
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ - ปัตตานี - อ.เบตง 

05.30 น.  เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน B ประตู 1-2 สายการบิน Thai Smile  
07.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ ่โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่  

WE259 (บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
09.00 น.  เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ หลังจากผ่านขั้นตอน และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  
                    นำท่านเดินไปนมัสการหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้ว

กว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาส
องค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเปน็อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 

                    จังหวัดยะลา 
 
 
 
 
 

สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) ออกจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

มี.ค.64 ไฟล์ท เส้นทาง เวลาบิน 

ขาไป WE259 BKK-HDY 07.30-09.00 

ขากลบั WE268 HDY-BKK 20.55-22.20 

เม.ษ.64 ไฟล์ท เส้นทาง เวลาบิน 

ขาไป WE269 BKK-HDY 06.25-07.50 

ขากลบั WE268 HDY-BKK 21.10-22.40 

ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กโิลกรัม และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม 
 

เดือน วันเดินทาง ราคา พกัเดี่ยวเพิม่ ท่ีนัง่ 

มีนาคม 2564 04 -07 ,11 – 14 , 18 – 21 , 25 - 28 14,900 2,000    9 

เมษายน 2564 03 – 06 , 10 – 13 , 11 – 14 , 12 – 15 , 

13 - 16 

16,900 2,000    9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร “ธาราซีฟู๊ด” 
                    จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือตาพะเยา เพื่อล่องเรือทะเลสาบเขื่อนบางลาง นำสู่เกาะทวด 
                    ขอพรสมหวัง ขอโชคลาภสมใจไหว้ “ทวดบูเกี๊ยะ” บนเกาะทวด กลางทะเลสาบฮาลาบา

ลา ซึ่งตั้งอยู่กลางเขื่อนบางลาง เกาะทวดนี้ ชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์ ส่วนใหญ่จะ 
                    เดินทางมาเพื่อกราบไหว้ขอพรจากทวดบูเกี๊ยะ มักจะถวายกาแฟดำ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่

ทวดบูเก๊ียะชื่นชอบ พร้อมทั้งจุดธูปเทียนไหว้ขอพรจากนั้นพาท่านต่อไปยัง เกาะป๊อป
คอร์น * ตั้งอยู่กลางทะเสสาบ ฮาลา-บาลา เกาะป๊อปคอร์นคือสถานที่ท่องเที่ยว ที่รู้จักกัน
ในหมู่ชาวบ้านในเขตพื้นที่เขื่อนบางลาง และทะเลสาบฮาลา-บาลา มีชื่อภาษามลายูว่า  

                    “ ปูลายาฆง “ แปลว่าเกาะข้าวโพด เนื่องจากในอดีตนั้น ชาวบ้านจะเดินทางมาที่เกาะ
แหง่นี้เพื่อปลูกข้าวโพด ภายหลังได้นำชื่อภาษาอังกฤษ มาตั้งเพื่อให้ง่ายต่อการจำของ
นักท่องเที่ยวจนเปลี่ยนมาเป็นชื่อเกาะป๊อปคอร์นดั่งเช่นทุกวันนี้   ระหว่างทาง ชม
ทัศนียภาพโดยรอบเป็นต้นไม้สูงใหญ่ล้อมรอบ ผืนน้ำสีเขียวเข้ม สมควรแก่เวลาพาท่าน
ออกเดินทางสู่ อ.เบตง 

 
 
 
 
 
 
 

• กรณีไม่สามารถพาเที่ยวเกาะป๊อปคอร์นได้ จะพาท่านไปเที่ยวน้ำตกบ่อหินใน ซึ่งเป็น
น้ำตกธรรมชาติจากป่า ฮาลา บาลา แทน 

 
 



 
 
ค่ำ   รบัประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ต้าเหยิน (กิตติ) / ร้านอาหารใบหยก  

พักค้างคืน ที่ Grandview Landmark Hotel  หรอื เทยีบเทา่ 

วันทีส่อง         ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – อุโมงค์ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง 

