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ก าหนดการเดินทาง 
วันแรก จุดนัดพบ ณ  ป๊ัมน ้ามัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี  - หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ  จุดนัดพบ ณ  ป๊ัมน ้ามัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี  มีเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

18.00 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12-13 ชม.) ให้ท่านได้
พกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั zZzZzZzZ 

วันที่สอง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้) - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ ทวด -  
                      จุดชมวิวสะพานข้ามเข่ือนบางลาง – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ หอนาฬิกาเบตง 

......... น. คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ถือได้ว่าเป็นเมืองท่ีใหญ่ที่สุดในภาคใต ้เป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจ การค้า และการคมนาคมขนส่งที่ส าคญัของภาคใต้ แวะจุดพกัรถให้ท่านท าธุระส่วนตวั น าท่าน
เปลี่ยนพาหนะเดินทางเป็นรถตู้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX 
 น าคณะเดินทางสู่ จังหวัด ปัตตานี น าท่านกราบอฐิัหลวงพ่อทวด ณ วัดช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแลว้กว่า 300 ปี 

วดัช้างให้ ถือว่าเป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดั ด้านหน้าวดัเป็นท่ีตั้งของ
สถูปหรือมณฑปบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด ซ่ึงอยู่ใกลก้ับเขตพทัธสีมาท่ีชาวบา้นเรียกว่า “เขื่อนหลวงพ่อทวดเหยียบน ้ า
ทะเลจืด” หรือ “เขื่อนท่านเหยียบน ้ าทะเลจืด” (ค าว่าเขื่อนเป็นภาษาคนพ้ืนเมืองทางภาคใต ้หมายถึงสถูปท่ีบรรจุอฐิั
ของผูม้ีบุญ) ซ่ึงมีมาก่อนแลว้ซ่ึงสถูปแห่งน้ีถือเป็นสถานท่ีศกัดิ์ สิทธ์ิของชาวจงัหวดัปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไป
กราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจ ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุส่ิงของถูกขโมย หรือศูนยห์ายก็พากนัไปบนบาน ณ ที่สถูป
แห่งน้ี  วดัชา้งให้จึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวขึ้นช่ือและเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยว
เขา้มากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย ที่เรียกว่าเมื่อมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายดา้มขวานแลว้ตอ้งแวะ
มาให้ได ้

 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าคณะสู่ จุดชมวิวสะพานข้ามเข่ือนบางลาง อีกหน่ึงสถานที่พกัผ่อนและชมวิวทิวทศัน์ภูเขาท่ีโอบลอ้มเขื่อนบางลาง 

กั้นแม่น ้ าปัตตานีที่บริเวณบา้นบางลาง ตวัเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 430 เมตร 
อ่างเก็บน ้าจุได ้1,400 ลา้นลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนท่ีรับน ้าเหนือเขื่อน 2,080 ตารางกิโลเมตร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
จากนั้น น าคณะเดินทางสู่ เบตง อ าเภอปลายด้ามขวาน ตั้งอยู่ใตสุ้ดของประเทศไทย 

เต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ทั้งธรรมชาติและวฒันธรรม น าคณะชม 
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  ตั้งอยู่ บริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบัถนนภกัดีด ารง ผ่าน
สวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหน้าสวนนก เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขา
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แห่งแรกของเมืองไทย ท่ีขุดทอดโคง้ให้รถวิ่งไปมา ความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร และท าเป็น
ทางเดินตลอดสองขา้งทาง น าคณะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอ าเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก  ตูเ้ดิมตั้งอยู่ท่ีบริเวณส่ีแยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 
2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกครั้ งท่ีสอง จุดประสงค์ท่ีสร้างไวใ้นครั้ งแรกก็เพ่ือใช้เป็นท่ีกระจายข่าวสาร
บา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู ้ และใช้เป็นตูไ้ปรษณียม์าจนทุกวนัน้ี ใกล้
กนัเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่ เมืองอ าเภอเบตง ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบัเมืองเบตงมาชา้นาน เปรียบ
เหมือนสัญลกัษณ์ท่ีตั้งอยู่จุดศูนยก์ลางของเมือง บริเวณจุดตดัของถนนสุขยางคก์ับถนนรัตนกิจ สร้างดว้ยหิน
อ่อนขาวนวลอนัเล่ืองช่ือจากยะลาที่ไดร้ับการยอมรับในเร่ืองของความแข็งแรง สวยงาม และคงทน อิสระให้
ท่านเก็บภาพท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก MODERN THAI HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สาม เบตง– ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - อัยเยอร์เวง Skywalk – สะพานแตปู ซู  – น ้ าตกเฉลิมพระเกียรติ  ร.9 -  
 ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 – สวนหม่ืนบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน ้าร้อนเบตง 

