อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
วันเดินทาง
(ออกเดินทางทุกวันศุกร์ กลับวันอาทิตย์ )
(ออกเดินทางทุกวันอาทิตย์ กลับวันอังคาร)
29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 65
1-3 พฤษภาคม 65
หน้า 1 จาก 11

ราคาทัวร์ ผ้ ใู หญ่ / เด็ก
พักห้ อง 2-3 ท่ าน

พักเดีย่ ว

10,900 บาท
9,900 บาท

2,000 บาท
2,000 บาท

6-8 พฤษภาคม 65
8-10 พฤษภาคม 65
13-15 พฤษภาคม 65
15-17 พฤษภาคม 65
20-22 พฤษภาคม 65
22-24 พฤษภาคม 65
27-29 พฤษภาคม 65
29-31 พฤษภาคม 65
3-5 มิถุนายน 65
5-7 มิถุนายน 65
10-12 มิถุนายน 65
12-14 มิถุนายน 65
17-19 มิถุนายน 65
19-21 มิถุนายน 65
24-26 มิถุนายน 65
26-28 มิถุนายน 65
1-3 กรกฎาคม 65
3-5 กรกฎาคม 65
8-10 กรกฎาคม 65
10-12 กรกฎาคม 65
15-17 กรกฎาคม 65
17-19 กรกฎาคม 65
22-24 กรกฎาคม 65
24-26 กรกฎาคม 65

10,900 บาท
9,900 บาท
10,900 บาท
9,900 บาท
10,900 บาท
9,900 บาท
10,900 บาท
9,900 บาท
10,900 บาท
9,900 บาท
10,900 บาท
9,900 บาท
10,900 บาท
9,900 บาท
10,900 บาท
9,900 บาท
10,900 บาท
9,900 บาท
10,900 บาท
9,900 บาท
10,900 บาท
9,900 บาท
10,900 บาท
9,900 บาท
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2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท

วันแรก
08.00 น.

10.00 น.
11.45 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเบตง - สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ ปิยะมิตร ต้ นไทรใหญ่ พนั ปี - บ่ อนา้ พุร้อน
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ ดยสาร 2 ขาออกภายในประเทศ
ชั้น 3 เคาน์เตอร์ เช็ค อิ นสายการบิ น นกแอร์ โดยมี เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เบตง จังหวัดยะลา โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD622
ถึ ง สนามบิ น เบตง จั ง หวั ด ยะลา รั บ สั ม ภาระเรี ย บร้ อ ยแล้ว ไกด์ ท ้อ งถิ่ น (ช านาญ
เส้นทางเบตง) คอยให้การต้อนรับ นาท่านออกเดินทางโดยรถตูว้ ีไอพีปรับอากาศแบบ 9
ที่นงั่ เดินทางสู่ ร้านอาหาร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารบ่ อปลานิลสายนา้ ไหล (โกหงิว่ ) (มื้อที่ 1)
นาท่านเที่ยวชม สวนหมื่นบุปผา หรื อ สวนไม้ ดอกเมืองหนาวเบตง เป็ นสวนดอกไม้เมือง
หนาวแห่ งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสมด้วยสภาพภูมิประเทศ
ที่ อยู่สู งจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มี อากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ า
เพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด ท่ามกลางภูเขาใน
โครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้
นานาพันธุ์บานสะพรั่ง เชิญชมความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรี ยงรายเป็ นทิวแถวและ
สัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ากว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้
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จากนั้ นน าท่ า นเที่ ย วชม อุ โ มงค์ ปิ ยะมิ ต ร ในอดี ต เคยเป็ นฐานที่ ม ั่ น ของโจรจี น
คอมมิ วนิ สต์มาลายา โดยอุโมงค์น้ ี ถูกสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นหลุมหลบภัยจากการโจมตี ของ
ระเบิด และการโจมตี ทางอากาศ ตัวอุโมงค์มีความยาวประมาณ 1 กิ โลเมตร ภายใน
อุโมงค์มีห้องพัก ห้องพยาบาล ห้องประชุ ม และห้องอาหาร สามารถจุคนได้ 300-400
คน ใช้เวลาขุดอุโมงค์ราวสามเดือนด้วยกาลังพล 30 คน ชมพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงภาพถ่าย
และยุทธปั จจัยของโจรจีนคอมมิวนิ สต์ในอดีตที่จดั แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อบอกเล่ า
เรื่ องราวในอดีตของพวกเขา....เมื่อเสร็ จจากการเที่ยวชมอุโมงค์ปิยะมิตร ชมต้ นไทรใหญ่
พันปี ต้นไทรที่มีอายุกว่าพันปี นับเป็ นหนึ่ งในต้นไม้ยกั ษ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดทางภาคใต้
ของไทย....

