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" ใต้สภดสฬาม เบตน ฬะลา ปัตตานฝ " 
ตระการตากับแลนด์มาร์ใใหม่ สกาฬทธล์ใทะเลหมธกธัฬเฬธร์เทน 

อผเถษ! เข้าชมทนัฬะหรผน่  ๑ ใน ๗ ทันหัทเมฟธนใต้ทฝ่สทฬสมบมรณ์ทฝ่สภด 
 

 

 

 

 
 
 
 

อผเถษ ! ลผม้รสปลาอลทนชมอม  ขพน้ชฟ่ธขธนเบตน  - บผนสาฬการบผนโทฬสโมล์   
 

ก าหนดการเดนิทาง     ธันวาคม  2563 – มีนาคม 2564 

 
05.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ  ... 
 
05.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารข าออก เคาเตอร์    สายการบนิไทยสไมล์    โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน     
07.05 น. โดยเท่ียวบนิที่  WE259 สู ่สนามบนิหาดใหญ่ 
08.30 น. ถงึสนามบนิหาดใหญ่ รับสมัภาระออกจากอาคาร มรีถตู้ ท้องท้องถิ่นรอรับท่าน จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่จงัหวดั

ยะลา ( ระยะทาง 133 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ) 

VIP เบตน ฬะลา ปัตตานฝ 4ทัน 

วันแรก      1 
                กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบนิหาดใหญ่ –จ.ยะลา – ศาลหลักเมือง 
                – YALA Street Art  – ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา – อ.เบตง                   
                     – ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา – เกาะทวด – อ.เบตง 
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 นําท่านสกัการะศาลหลักเมืองยะลา ตัง้อยู่บนเนินดินเป็นจดุศนูย์กลาง
ของผงัเมืองรูปใยแมงมมุ ซึง่มีคําว่าเมืองยะลา เป็นเมืองที่มีผงัเมืองสวย
ที่สดุใน ประเทศ 
นําท่านถ่ายรูปกบัภาพวาดบนพนงั  YALA Street Art  นําเสนอเร่ืองราว

ของ  ความรักที่อบอุ่น ความหลากหลายทางวฒันธรรม รวมไปถงึ
สญัลกัษณ์ต่าง ที่เกี่ยวกบัจงัหวดัชายแดนใต้ ซึง่ภาพวาดจะมีทัง้หมด 6 
จดุ บนผนงับ้านภายในชมุชน นบัว่าเป็นภาพที่สร้างสสีนั ลดภาพความ
รุนแรง สร้างแลนด์มาร์คใหม่ให้กบัเมืองยะลา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   ร้านธารา 
จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่ อําเภอธารโต จงัหวดัยะลา ( ระยะทาง 80 กม. 
ใช้เวลาประมาณ1.30 ชม. ) 

 นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา ป่าดิบชืน้ ผืนใหญ่ที่สดุในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ มีพืน้ท่ีประมาณ 800,000 ไร่ มีอาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ี 
อ.บนันงัสตา อ.ธารโต อ.เบตง จ.ยะลา ยาวไปจนถงึ อ.สคิุริน อ.แว้ง อ.จะ
แนะ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และแนวเขตแดนท่ีติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย  
นําท่านชมเกาะทวด เกาะนํา้จืดขนาดเลก็ที่ตัง้อยู่กลางทะเลสาบฮาลาบา
ลา  บนเ  กาะนัน้เป็นท่ีประดิษฐานหลวงปู่ ทวด โดยมีความเชื่อว่าหาก
ได้มาสกัการะบนบานศาลกลา่วใด ๆ จะเป็นไปตามประสงค์โดยเฉพาะ
เร่ืองของเงินทอง โชคลาภ 
จากนัน้นําท่านขึน้ฝ่ัง เดินทางสู ่ อําเภอเบตง  ( ระยะทาง 83 กม. ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชม. ) 

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร  ร้านต้าเหยนิ 

นําท่านเดินชมรอบเมืองเบตง  ชม ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไทย บริเวณสีแ่ยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2467 
ตัง้แต่ก่อนสมยัสงครามโลกครัง้ที่สอง 

