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เจาะลึกเบตง เมืองแห่งสายหมอกและดอกไม ้

สักการะหลวงปู่ ทวด ศาลเจา้แม่ลิมกอเหนียว โบสถส์เตนเลส 

แช่นาํร้อน ล่องเขือนบางลาง ชมผนืป่าฮาลาบาลา 

พิชิตยอดเขาฆูนุงซีลีปัต ชอ้ปปิงตลาดกิมหยง 
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04.00 น. พบกนั ทีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบินเวียดเจ็ท มีทีมงานคอยตอ้นรับ และติด tag กระเป๋า 

ก่อนนาํโหลดสัมภาระของทุกท่าน บริการ Snack Box และนาํดืม (1) ทีสนามบิน  

07.00 น.  ออกเดินทางสู่หาดใหญ่ จ.สงขลา ดว้ยเทียวบิน VZ320   

08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ มีรถตู ้VIP คอยบริการ พร้อมนาํทุกท่านออกเดินทางสู่ อ.เบตง  

 
 แวะยอ้นรอยประวติัศาสตร์ทีมัสยิดกรือเซะ เป็นมสัยิดเก่าแก่อายุกวา่ 200 ปี สันนิษฐานวา่เป็นศาสน

สถาน ทีสร้างขึนในพุทธศตวรรษที 22 ร่วมสมยักรุงศรีอยุธยา มีชือเรียกอีกอยา่งว่า มสัยิดปิตูกรือบนั 

ชือนีเรียกตามรูปทรงของประตูมสัยิด  ซึงมีลกัษณะเป็นวงโคง้แหลมแบบโกธิคของชาวยโุรป และ

แบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวนัออกกลาง รูปลกัษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน เสาทรงกลมเลียนแบบ

รูปลกัษณะแบบเสาโกธิคของยโุรป  บริเวณดา้นหนา้ของมสัยิดมีฮวงซุย้ หรือสุสานทีฝังศพของ เจา้แม่

ลิมกอเหนียวอีกดว้ย 

 
 จากนนัแวะสกัการะเจ้าแม่ลิมกอเหนียว ทศีาลเจ้าเล่งจูเกียง ความศกัดิสิทธิคู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ 

เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวไทยเชือสายจีนในปัตตานี และต่างจงัหวดั รวมถึงในต่างประเทศอีกดว้ย 

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั (2) ทีร้านอาหารทอ้งถิน 

วนัที 1 :  กรุงเทพ ฯ – หาดใหญ่ – มัสยิดกรือเซะ – ศาลเจ้าแม่ลมิกอเหนียว – มัสยิดกลางปัตตานี – วดัช้างไห้   

  วดัคูหาภิมุข – เบตง                                                                                                           (B/L/D) 
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บ่าย นาํท่านสกัการะหลวงปู่ทวดทีวัดช้างไห้ สถานทียึดเหนียวจิตใจของคนใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้

ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทวัไป วดัชา้งไหเ้ป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ 300 ปี ถือเป็นวดัตน้ตาํรับหลวงปู่ทวด 

เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองค์แรกของวดัและอฐิัของท่านก็ถูกบรรจุไวที้วดัแห่งนี  

 
 จากนนันาํท่านเดินทางสู่วดัถําคูหาภิมุข หรือ "วดัหน้าถํา" หนึงในสามปูชนียสถานสาํคญัของภาคใต ้

ทีแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาตงัแต่สมยัอาณาจกัรศรีวิชยั  ภายในถาํคลา้ยโถงขนาด

ใหญ่ มีปล่องทีเพดานถาํ เป็นทีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ์สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ปี พ.ศ.1300  ได้

เวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางต่อไปยงั อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา ระหวา่งทางสามารถแวะพกัถ่ายรูป

กบัสะพานขา้มอ่างเก็บนาํเขือนบางลางอีกดว้ย 

 
เยน็ นาํทุกท่านเดินทางถึงอาํเภอเบตง เมืองในหุบเขาและสายหมอก แวะรับประทานอาหารเยน็ (3) 

ทีร้านต้าเหยนิ หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ทีพกั 

ทีพกั Grand Mandarin Betong / Betong Merlin หรือเทียบเท่า 
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05.00 น.  อรุณสวสัดิยามเชา้ นาํทุกท่านเดินทางสู่จุดชมววิทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หรือ "สกายวอร์คอยัเยอร์เวง" 

ซึงมีระเบียงทางเดินยืนออกไปจากฐานยาวถึง 63 เมตร และเป็นสกายวอร์คทียาวทีสุดในอาเซียนอีก