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ บ่ อน้าร้ อนเบตง บ่อน้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่
ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ ธาตุต่างๆ มากมาย
อุณหภูมิของน้ าอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งตรงจุดที่มีน้ าเดือดนี้ สามารถต้มไข่
ไก่ได้จนสุ กภายใน 10 นาที ซึ่ งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุ ขลักษณะ ทั้ง
บ่อน้ าร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบาบัด โดยเชื่อกันว่าน้ าแร่ แห่ งนี้
สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรค
ผิวหนัง เป็ นต้น
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นาท่านเดินทางเข้าสู่  ที่พกั ณ โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เบตง

 โรงแรมแกรนด์ แมนดาริ น เบตง เป็ นสั ญลักษณ์แห่ งความเรียบหรู ใจกลางเมืองเบตงที่โดดเด่ น
ด้ วยสถานที่ที่หรู หรา การให้ บริการที่เป็ นเลิศที่สุดของโรงแรมในอาเภอเบตง โรงแรมแกรนด์ แมน
ดาริ น เบตง หนึ่งในความเป็ น "ที่สุด" ของอาเภอเบตง ด้ วยความสู งของตึกที่สูงถึง 25 ชั้ น ทาให้
ท่ านสามารถชมวิวหมอกปกคลุมทั่วทั้งเมืองอาเภอเบตงในยามเช้ าของทุกวันได้ จากห้ องพัก ของ
ท่ านรวมไปถึงสิ่ งอานวยความสะดวกต่ างๆ และกิจกรรมที่ท่านสามารถใช้ เวลาพัก ผ่ อนตลอด
ช่ วงเวลาที่ท่านได้ เข้ าพักในทริ ป #เบตง หรอยแรง แหล่ งใต้ สไตล์ นกแอร์ ด้ วยทาเลที่ต้ังซึ่งอยู่ในใจ
กลางเมือง ทาให้ การเดินทางสะดวกสบายเป็ นอย่ างยิ่ง อีกทั้งทาเลที่ต้ังใกล้ กับสวนสาธารณะ และ
สนามกีฬาที่สูงที่สุ ดของประเทศไทย ท่ านสามารถเดินออกกาลังกาย และสั มผัส ความเย็นจาก
หมอกในช่ วงเช้ าได้ อย่ างสดชื่ น รวมไปถึงแหล่ งท่ องเที่ยวในย่ านใจกลางเมืองที่ต้องไปถ่ ายรู ปเป็ น
ระลึกให้ ได้ อาทิเช่ น อุโมงค์เบตง ตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย รวมถึงร้ านค้า ร้ านสะดวกซื้อ
ร้ านอาหารมากมาย ฯลฯ

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
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วันทีส่ อง

04.00 น.

เช้ า

ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง Sky Walk - วัดพุทธาธิวาส - ป้ ายใต้ สุดแดนสยาม - ป้าย OK
BATONG - สตรีทอาร์ ตเบตง - ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก - หอนาฬิ กาเบตง ผ่ านชมอุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง เป็ นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบ
ตง อยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มี ความสู งจากระดับน้ าทะเล 2,038 เมตร เป็ นทะเล
หมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่ งนี้ จะกลายเป็ นสวรรค์บนดินเปิ ด
ให้นกั ท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริ สุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงาม
ของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) จากนั้นเดิ นทางสู่ จุดชมวิว SKY
WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63
เมตร ส่ วนปลายเป็ นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้อง
ล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ข้ ึน และทิวทัศน์ของทะเล
หมอกอัยเยอร์ เวงอันสวยงามสุ ดอลังการ (ค่ าทัวร์ รวมค่ ารถมอเตอร์ ไซค์ ขนึ้ จุดชมวิวและ
ค่ าถุงผ้ าสวมรองเท้ าเดินบนสกายวอร์ ก)