   พกัเบตง  โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  
โรงแรมตัง้อยู่ใจกลางเมืองเบตง สะดวกในการเดินเลน่ทอดน่องท่องเมืองมาก 

 
 
 
 
04.00 น. นําท่านเดินทางสู ่จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  นัง่ชมแสงแรก ในเขตพืน้ท่ีของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 มี

ความสงูกว่าระดบันํา้ทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกบัการชมทะเลหมอก แบบหนา ๆ ตัง้แต่ช่วงเช้ามืดได้อย่าง 

วันที่สอง        2 
  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  –  Sky Walk – น า้ตกเฉลิมพระเกียรติ  – สะพานแตปูชู – ฟาร์มไก่ 
                    – วัดกวนอิม  – วัดพทุธาวาส – สวนสุดสยาม  – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  
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สวยงาม (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  นําท่านชม “สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” 
แลนด์มาร์คใหม่ อ.เบตง ( เปิดเวลา 05.30 – 09.30 น. )ตัง้อยู่บริเวณจดุชมวิวทะเล
หมอกอยัเยอร์เวง (ข้างจดุชมวิวเดิม) ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา บนระดบัความสงู 
2,038 ฟุต จากระดบันํา้ทะเล  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  แบบปิคนิค 

จากนัน้นําท่านชม น า้ตกเฉลิมพระเกียรต ิ  ชื่อเดิมคือ นํา้ตกวงัเวง หรือ 
อยัเยอร์เค้ม เรียกตามชาวจีนท่ีมาทําเหมอืงกบัชาวฝร่ังในยคุมลายเูป็น
อาณานิคมขององักฤษ ชือ่ เข่ง ชาวบ้านเรียก “ไอเข่ง” “ไอเกง” เพี๊ยนเป็น 
“อยัเยอร์เค็ม” 
ให้ท่านถ่ายรูปสวยๆกบั สะพานแตปูซ ูเป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้าง
ข้ามแม่นํา้ปัตตานี มีนายมเูซ็ง แตปซูู เป็นผู้บกุเบกิ  
นําท่าชม ชมฟาร์มไก่เบตง เพื่อรู้จกัสายพนัธุ์ไก่พืน้เมืองเบตงแท้ๆ ว่ามี
คณุลกัษณะอย่างไร มีวิธีการเลี ้ ยงด ูรักษาสายพนัธุ์อย่างไร ให้คงอยู่เป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองเบตง ที่น่ีท่านจะได้สมัผสักับไก่เบตงแท้ๆ อย่าง
ใกล้ชิด 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  เมนขู้าวมนัไก่เบตงโกช้าง 
 นําท่านแวะชมท่าอากาศยานนานาชาตเิบตง  สนามบนิแห่งใหม่ลาํดับ

ที่29 มีทิวน์ทศัน์สวยงามมากตัง้อยู่บนพืน้ท่ี 920 ไร่กลางหบุเขา ใน ต.ยะ
รม อ.เบตง ซึง่ห่างจากตวัเมืองราว 12 กม. ใช้วงเงินก่อสร้างกว่า 1,900 
ล้านบาท (**26/10/63 สนามบนิยังไม่มีกําหนดเปิดใช้บริการ ขอสงวน
สทิธ์ิตดัรายการออกกรณีทางท่าอากาศยานไม่เปิดให้เข้าชม ) 
นําท่านเดินทางสู ่วัดพุทธาวาส มีพระธาตเุจดีย์พระพทุธธรรมประกาศตัง้
โดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยกุต์สวยงามมาก โดยในองค์
มหาธาตเุจดีย์บรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ มหาธาตเุจดีย์องค์นีส้ร้างขึน้จาก
ความคิดและการดําเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวสัด์ิ โชติ
พานิช เพื่อเฉลมิฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี
นาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายคุรบ 60 พรรษา โดยสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานนาม และเสด็จทรงบรรจพุระบรมสารีริกธาตบุนยอดฉตัรเมื่อวนัท่ี 14 ต.ค. 
2536  
แวะกราบไว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือ วัด
กวนอิม สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1966 โดยได้รวบรวมเงนจากผู้มีจิตศรัทธา
ช่วยกนับริจาคเพื่อสร้างวดักวนอิมแห่งนี ้ โดยวดักวนอิมแห่งนีก้่อสร้าง
อย่างโดดเด่นบริเวณเนินเขาของสวนสดุสยาม   
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 จากนัน้นําท่านชม สวนสุดสยาม “สวนสาธารณะเทศบาลตําบลเบตง” 
ตัง้อยู่บนยอดเขาภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตง มีเน่ือที่
ประมาณ 76 ไร่  สวนสดุสยามแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีล้อมรอบด้วยความอดุม
สมบรูณ์ของธรรมชาติ โดยเฉพาะการก่อสร้างและการออกแบบสวนสดุ