04.00 น. น าคณะเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจดุชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพ้ืนท่ีของเขา
ไมโครเวฟ มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมวิวแห่ง
น้ีจะกลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดให้นกัท่องเท่ียวเต็มอ่ิมกบัทะเลหมอก สัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิ และทศันียภาพท่ี
สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ)  
อีกหน่ึงไฮไลทส์ าหรับการชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  ก็คือ 
สกายวอล์ค ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยืน่ออกไป
จากฐานมคีวามยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพ้ืน
กระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพ้ืนเบ้ืองล่าง สามารถชม
วิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง และวิวพระอาทิตยข์ึ้น และทิวทศัน์ของ
ทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ (ไม่รวมค่าเข้าชม 
SKYWALK คนไทย 50 บาท ต่างชาติ 100 บาทและค่าบริการรถวิ
นมอเตอร์ไซค์ขึน้จุดชมวิว เที่ยวละ 20 บาท) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า SET BOX 
 น าคณะแวะถ่ายรูป สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพ้ืนไม ้

มีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ขา้มแม่น ้าปัตตานี สร้าง
มาตั้งแต่สมยัอดีตก านันต าบลอัยเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู ช่วย
ระดมพลังและเงินสมทบจากชาวบ้านร่วมกับราชการ  ที่ไม่
เพียงพอ เพราะต้องส่ังสายสลิง ส าหรับยึดโยงตัวสะพานจาก
ญี่ปุ่ น ซ่ึงสมัยนั้ นเป็นเร่ืองใหญ่มาก สามารถช่วยเหลือความ
ยากล าบากของชาวบา้นท่ีอยู่อีกฝ่ังของแม่น ้ า ซ่ึงในขณะนั้นตอ้ง
ใชแ้พไมไ้ผ่ขา้มไป-มา ท าให้ ชาวบา้นโดยเฉพาะเด็กๆตอ้งเสียชีวิตทุกปี เวลาขนยา้ยผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย ก็



BUS03S เที่ยวยะลา เบตง 5 วนั 2 คืน สุดอลงัการทะเลหมอก @ SKY WALK อยัเยอร์เวง                 หนา้ 4 

ล าบากแสนสาหัส การก่อสร้างสะพานแตปูซู ขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน จึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของการต่อสู้
ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามคัคีของคนในชุมชน 

จากนั้น น าคณะเดินทางสู่ น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเบตง เดิมช่ือ น ้าตก “วงัเวง” หรือ “อยัเยอร์
เค็ม” ตั้งอยู่ในป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นน ้าตกท่ีไหลจากหน้าผาสูง 30 
เมตร ท าให้มีละอองน ้าลอยตามอากาศ รอบบริเวณปกคลุมไปดว้ย
พรรณไมเ้ขียวขจี มีศาลาส าหรับนัง่พกัผ่อนชมวิวน ้ าตก ในปีมหา
มงคลครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในปี 2542 อบต.อัยเยอร์เวง ได้เข้ามาพัฒนา
บุกเบิกเส้นทาง พฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