ดว้ย ชมความสวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ ผืนป่าฮาลาบาลา เขือนบางลาง และมองเห็นไปยงั

ประเทศมาเลเซียอีกดว้ย 

 
 รับประทานอาหารเชา้แบบเบตง ทีร้านทอ้งถิน (4)  หลงัอาหารนาํท่านแวะชมสะพานแตปูซู สะพาน

แขวนทีของชาวบา้นทอ้งถิน ขึงดว้ยลวดสลิงปูดว้ยไมร้ะแนง ใชข้า้มแม่นาํปัตตานี ยาวกวา่ 100 เมตร   

 
 จากนนัไปผอ่นคลายความเมือยลา้ กบัการแช่เทา้ทีนําพุร้อนเบตง บ่อนาํพุร้อนตามธรรมชาติขนาดใหญ่

ทีสุดในภาคใต ้มีพืนทีประมาณ 3 ไร่ 

   

วนัที 2 :  สกายวอร์คอยัเยอร์เวง –สะพานแตปูซู – นาํพุร้อนเบตง – สวนหมืนบุปผา – อุโมงค์ปิยะมติร   

  วดัพุทธาธิวาส – ถนนคนเดิน – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ                                                    (B/L/D) 
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 เดินทางสู่สวนดอกไมเ้มืองหนาว "สวนหมืนบุปผา" ซึงเป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้

สร้างขึนตามพระราชดาํริของกรมสมเดจ็พระเทพ ฯ ตงัอยู่บริเวณหมูบ่า้นปิยะมิตร 2 มีทงัดอกไฮเดรน

เยีย แอสเตอร์ เบญจมาศ กุหลาบ เยอบีร่า แกลดิโอรัส และไมด้อกอีกหลากหลายสายพนัธุ์ 

 
เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั (5) ทีร้านปลาสายนําไหล (โกหงวิ) 

บ่าย นาํท่านเยียมชม "อุโมงค์ปิยะมิตร" ในบริเวณหมู่บา้นของผูร่้วมพฒันาชาติไทย แต่เดิมเคยไปฐานทีมนั

ของพรรคคอมมิวนิสตม์ลายา อุโมงคนี์สร้างขึนเมือ พ.ศ. 2519 เป็นอโุมงคค์ดเคียวเขา้ไปในภูเขายาว

ประมาณ 1 กิโลเมตร กวา้ง 50-60 ฟุต  ใชเ้วลาในการก่อสร้าง 3 เดือน มีทางเขา้ออกหลายทาง ใชเ้ป็นที

หลบภยัและสะสมเสบียง และหา้มพลาดกบัการเกบ็ภาพตน้ไทรพนัปี ทีมีโพรงขนาดใหญ่ 2 โพรง   

 
 สมควรแก่เวลา นาํทุกท่านสู่วดัพุทธาธิวาส หรือเดิมชือ “วดัเบตง”  วดัสวยทีตงัอยู่ใจกลางเมืองเบตง 

เป็นศิลปะแบบศรีวิชยัประยกุต ์โดยองคเ์จดียต์งัอยูบ่นเนินเขา มีบรรยากาศร่มรืนทศันียภาพงดงาม 

มองเห็นภูเขาทีรายลอ้มเมืองเบตงอยูเ่บืองหนา้ ภายในวดัมีสิงศกัดิสิทธิทีพุทธศาสนิกชนนิยมมา

สกัการะบูชา 3 สิงคือ พระมหาธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ ทีหมายถึงการประกาศธรรมของ

พระพุทธเจา้ ภายในเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึนเพือถวายแด่สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เมือทรงมีพระชนมายคุรบ 60 พรรษา พระพุทธ

ธรรมกายมงคลปยุรเกศานนทสุ์พพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบนาํทะเลจืด 
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เยน็ นาํท่านรับประทานอาหารเยน็ (6) ทีร้านอาหาร  หลงัทานอาหาร ใหท่้านไดเ้ดินยอ่ยทีถนนคนเดนิ  

และแวะถ่ายภาพกบัอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ  จนสมควรแก่เวลา นาํท่านกลบัสู่ทีพกั 

 
ทีพกั Grand Mandarin Betong / Betong Merlin หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

04.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ยอดเขาฆูนุงซีลีปัต หรือทีชาวบา้นเรียก “ฆนุูงซาลี” จุดชมทะเลหมอกสุดอลงัการที

