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บนิดว้ยสายการบนินกแอร ์(DD): ข้ึนเครือ่งทีท่่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

DD70 DMK(ดอนเมือง) – HDY(หาดใหญ่) 06.00 – 07.25 

DD507 HDY(หาดใหญ่) – DMK(ดอนเมือง) 18.55 – 20.20 

**ไม่รวมนํ้ าหนกักระเป๋าสําหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แต่ถอืข้ึนเครือ่งบนิไดน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบนิ** 

 

 

ผูที้เ่ดินทาง จะตอ้งไดร้บัวคัซีนดงัต่อไปนี้  : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม / PFIZER 2 เข็ม 

/SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม  /ASTRAZENECA 1 เข็ม (ไม่นอ้ยกว่า 14วนั) 

**ผูเ้ดินทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพรอ้มหลกัฐานการจอง** 

 

 

วนัที ่1  :                  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหนีย่ว – วดัชา้งให ้หลวงปู่ทวด –  

 เบตง – หอนาฬิกา – ตูไ้ปรษณียใ์หญ่ทีสุ่ดในโลก – สตรีทอารต์เบตง – ถนนคนเดินเมืองเบตง   

                  (เชา้/กลางวนั/-) 

 

04.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 เคานเ์ตอร ์สายการบินนกแอร ์โดยมีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยัแบบ

ผา้ และมคัคุเทศกค์อยใหคํ้าแนะนาํมาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  

*กรุณาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอิน สายการบินจะ

ปิดใหทํ้าการเช็คอินก่อนเวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง*  

 

 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลกูค้าที่ได้รบัวคัซีนตามเกณฑท์ี่รฐับาลหรอื
สาธารณสขุกาํหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ที่ได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะทาํการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 



 

 

UTR201461 

 

06.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD70 

ใช้เวลาบินโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 35 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบนิ** 

  **ไม่รวมนํ้ าหนกักระเป๋าสําหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ท่านสามารถซ้ือนํ้ าหนกักระเป๋าหรืออพัทีน่ ัง่

ไดก่้อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใชจ่้าย) แต่สามารถถอืข้ึนเครือ่งบนิไดน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 7 

กิโลกรมั** 

07.25 เดินทางถงึ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

    --------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และทําธุระส่วนตวัเรียบรอ้ยแลว้ --------- 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ (1) 

 นาํท่านเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ทาํท่านสกัการะ ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหนีย่ว หรือ ศาลเจ้าเล่งจู

เกียง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานีมาตั้งแต่โบราณ ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อาํเภอ

เมือง ปัตตานี เดิมศาลเจ้าน้ีมีช่ือเรียกว่า "ศาลเจ้าซูกง๋" ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปี

พุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเดจ็พระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้าน้ีจะตั้งมา

เก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่หลิมกอเหน่ียว ศาลเจ้าน้ีจึงมีความ

เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาด 
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นาํท่านเดนิทางสู่วดัราษฎรบู์รณะ หรือวดัชา้งให ้เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี สร้างมาเมื่อใดและใคร

เป็นคนสร้างกไ็ม่มีหลักฐานที่แน่ชัด เดิมเป็นวัดร้างและถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน ถอืเป็นวัดต้นตาํรับ

ของหลวงปู่ทวด ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด ในส่วนของสถูปศักดิ์สทิธิ์ที่บรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด 

ถอืเป็นสถานที่ศักดิ์สทิธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจ

ใครเจบ็ไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของถูกขโมย หรือศูนย์หายกพ็ากนัไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งน้ี ภายในวัด

ยังมีวิหารสมเดจ็หลวงพ่อทวด เป็นวิหารที่ประดิษฐานรปูเหมือนของหลวงพ่อทอง ซ่ึงมีขนาดเท่องค์

จริง รปูแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออฐิถอืปูนทรงไทยสวยงาม 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (2) 

  

นาํท่านเดินทางสู่ อ.เบตง อาํเภอที่อยู่ใต้สดุของประเทศไทย เมืองใต้สดุปลายด้ามขวาน เมืองที่ล้อม

ด้วยขุมเขาและมีทะเลหมอกเกือบทั้งปี นาํท่านถ่ายรูปบริเวณหอนาฬิกา สญัลกัษณข์องเมืองเบตง 