จากนั้น น าคณะแวะ ร้านเฉาก๊วยเบตง  กม.4 (วุ้นด า) เจา้แรกบา้นไม ้เป็นเฉาก๊วยสูตรดั้งเดิม จากการด าเนินกิจการสืบต่อจาก
รุ่นสู่รุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทั้งยงัคงครองความโบราณไวใ้ห้นักท่องเที่ยวผูท้ี่มาเยียนเบตงได้แวะเยี่ยมชมและ
รับประทานเฉาก๊วยซ่ึงเป็นเฉาก๊วยท่ีขึ้นช่ือลือนามและมีช่ือเสียงท่ีควบคู่กบัเมืองเบตงมายาวนานแสนนานเกือบ 40 ปี
เลยที่เดียวและเป็นที่ได้รับการยอมรับจากนกัท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายที่เป็นอีกหน่ึงของดีที่อยู่คู่กบัเมืองเบตงเมืองใน
หมอกดอกไมง้าม มาเป็นเวลานาน อิสระให้ท่านเลือกซ้ือลองชิมตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าคณะเขา้ชม สวนหม่ืนบุปผา หรือเรียกว่า สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวใน
ภาคใต ้ เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 
เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบน ้าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด สวน
ดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มี
ดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพรั่ง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยือน ความสวยงามของดอกไมท้ี่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนให้
นกัท่องเที่ยวเขา้ไปเที่ยวชม และสัมผสักบัสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิต ่ากว่าพ้ืนท่ีอ่ืนของภาคใต ้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 น าคณะเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจร

คอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น ส าหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้
ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย  อุโมงค์ปิยะมิตร 
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใชห้ลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ใน
ปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ เข้ามา
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงคจ์ะพบเห็นร่องรอยของการด าเนินชีวิตที่ยงัคงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนที่
มีเตียงดิน ก่อติดกับผนัง อุปกรณ์ในการสู้รบ และเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบญัชาการรบ ซ่ึงจุคน
ไดถึ้ง 200 คน 

จากนั้น  เดินทางสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มี
ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้ าร้อนผุดขึ้ นมาจากใต้ดิน 
ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยู่ท่ีประมาณ 80 
องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีน ้ าเดือดน้ี สามารถตม้ไข่ไก่ได้จนสุก
ภายใน 10 นาที  ซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูก
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สุขลักษณะ ทั้งบ่อน ้ าร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น ้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบ าบัด โดยเช่ือกันว่าน ้ าแร่แห่งน้ี สามารถ
บรรเทารักษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนงั เป็นตน้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก MODERN THAI HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ส่ี เบตง – ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม – แวะชมตัวเมืองยะลา – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – กรุงเทพฯ 

เช้า เช้า  รับประทานอาหารเช้า 
 สมควรแก่เวลาน าคณะเช็คเอา้ท์ เดินทางออกจากที่พกั แวะถ่ายรูปคู่ ป้ายใต้สุดแดนสยาม เป็นท่ีระลึก ตั้งอยู่บริเวณ

ชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตวัเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่าง
อ าเภอเบตง กับรัฐเปรักประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลกับนป้ายหินอ่อน 
รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไมด้อกไมป้ระดบัอนังดงาม 

จากนั้น น าคณะเดินทางเขา้สู่ ตัวเมืองจังหวัดยะลา 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
จากนั้น  น าท่านเดินทางกลบัสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อิสระชอ้ปป้ิงตลาดกิมหยง ส่งทา้ยก่อนเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12-13 ชม.) ให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนรถ ชมวิว

สองขา้งทาง  อิสระอาหารเย็น ระหว่างทางกลับกรุงเทพฯ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก. 

วันที่ห้า กรุงเทพฯ 

05.00-07.00 น. เดินทางถึง  กรุงเทพฯ  ป๊ัมน ้ ามัน  ปตท . ดินแดง -วิภาวดี   โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ... 
 

หมายเหตุ : รายการทัวรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก์

,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบรษัิทจะค านึงถึงความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ. 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน พักเดี่ยว 

12 – 16 เมษายน 2564 6,999 +2,000 
13 – 17 เมษายน 2564 6,999 +2,000 
14 - 18 เมษายน 2564 6,999 +2,000 

 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่านั้น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ  500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน   ช าระได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดนิทาง * 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่ารถบสัปรับอากาศไป-กลบั และรถตู ้น าเที่ยวตามรายการที่ระบุ      
 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
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 ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น คา่โทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
  

เงื่อนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามที่บริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอื่นท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมัติ  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าทา่นยอมรับเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลิก 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่าน
ออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ** 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก  ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทั

ฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นกัท่องเที่ยวเอง 
9. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของ

บริษทัก ากบัเท่านั้น 
10. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้

แลว้ทั้งหมด 
 