05.00  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk Betong สำหรบัจุดชมทะเล
หมอกอัยเยอร์เวง หรือ “จุดชมทะเลหมอกไมโครเวฟ” เดิมชาวบ้านเรียกขานกันว่า  
“บูเก๊ะเฉง” หรือ “ภูเขาเจ๊ง” เพราะกว่าจะเดินทางถึงก็หมดแรง ต้องท้ิงข้าวของจึงจะไป
ต่อได้ มคีวามสูงกว่าระดับน้ำทะเล2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอ่ิมกับการชมทะเลหมอกแบบ
หนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามดืได้อย่างเต็มอ่ิม พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ ( ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ บริเวณจุดชมวิว ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อน
ตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู่กับกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทร
มาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผู้เคยใช้อุโมงค์แห่งนี้เป็นที่พักพิง ไม่มีหลงเหลือแล้ว แต่ห้อง
หับและร่องรอยท่ีถูกทิ้งไว้ยงัคงถูกจารึกไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้ใช้ประโยชน์จากการรำลึกถึง
การต่อสู้อันแสนเจ็บปวดในอดีต ภายในอุโมงค์ถูกแบ่งเป็นห้องต่างๆ ตามการใช้งาน เช่น
ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นต้น อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัด ภายในอุโมงค์มีความ
ยาวกว่า 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสู่อุโมงค์ต้องเดินผ่านป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
มากๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปลานิลสายน้ำไหล ( พิเศษด้วยเมนูปลานิล
สายน้ำไหลลวก จิ้ม ) 

                    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่
ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ่ายภาพกับป้าย ใต้สุดแดนสยาม 
เป็นป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผน
ที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปดว้ยธรรมชาติและไม้ดอก 
 



 
ไม้ประดับงดงาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความสวยงามและถ่ายภาพกับสถานที่สำคัญ
ภายในตัวเมืองเบตง อาทิเช่น หอนาฬิกา / ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ท่ีสุด / อุโมงค์มงคลฤทธิ์
ถนนคนเดิน สตรีทอาร์ต Street Art เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย 
พักค้างคืน ที่ Grandview Landmark Hotel  หรอื เทยีบเทา่ 

วันทีส่าม         อ.เบตง - ยะลา - ปัตตานี - หาดใหญ่  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าสไตล์ติ่มซำ ณ ร้านเซ้ง ติ่มซำ เบตง 
                    จากนั้นพาท่านเดินทางสู่อำเภอเมืองยะลา ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายภาพสวยๆกับ   
                    สะพานแตปูซ ูเป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็น 
                    ผู้บุกเบิก 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ไลลา  
                    ออกเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี จากนั้นพาท่านถ่ายภาพ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี เป็น

สถานทีท่่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีที่ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดด
เด่น และยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญ
ที่สุดแห่งหนึ่ง รูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึง
ปัตตานี ต้องมาชมศิลปและความสวยงามของตัวอาคาร มัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็น
มัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย พาท่านเยี่ยมชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานี เป็นที่ประดิษฐาน
องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน
ในปัตตานี ในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าเล่งจู
เกียงหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” ต่อด้วยการไปเยี่ยมชม                  

                    มัสยิดกรือเซ๊ะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยดิเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีใน
จังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัย 

                    กรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตู
มัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอทิกของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรม
ของชาวตะวันออกกลางย่านนี้เป็นย่านเมืองเก่าปัตตานี ซึ่งงดงามด้วยอาคารบ้านเรือน
เก่าแก่หลายแบบ หลากสไตล์ ผ่อนคลายอารมณ์ชมเมอืงเก่าที่สวยงามแปลกตาอีกด้วย 

                    จากนั้นออกเดินทางสู่ ตลาดน้ำคลองแห ตั้งอยู่ในบริเวณวัดคลองแห ตำบลคลองแห เป็น
ตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้ จำลองวิถีชีวิตดั้งเดิมคือการค้าขายทางน้ำของชาวบ้าน
คลองแห ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือนำสินค้ามาขาย และมีร้านค้าที่ริมฝั่งมากมายให้เดิน
เลือกชมอย่างเพลิดเพลิน ทั้งขนมพื้นเมืองและอาหารปักษ์ใต้หลากหลายชนิด ภาชนะท่ี



ใส่อาหารใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง กะลามะพร้าว ไม้ไผ่  เป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรม
แห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ ผสมผสานระหว่างตลาดที่จำหน่ายสินค้าในเรือ และ
ตลาดโบราณจำหน่ายสินค้าบนบก ตลาดน้ำเปิดวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 16.00-
21.00 น. 