 รับประทานอาหารเช้ า ด้ วยเมนูติ่มซาสู ตรกวางไส ณ ร้ านไทซีฮี้ (มื้อที่ 3)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส หรื อ วัดเบตง เป็ นวัดพุทธขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยู่บน
เนินในสู งในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีเจดียท์ ี่มีความสู ง 39.9 เมตรตั้งอยูบ่ นเนินเขาภายใน
บริ เวณวัด ภายในเจดียบ์ รรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ถูกสร้างขึ้นถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา นอกจากนี้ ท่านยังสามารถ
สั ก การะองค์ พ ระพุ ท ธรู ป ทองสั ม ฤทธิ์ ปางมารวิ ชัย องค์ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในภาคใต้ที่ ต้ ัง
ประดิษฐานภายในบริ เวณวัดอีกด้วย.....
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เทีย่ ง
บ่ าย

จากนั้นนาท่าน ถ่ ายรู ปคู่ป้ายใต้ สุดแดนสยาม เป็ นที่ระลึกตั้งอยู่บริ เวณชายแดนปลายสุ ด
ถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่ างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิ โลเมตร เป็ นแนวเขตแดน
ระหว่างอาเภอเบตง กับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซี ย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศ
ไทยสี ทองโดดเด่นสลักบนป้ายหิ นอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับ
อันงดงาม
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารต้ าเหยิน (มื้อที่ 4) ร้ านอาหารจีนชื่ อดัง
ของเบตง
น าท่ า นเที่ ย วชมจุ ด ที่ น่ า สนใจของเมื อ งเบตง อาทิ ถ่ า ยรู ปคู่ กับ ป้ า ย OK BETONG
ถ่ ายรู ปคู่ กับรู ปปั้ นไก่ เ บตง ชมและถ่ ายรู ปกับ สตรี ทอาร์ ตเบตง (Street Art Betong)
แลนด์มาร์ กใหม่ของเบตง เป็ นผลงานที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ประทับใจ
และได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก ภาพที่เขียนส่ วนใหญ่ จะเป็ นภาพที่บอกเล่าเรื่ องราววิถีชีวิต
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยูจ่ ริ งใน อ.
เบตง เช่ น ตู ้ไ ปรษณี ย ์ที่ใ หญ่ ที่สุ ด ในโลก ซึ่ งภาพถู ก วาดทั้งหมด 11 จุ ด ทั้งบนผนัง
กาแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง

นาท่านถ่ายรู ป ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่บริ เวณสี่ แยกหอนาฬิกาใจกลาง
เมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ลักษณะเป็ น
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก มี เ ส้ น วงรอบของตู ้ป ระมาณ 140 เซนติ เ มตร มี ค วามสู ง 290
เซนติเมตร ด้านบนของตูไ้ ด้บรรจุลาโพงไว้ขา้ งในและเจาะรู กลมๆ ไว้รอบๆ เพื่อกระจาย
เสี ยงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็
หน้า 7 จาก 11

เพื่ อใช้เ ป็ นที่ ก ระจายข่ า วสารบ้า นเมื อ งให้ ชาวเมื อ งเบตงได้รั บฟั ง จากวิ ทยุที่ฝั ง อยู่
ส่ วนบนของตู ้ และใช้เป็ นตูไ้ ปรษณี ยม์ าจนทุกวันนี้ ใกล้กนั เป็ น หอนาฬิ กาเบตง ซึ่ งเป็ น
สิ่ งก่ อสร้างเก่ าแก่ อยู่เคียงคู่กับเมื องเบตงมาช้านาน เปรี ยบเหมือนสัญลักษณ์ ที่ต้ งั อยู่จุด
ศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหิ นอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รับการยอมรั บ
ในเรื่ องของความแข็งแรง สวยงามและคงทน จากนั้น ผ่ านชมอุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์
ตั้งอยูบ่ ริ เวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับถนนภักดีดารง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ ถนน บริ เวณ
หน้าสวนนก เป็ นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่ งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่ง
ไปมา ความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร และทาเป็ นทางเดินตลอดสองข้างทาง