ตั้งเป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง ใกล้ๆกันน้ันมี ตูไ้ปรษณียแ์ห่งอําเภอเบตงที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้ นเพ่ือรําลึกถึงความยากลําบากในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่าง สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง ลักษณะเป็น

คอนกรีตเสริมเหลก็ ด้านบนของตู้ได้บรรจุลาํโพงไว้ข้างในและเจาะรกูลมๆไว้รอบๆ เพ่ือกระจายเสยีง

รายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
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จากน้ันเดินทางสู่ สตรีทอารต์ STREET ART ถนนศิลปะเมืองเบตง เกิดขึ้ นจากนํา้พักนํา้แรงของ 

ทมีนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพ่ือ

สร้างความประทบัใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเบตง เนรมิตรงานศิลปะ บอกเล่าถึงเร่ืองราววิถึชีวิต 

และสัญลักษณ์ของเมืองเบตง รอบเมืองเบตง 11 จุด ทั้งบนผนัง กาํแพง ใต้สะพาน และตัวอาคาร

หลายจุดรอบเมืองเบตงสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปป้ิงเลือกซ้ือสนิค้าพ้ืนเมืองหรือล้ิม

ลองอาหารตามอธัยาศัย 

 

คํา่ อิสระอาหารตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกในการท่องเทีย่ว 

นาํทุกท่านเขา้สู่ทีพ่กั THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือเทียบเท่า 
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วนัที ่2 :                   SKY WALK ชมทะเลหมอก อยัเยอรเ์วง – ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - นํ้าตกเฉลิมพระเกียรติร.9 – สวนหมืน่บุปผา 

                              - รา้นเฉากว๊ยวุน้เดา ก.ม.4 – อุโมงคปิ์ยะมิตร – บ่อนํ้ ารอ้นเบตง            

                  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

04.00 นาํท่านเดนิทางสู่จุดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพ้ืนที่ของเขาไมโครเวฟ 

กโิลเมตรที่ 32 มีความสงูกว่าระดับนํา้ทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเตม็อิ่มกบัการชมทะเลหมอกแบบ

หนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ)  

 

 จากน้ันให้ท่านถ่ายรปูสวยๆกบั สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่นํา้ปัตตานี มี

นายมูเซง็ แตปูซ ูเป็นผู้บุกเบิกให้ท่านได้ถ่ายรปู  เดนิทางสู่ นํ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่ือเดิม คือ 

นํา้ตก “วังเวง” หรือ "อยัเยอร์เคม็" เป็นนํา้ตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสงูกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปก

คลุมไปด้วยพรรณไม้เขยีวขจีในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อยัเยอร์เวง จึงได้

เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปล่ียนช่ือเป็นนํา้ตกเฉลิมพระเกยีรติ 

ร.9 ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา 
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เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถิ่นกรณีหอ้งอาหารไม่เปิด

ใหบ้ริการ (3) 

 นาํท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือสวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียว

ในภาคใต้ เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภมิูประเทศที่อยู่สงูจากระดับทะเลปาน

กลางราว 800 เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดปี ระบบนํา้เพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไม้

ดอกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชดาํริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี

ดอกไม้นานาพันธุบ์านสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผู้มาเยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ 

พีค๊อก เยอบีร่า ลิลล่ี แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้า และอีกหลายสายพันธุ์อันมีเสน่ห์ ให้ท่านถ่ายรูปตาม

อธัยาศัย 

    

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  (4) 

จากน้ันนาํท่านสู่ รา้นวุน้ดํา กม. 4 หรือ รา้นเฉากว๊ย รา้นตน้ตําหรบัอร่อยระดบัตํานาน เฉากว๊ยที่

ผ่านกระบวนวิธีทาํแบบดั้งเดิม ต้มเคี่ยวหญ้าเฉากว๊ยมากกว่า 3 ช่ัวโมง ด้วยเตาฟืน ซ่ึงจะทาํให้มีกล่ิน

หอมของหญ้าเฉากว๊ย ที่มากไปด้วยสรรพคุณทางยา ช่วยแก้ร้อนในกระหายนํา้ ขับเสมหะ แก้คล่ืนไส้ 