มองเห็นไดแ้บบ 360 องศา พร้อมจิบกาแฟและอาหารเชา้ ดืมดาํกบัทะเลหมอกสุดสายตา 

 
08.00 น. อรุณสวสัดิยามเชา้ รับประทานอาหารเชา้ (7) ทีโรงแรม  หลงัทานอาหารนาํท่านเดินทางสู่เขือนบาง

ลาง ใชเ้วลาประมาณ  1 ชวัโมงครึง  เขือนบางลาง เป็นเขือนอเนกประสงคแ์ห่งแรกของภาคใต ้กนั

แม่นาํปัตตานีทีบริเวณบา้นบางลาง ตาํบลเขือนบางลาง อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ตวัเขือนเป็น

เขือนหินถมแกนดินเหนียว นาํท่านล่องเรือชมความงามของผืนป่าฮาลาบาลา ผืนป่าสุดทา้ยทีใหญ่ทีสุด

ในคาบสมุทรมลาย ูจนไดฉ้ายาว่าเป็น "ป่าอเมซอนแห่งเอเชีย" เป็นป่าดิบชืนทียงัคงความอดุมสมบูรณ์

วนัที 3 :  ยอดเขาฆูนุงซีลปัีต – ล่องเขือนบางลาง –Street Art – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณย์ีแดง – สนามกฬีา

  กลางหุบเขา                                                                                                                             (B/L/D) 



 

 

189/282 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 088-6356399, 082-5639144, 02-4963820 โทรสาร. 02-4963821  TAT License: 12/01405 

ของพนัธ์ุไมแ้ละสตัวป่์าหายาก ทีสาํคญัป่าแห่งนียงัเป็นถินทีอยูอ่าศยัของ “นกเงือก”ทีพบมากถึง 10 

ชนิด จากจาํนวนทงัสิน 13 ชนิดทีพบไดใ้นประเทศไทย  พร้อมรับประทานอาหารกลางวนับนแพ (8) 

 
บ่าย สมควรแก่เวลา นาํทุกท่านกลบัสู่เบตง แวะถ่ายรูปเก๋ ๆ กบัสตรีทอาร์ทแห่งเมืองเบตง ทีสะทอ้นวถีิชีวิต

ของผูค้นในเมืองนีไดเ้ป็นอย่างดี  ชมภาพแห่งความทรงจาํ “ฉนัยงัไม่กลบั” ทีจะทาํให้ทุกคนซาบซึงถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร 

 
 พร้อมชมหอนาฬิกา, ตู้ไปรษณย์ีแดง, สนามกีฬากลางหุบเขา  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (9) ทีร้านอาหาร 

ทีพกั Grand Mandarin Betong / Betong Merlin หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

เชา้ อรุณสวสัดิยามเชา้ รับประทานอาหารเชา้ (10) ทีโรงแรม  หลงัทานอาหาร อาํลาทีพกั 

09.00 น. จากนนันาํท่านชมสนามบินเบตง ใหท้่านไดถ่้ายภาพกบัสนามบินแห่งใหม ่ทีตกแต่งดว้ยไมไ้ผจ่าก

ผลิตภณัฑท์อ้งถิน  และแวะไปทานของหวานยอดฮิตเมืองเบตง คือวุน้ดาํ หรือ เฉาก๊วยเบตง กม.4  

จากนนันาํชมพิพธิภัณฑ์เบตง เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองในหมอกแห่งนี จนสมควรแก่การอาํลาเบตง 

นาํทุกท่านเดินทางกลบัสู่หาดใหญ ่จ.สงขลา 

 

วนัที 4 :  สนามบินนานาชาตเิบตง – วุ้นดํา กม,4  - พิพธิภณัฑ์เบตง – หาดใหญ่ – จุดชมววิเขาคอหงส์ -      

  วดัพระมหาเจดย์ีไตรภพไตรมงคล –  ตลาดกมิหยง – กรุงเทพฯ                                             (B/L/-) 



 

 

189/282 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 088-6356399, 082-5639144, 02-4963820 โทรสาร. 02-4963821  TAT License: 12/01405 

 
เทียง รับประทานอาหารกลางวนั (11) ทีร้านอาหาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางขึนสู่จุดชมววิเขาคอหงส์  ใหท้่านไดเ้ห็นทศันียภาพของตวัเมืองหาดใหญ่แบบเต็ม ๆ ตา 

ดา้นหนา้จะเป็นจุดชมวิวทีสามารถมองเห็นวิวทงัเมืองหาดใหญไ่ปจนถึงทะเลสาบสงขลาไดแ้บบพา

โนรามา สกัการะพระพุทธมงคลมหาราช องคพ์ระพุทธรูปปางคห์า้มญาติองคใ์หญ่หนัหนา้ออกสู่เมือง