 
 
 
 
 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ แบบบุปเฟต์ ณ ตลาดน้ำคลองแห 

พักค้างคืน ที่  The Signature Airport Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

วันทีส่ี่            หาดใหญ่ - กรุงเทพมหานคร 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
                    พาท่านออกเดินทางไปเยียมชม   ย่านเมืองเก่าเมืองสงขลา ตั้งอยู่ย่านถนนนครนอก ถนน 
                    นครใน  และถนนนางงาม    ถนนทั้งสามสายนี้มีเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมที่    
                    หลากหลาย ซึ่งก็ได้เกิดจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร 
                    สถาปัตยกรรมจีน สถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียน สถาปัตยกรรมผสม และสถาปัตยกรรม 
                    ร่วมสมัย สถาปัตยกรรมเหล่านี้ต่างก็มีความงดงามที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ย่านเมือง 
                    เก่าสงขลาแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้เป็น 
                    อยา่งดี โดยมีการเล่าเรื่องราวจิตรกรรมผ่านฝาผนังของอาคารและบ้านเรือน เพื่อสะท้อน 
                    ให้เห็นวัฒนธรรม การดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น และเพื่อเป็นสถานที่ดึงดูดให้ 
                    นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม จังหวัดสงขลาอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านริมหาดสมิหลา 
                    จากนั้นพาท่านขึ้นไปชม เขาตังกวน  ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในอ.เมือง 

จ.สงขลา   เป็นเนินเขาสูง จากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนนี้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐาน
เจดีย์พระธาตุคู่เมือง สงขลาซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัย
ทวาราวดี(อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต ) โดยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) ได้พระราชทานเงินหลวงให้เป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ 
และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน (ร.9) ได้
ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุในองค์พระเจดีย์ในทุกๆ ปีในเดือน
ตุลาคม จะมีงานพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ และประเพณีตักบาตรเทโวและลากพระของ
สงขลา   จากนั้นพาไปถ่ายภาพกับ พญานาคพ่นน้ำ แลนด์มาร์คของทะเลสาบสงขลา 

                    เมอร์ไลออนเมืองไทย เที่ยวชมชายหาดสมิหลา ถ่ายรูปกับรูปปั้นนางเงือก พาข้ามสะพาน
เปรมติณสูลานนท์ เพื่อไปเกาะยอ ซื้อของฝากร้านริมทางท่ีมีอาหารทะเลตากแห้งให้เลือก
ซื้อมากมาย ต่อด้วยไปชม มัสยิดกลางสงขลา หรือทัชมาฮาลเมอืงไทย 

                    จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดกิมหยง ตลาดกิมหยงมีสินค้าให้เลือกซ้ือเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่
ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น 
แว่นตา ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้เวลาพอสมควรนำท่านสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
ระหว่างทางแวะเช็คอิน คาเฟ่ต์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ @ Café Amazon อิสระให้ท่านได้
พักผ่อนหรือรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่  
20.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE268 
22.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

*** End of Service *** 

 
 
 
 
 
 
 



เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก 
 

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเท่ียวทราบก่อนการเดินทาง 

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สำหรับท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry (นำ้หนักไม่เกิน 7 กโิลกรัม)       

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพ่ิม / ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรม

การเดินทางทีแ่น่นอนอีกคร้ัง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซ่ึงถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากมี

ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกการเดินทางก็ได้ แต่จะแจ้งให้ผู้เดินทาง

ทราบอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง 

ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นนกัท่องเทีย่ว สายการบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์   

(น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบินของรายการทัวร์ขา้งต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน 

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกนิ 85 ปี) 

ค่าทีพั่กตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการท่องเท่ียว 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท,์ คา่แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ 

ค่าทิปไกด ์ 300 บาท/ทา่น         ค่าทิปคนขับรถ     200 บาท/ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

ค่าประกนัภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ  มังสวิรัติ  และหรืออาหารมุสลิม 

 

 

*** เม่ือท่านชำระมัดจำแล้ว ไมส่ามารถคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณ ี*** 

 
 

 

 

 

 

 

 



เง่ือนไขการจอง 

ชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000.- บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง 

( การชำระเงินมัดจำไม่ครบ หรือไม่ได้ชำระ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิย์กเลิกการจอง ) 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วนัขึ้นไป  คืนค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 15-29 วัน  ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริง ( ถ้ามี ) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

• กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

( ถา้มี )  เช่น คา่มัดจำต๋ัวสายการบิน  ค่ามัดจำโรงแรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจำเป็น 

 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทัง้นี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

• เมือ่ท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่นไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

• การเดินทางแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำมั่นสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น แทนบริษัทฯ นอกจากจะมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่
คงที่ การปรับอัตราค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกำหนดไว ้