ช่วยลดระดับนํา้ตาลในเลือด และหากนาํต้นเฉากว๊ยมาต้มให้เดือดแล้วนาํนํา้เฉากว๊ยมาดื่มเป็นประจาํ

จะช่วยลดอาการโรคความดันโลหิตสงู และโรคเบาหวานได้อกีด้วยให้ท่านได้อสิระซ้ือเป็นของฝาก  

 จากน้ันเดินทางสู่ อุโมงคปิ์ยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสม

เสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขดัแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผู้ที่เคยใช้
อุโมงคแ์หง่น้ีในการพกัพงิ ไมห่ลงเหลอือยูอ่กีต่อไปแลว้ ภายในอุโมงคส์เีหลอืงสม้นวลตาแต่กช็วนให ้



 

 

UTR201461 

 

 นึกถงึภาพอดตี อโุมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น ห้องนอน ห้องเกบ็

เสบียง เป็นต้น อากาศภายในเยน็สบายไม่อดึอดัภายในอโุมงค์มีความยาวกว่า 1 กโิลเมตร ระหว่าง

ทางเดินไปสู่อโุมงค์ต้องเดนิผ่านป่าที่มีความอดุมสมบูรณม์ากๆ  

   

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่บ่อนํ้ ารอ้นเบตง เป็นบ่อนํา้ร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุ

ต่าง ๆ มากมาย โดยอณุหภมิูของนํา้น้ันอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่นํา้เดือดน้ี

สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสกุภายใน 7 นาทเีท่าน้ัน มีการสร้างสระนํา้ขนาดใหญ่สาํหรับกกันํา้จากนํา้พุ

ร้อนเพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น 

 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมนู ไก่เบตง (5) 

นาํทุกท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือโรงแรมเทียบเท่า 

 

 

วนัที ่3 :                  อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – วดัพุทธาธิวาส – ป้ายใตสุ้ดสยาม –  หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง –  

                             ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                     

                                                                                                                                                  (เชา้/กลางวนั/-) 

 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถิ่นกรณีหอ้งอาหารไม่เปิด

ใหบ้ริการ (6) 
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นาํท่านชม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภเูขาเพ่ือเช่ือมต่อส่วนขยายของเมือง

ไปอกีฟากของตัวเมือง อุโมงค์แห่งน้ียังเป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สญัจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรก

ของประเทศไทย ภายในอุโมงค์ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสีตัวอุโมงค์มีความยาวถึง273 

เมตร กว้าง 9 เมตร ผิวจราจรคู่ กว้าง 7เมตร ทางเท้าเดินกว้างข้างละ 1 เมตร และมีความสูงถึง 7 

เมตร เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2544  

จากน้ันเดินทางสู่ วดัพุทธาธิวาส วัดสวยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มี

ทัศนียภาพที่สวยงดงาม มองเห็นภูเขาที่ รายล้อมเมืองเบตงอยู่เบื้ องหน้า มีสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ที่

พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิ่งคือ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธ

ธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สุพพิธาน และวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด ลักษณะเจดีย์

ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สทีองอร่าม สงู 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิม

ฉลองถวายแด่สมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

   

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (7) 

 

 ก่อนเดินทางออกจากเบตงนาํท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายใตสุ้ดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศ

ไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสทีองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน 

รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานที่ ถ่ายรูปยอดนิยมของ

นักท่องเที่ยวสมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นาํท่านสู่ ตลาดกิมหยง เป็น

ตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอาํเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนอาคารสองช้ัน 

ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ช้ันบนเป็นร้านขายสนิค้า ช้ันล่างเป็นตลาดขายของแห้ง อสิระให้ท่านช้อปป้ิง

สนิค้าตามอธัยาศัย  
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 ได้เวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่  

18.55   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD507 ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบนิ** 

  **ไม่รวมนํ้ าหนกักระเป๋าสําหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ท่านสามารถซ้ือนํ้ าหนกักระเป๋าหรืออพัทีน่ ัง่

ไดก่้อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใชจ่้าย) แต่สามารถถอืข้ึนเครือ่งบนิไดน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 7 

กิโลกรมั** 

20.20 เดินทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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