หาดใหญ่มีลกัษณะสง่างาม เป็นทียึดเหนียวจิตใจและเป็นทีสกัการะบูชาของชาวหาดใหญ่ทุกคน 

 
 นาํท่านเดินทางไปยงัวัดพระมหาเจดย์ีไตรภพไตรมงคล หรือ เจดย์ีสเตนเลส ทีตงัเด่นเป็นสง่า อยูบ่น

เขาคอหงส์ เจดียนี์สร้างขึนเพือนอ้มถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร  เนืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี 

 
 จากนนัพาท่านแวะชอ้ปปิง ซือของฝากทีตลาดกิมหยง  อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชมเลือกซือสินคา้ตาม

อธัยาศยั  จนสมควรแก่เวลานาํท่านเขา้สู่สนามบิน 

 
17.20 น. เดินทางกลบัดว้ยเทียวบิน VZ323 

19.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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อตัราค่าบริการ (Private Group 16 คน) 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
พักเดยีวเพมิ 

ราคาไม่รวม

ตวั 

16-19 เมษายน 2564 12,900 5,000 10,999 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และหวัหน้าทวัร์ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน  

 

 
 

การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลยีนแปลงราคา 

กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 6,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจํา

ทังหมด เนืองจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตัวเครืองบนิเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นทีเรียบร้อย ยกเว้นค่า

ภาษนีาํมันทียงัมิได้ชําระ ค่าทวัร์ส่วนทเีหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดนิทาง 

หมายเหตุ : ตวัเมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบนิ 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี 

 ค่านาํหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเทียวตามรายการ 

 ค่าทีพกัตามทีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ    

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่เช่นนันทางบริษัทจะไม่คนืมัดจําไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทังสิน 

เพราะว่าทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตัวไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถถ้ีวนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง เพือ

ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
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 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนไีม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสงัเพิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิน ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน  

ค่าภาษมีูลค่าเพมิ 7% และภาษหัีก ณ ทีจ่าย 3% 

 

เงือนไขการชําระค่าบริการ 

1. นกัท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพือสาํรองทีนงั  

2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทงัหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นกัท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นนัๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตั

ฤกษที์รัฐบาลประกาศในปีนนัๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 

เงือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนกัท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นกัท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้

มีชือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษทัอย่างใดอย่างหนึงเพือ

แจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูมี้ชือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษทัอย่างใดอย่างหนึงเพือทาํเรืองขอรับ

เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารทีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการ

ดงันี 
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2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการทีชาํระแลว้ทงัหมด 

ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนืองในการเตรียมการจัดการนําเทียวให้แก่

นกัท่องเทียว เช่น การสาํรองทีนงัตวัเครืองบิน การจองทีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางทีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทงัหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนกัขตัฤกษที์รัฐบาลประกาศในปีนนัๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเทียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

 

เงือนไขและข้อกาํหนดอืนๆ 

1. ทวัร์นีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียวเท่านนั 

2. ทวัร์นีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทงัหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทงัหมด

ใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนกัท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันกัท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า  และอย่าง

นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศทีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชาํระค่าบริการเพิม

จากการทีมีนกัท่องเทียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าทีทางบริษทักาํหนดเพือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนาํหน้าชือ เลขที

หนังสือเดินทางและอืนๆ เพือใช้ในการจองตวัเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้ส่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทงันีบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเทียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 
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6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียวทีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ

สูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนีคาํนวณจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีทางบริษทัเสนอราคา ดงันนั ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตวั

เครืองบิน ค่าภาษีเชือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านนั 

 

ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจะนาํติดตวัขึนเครืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน และ

รวมกนัทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หนา้ทีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านนั ถา้สิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าทีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโหลดใตท้อ้งเครืองบินเท่านนั  

2. สิงของทีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโหลดใตท้อ้งเครืองบินเท่านนั  

3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรีสํารองขึนไปบนเครืองบินดังนีแบตเตอรีสาํรองสามารถนาํใส่

กระเป๋าติดตวัถือขึนเครืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณทีจาํกดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรีสาํรองทีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนาํขึนเครืองไดไ้ม่มีการจาํกดั

จาํนวน  

3.2 แบตเตอรีสาํรองทีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาํขึนเครืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 

กอ้น 

3.3 แบตเตอรีสาํรองทีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนาํขึนเครืองในทุกกรณี 

4. หา้มนาํแบตเตอรีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครืองในทุกกรณี 

 

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