เย็น

วันทีส่ าม
เช้ า

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารบ้ านคุณชาย (มื้อที่ 5) อีกหนึ่งร้ านอาหารดัง
แห่ งเบตง
หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าสู่  ที่พกั ณ โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เบตง
ร้ านของฝากของทีร่ ะลึกเบตง - ร้ านวุ้นดา กม.4 - สนามบินเบตง - กรุงเทพฯ (สนามบิน
ดอนเมือง)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นาท่านเดิ นทางไปยัง ร้ านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลื อกซื้ อของฝากจาก
ท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บา้ น สิ นค้า OTOP, รังนก, ยาจีน, หมี่เหลืองเบตง, ซี อวิ้ เบ
ตง, ส้มโชกุน, เสื้ อยืดสกรี น OK BETONG เป็ นต้น จากนั้นนาท่านสู่ ร้ านวุ้นดา กม.4 ต้น
ตารับอร่ อยระดับตานาน เฉาก๊วยใช้วิธีทาแบบดั้งเดิม ต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟื น ซึ่ ง
จะทาให้มีกลิ่นหอมและมากไปด้วยสรรพคุณทางยา ให้ท่านได้อิสระซื้ อเป็ นของฝาก
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10.30 น.
12.15 น.
14.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเบตง จังหวัดยะลา
นาท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD623
เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
• ค่ า ตั๋ว เครื่ องบิ นชั้นทัศ นาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ ป รวมถึ งค่ า ภาษี สนามบิ น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใน
รายการเท่านั้น ตัว๋ เครื่ องบินที่ใช้เป็ นแบบกรุ๊ ปไม่สามารถเลือกที่นงั่ ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่
นัง่ แบบสุ่ มเท่านั้น)
• น้ าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 10 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อ
ท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
• ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP 9 ที่นงั่ พร้อมน้ ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
กรณี ห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง
DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรื อ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE
BED ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรั บเป็ นห้อง TWIN BED แทนโดยมิ ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณี พกั แบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็ นเสริ มเตียง
หรื อ SOFA BED หรื อ เสริ มฟูกที่นอน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่ารถมอเตอร์ ไซค์ข้ ึนจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ ก
• ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางที่เบตง
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขและข้อตกลงของบริ ษทั ประกันชีวิต **การประกันไม่คุม้ ครอง กรณี ที่เสี ยชีวิต
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หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ า งกายด้ว ยโรคประจ าตัว , การติ ด เชื้ อ, ไวรั ส , ไส้ เ ลื่ อน, ไส้ ติ่ ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การ
ฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ง
บุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ
และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
• ค่าบริ การดังกล่าวเป็ นค่าบริ การเฉพาะผูเ้ ดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่านั้น!!!
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
× ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริ ง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริ ป
× ไม่ มี ภาษีมูลค่ าเพิม่ VAT 7 % และไม่ มหี ัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
เงื่อนไขการทาการจอง และชาระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่ านละ 5,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง)
พร้ อมส่ งสาเนาประประชาชน และสาเนาเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขาย ในกรณี
เปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ต้ องชาระค่ าธรรมเนียมในการเปลีย่ น ชื่ อ – นามสกุล ใหม่ 300 บาท/ท่ าน
2. ชาระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิ กก่ อนเดิ นทาง 30 วัน คื นเงิ นค่ าทัวร์ (โดยหักค่ าใช้จ่ายที่เกิ ด ขึ้ นจริ ง อาทิ ค่ ามัดจาบัต ร
โดยสารเครื่ องบิน, ค่าโรงแรมที่พกั )
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ ที่ซ้ื อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริ ง อาทิ มัดจาค่าบริ การ ตัว๋ เครื่ องบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร)
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
4. เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทาง
พร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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5. กรุ๊ ปที่ เ ดิ นทางช่ ว งวันหยุด เทศกาลที่ ต ้องการั นตี ม ัด จ ากับสายการบิ นหรื อค่ า มัดจ าที่ พ กั รวมถึ ง
เที่ ย วบิ น พิ เ ศษ เช่ น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่ มี ก ารคื น เงิ น มัด จ า หรื อค่ า ทัว ร์ ท้ งั หมด
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
คณะทัวร์ครบ 8 ท่านออกเดินทาง
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือ่ ให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคา
ตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
** ก่ อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **
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