อตัราค่าบริการ 
วนัทีเ่ดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2565 10,999 2,000 

** ไม่มีราคาเด็ก สําหรบัเด็กอายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  

** (ไม่มีทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

**หากตอ้งการทํากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

 

ขอ้สําคญั  

- ยังไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมัคคุเทศกท่์านละ 300 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการ

เปลีย่นแปลงราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงใหเ้ท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้ นอยู่กับ

นโยบายของโรงแรมน้ันๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการ

เสริมเตียง) 

- ราคาทวัร ์เป็นราคาสําหรบัคนไทยเท่านั้น นกัท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม 500 บาท 

ต่อท่าน  
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- หากมีสถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้ริการไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยส่วนนี้ ทางบริษทัจะคํานงึถงึประโยชนข์อง

ลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณีทีจํ่าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เงือ่นไขและขอ้จํากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง

รฐับาล ทั้งนี้ นกัท่องเที่ยวจะตอ้งมีความพรอ้มที่จะทําตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การ

ตรวจโควิด-19 และการลงทะเบยีนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบนิ 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม  

- ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) 

รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ 

(WHEEL CHAIR) หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพิีเศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกดิขึ้นกบัผู้เดินทาง 

- กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หากต้องการซ้ือนํ้าหนัก

กระเป๋าโหลดเพ่ิมเติม กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่) 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นาํเที่ยวตามรายการ) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 

- มัคคุเทศกน์าํเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณพัีก 3 ท่านจะเป็น

เตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณมีีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ทาํให้โรงแรมตาม

รายการที่ระบุเตม็ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน 

อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคญั ทาง

บริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จักกนัมาก่อน เช่น กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จาํเป็นต้องชาํระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือ

กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเง่ือนไขของบริษัทประกันภัย ซ่ึงไม่รวมประกนั

สุขภาพ 

- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสงูสดุท่านละ 30,000 บาท 

คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ออกเดินทาง ตาม

เง่ือนไขของบริษัทประกนัภัย ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

-  



 

 

UTR201461 

 

อตัราค่าบริการนี้  ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

- ค่าอาหารสาํหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสาํหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีนํา้หนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกาํหนดหรือสัมภาระ

ใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได้ ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ที่สายการ

บินเป็นผู้กาํหนด 

- ค่าภาษีนํา้มัน ที่สายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าทปิคนขบัรถและมัคคุเทศกท่์านละ 300 บาท  

 

เงือ่นไขการจอง 

- มัดจาํท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาํเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพ่ือการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่าน

จองวันน้ี กรุณาชาํระเงินมัดจาํในวันถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นน้ันจะถอืว่าท่านได้ทาํการยกเลิก

การจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาํหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นต้องทาํจองเข้ามาใหม่ น่ันหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 

LIST) กจ็ะให้สทิธิ์ไปตามระบบ ตามลาํดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดมีที่น่ังจาํกดั  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เรียกเกบ็ค่าบริการ เต็มจํานวน เท่าน้ัน  

- กรณุาชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาที่

ที่บริษัทกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ์ไม่สามารถคืน

เงินมัดจาํให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 

 

 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง *ในกรณีที่วัน

เดินทางตรงกบัวันหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทวัร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาํ

ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ชาํระแล้วทั้งหมด  
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- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละ

จังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเกบ็เป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพี

เรียดถัดไปให้กบัลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินไดทุ้ก

กรณี 

 

หมายเหตุ  

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้า

ของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอาํนาจในการตัดสนิใจหรือให้คาํสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน 

บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอาํนาจของบริษัทฯกาํกบัเท่าน้ันกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพี

เรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ 

ที่เกดิขึ้นจริงสาํหรับการดาํเนินการจองคร้ังแรก ตามจาํนวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋ว

รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่

สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน 

หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออก

บัตรโดยสารให้และท่านจาํเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเชค็อนิก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง โดย

ในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นใดๆ

ทั้งสิ้น   

- บริษัทขอสงวนสทิธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหายระหว่างการเดินทาง และ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณท่ีานลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- หลังจากท่านชาํระค่าทัวร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนาํส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 
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