื ลกัษณะเจดยีก์่อสรา้งแบบศรวีชิยัประยุกต ์สทีองอร่าม สงู 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ
สรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองถวายแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชนิีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

   
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 ก่อนเดินทางออกจากเบตงน าท่านแวะถ่ายรูปกบั ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกัน้เขตแดนระหว่างประเทศไทย และ

ประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วย
ธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดบัอนังดงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา น าท่านสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลกึขนาดใหญ่ใน
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตัง้อยู่บนอาคารสองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิค้า ชัน้ล่าง
เป็นตลาดขายของแหง้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
 อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
19.30   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ327 ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

21.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 



 

โปรแกรมทัวรเ์บตง BETONG HOT DEAL (VZ) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร ์TH5422055 

***************************************************************************** 
 
 
อตัราค่าบริการ  
 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

15 – 17 สิงหาคม 2565 6,999 2,500 

16 – 18 สิงหาคม 2565 6,999 2,500 

17 – 19 สิงหาคม 2565 6,999 2,500 

18 – 20 สิงหาคม 2565 6,999 2,500 

20 – 22 สิงหาคม 2565 6,999 2,500 

21 – 23 สิงหาคม 2565 6,999 2,500 

22 – 24 สิงหาคม 2565 6,999 2,500 

23 – 25 สิงหาคม 2565 6,999 2,500 

24 – 26 สิงหาคม 2565 6,999 2,500 

25 – 27 สิงหาคม 2565 6,999 2,500 

28 – 30 สิงหาคม 2565 6,999 2,500 

29 – 31 สิงหาคม 2565 6,999 2,500 

30 สิงหาคม – 01 กนัยายน 65 6,999 2,500 

31 สิงหาคม – 02 กนัยายน 65 6,999 2,500 

01 – 03 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

03 – 05 กนัยายน 2565 7,999 2,500 

04 – 06 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

05 – 07 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

06 – 08 กนัยายน 2565 6,999 2,500 
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07 – 09 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

08 – 10 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

11 – 13 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

12 – 14 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

13 – 15 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

14 – 16 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

15 – 17 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

18 – 20 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

19 – 21 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

20 – 22 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

21 – 23 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

22 – 24 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

24 – 26 กนัยายน 2565 7,999 2,500 

25 – 27 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

26 – 28 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

27 – 29 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

28 – 30 กนัยายน 2565 6,999 2,500 

29 กนัยายน – 01 ตุลาคม 65 6,999 2,500 

01 – 03 ตุลาคม 2565 7,999 2,500 
02 – 04 ตุลาคม 2565 6,999 2,500 

03 – 05 ตุลาคม 2565 6,999 2,500 

04 – 06 ตุลาคม 2565 6,999 2,500 

05 – 07 ตุลาคม 2565 6,999 2,500 

06 – 08 ตุลาคม 2565 6,999 2,500 

09 – 11 ตุลาคม 2565 6,999 2,500 
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10 – 12 ตุลาคม 2565 6,999 2,500 

11 – 13 ตุลาคม 2565 6,999 2,500 

12 – 14 ตุลาคม 2565 6,999 2,500 

19 – 21 ตุลาคม 2565 6,999 2,500 

24 – 26 ตุลาคม 2565 6,999 2,500 

25 – 27 ตุลาคม 2565 6,999 2,500 

26 – 28 ตุลาคม 2565 6,999 2,500 

31 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 65 6,999 2,500 
 

** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,500 บาท **  
** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 

ข้อส าคญั 

- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 500 บาท  
- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม

นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 
- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก.  (หากต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าโหลดเพิม่เตมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชีวติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30 ,000 บาท คุ้มครองทัง้คน
ไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
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- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีออกใบเสรจ็รบัเงนิ 
- ค่าทปิมคัคุเทศกท์่านละ 500 บาท  

 

เง่ือนไขการจอง 

- ช าระเต็มจ านวน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ชดัเจน เพื่อการยนืยนัการจองภายใน 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ 
กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านได้ท าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิ
หากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้อง
ท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุก
พเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากับเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
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วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่
โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ตอ้งการ  

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