สยามนัน้ ต้องอาศยัศิลปะในการจดัวางที่ได้มาตรฐาน สมดลุกบัสภาพภมูิ
ประเทศ หลงัจากสร้างเสร็จแล้ว สถานท่ีแห่งนีไ้ด้กลายเป็นสถานท่ีพกัผ่อน
หย่อนใจของพี่น้องชาวเบตง 

 นําท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ ตัง้อยู่ ณ บริเวณถนนอมรฤทธ์ิ ตดักบั
ถนนภกัดีดํารงผ่านสวนสาธารณะออกสูถ่นน บริเวณหน้าสวนนก เชื่อมต่อ
กบัถนนมงคลประจกัษ์ ทะลไุปสูช่มุชนเมอืงใหม่หมู่บ้านแกรนด์วิว และ
เชื่อมต่อกบัถนนอยัเยอร์เบอร์จงั ไปสูช่มุชนธารนํา้ทิพย์อีกทอดหนึง่ เป็นอโุมงค์รถยนต์ลอดภเูขาแห่งแรกของ
เมืองไทย ที่ขดุทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มาก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหลก็ มีความยาวตลอดอโุมงค์ ประมาณ 273 เมตร 
กว้าง 9 เมตร สงู 7 เมตร ผิวจราจรคู่ กว้าง 7เมตร ทางเท้าเดินกว้างข้างละ 1 เมตร ความเร็วรถสามารถวิ่งได้ 60 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2544 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร 
   พกัเบตง  โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

นําท่านชม สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมอืงหนาวเบตง ตัง้อยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2  ต.ตะเนาะแมเราะ อ.
เบตง จ.ยะลา เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพ
ภมูิประเทศที่อยู่สงูจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบนํา้เพียงพอ จงึมีความ
เหมาะสมกบัการปลกูไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นีอ้ยู่ท่ามกลางภเูขา ในโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  ที่มีดอกไม้นานาพนัธุ์บานสะพร่ัง คอยเชือ้เชญิผู้มาเยือน ความ
สวยงามของดอกไม้ที่ปลกูเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นกัท่องเท่ียวเข้าไปเที่ยวชม และสมัผสักบัสภาพภมูิอากาศ
ที่มีอณุหภมูิต่ํากว่าพืน้ท่ีอื่นของภาคใต้ 
  
 
 
 
 
 

วันที่สาม       3 
          สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมติร – เฉาก๊วย กม.4 – สะพานยีลาปัน  – จ. ปัตตานี - Skywalk 
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จากนัน้นําท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร  เป็นอโุมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึน้ สาํหรับ
เป็นฐานปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 
ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบยีง ในปัจจบุนัได้เปิดเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวติัศาสตร์ในอดีต 
แวะชิม เฉาก๊วย กม.4 เฉาก๊วยดัง้เดิมต้นตํารับ อร่อยระดบัตํานาน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั   
 นําท่านสู ่อําเภอบนันงัสตา ( ระยะทาง 100กม. ใช้เวลาประมาณ 2  ชม )  

ชม สะพานยลีาปัน  สะพานข้ามแม่นํา้ปัตตานี มีความกว้าง 6 เมตร 
ยาวประมาณ 50 เมตร พืน้สะพานเป็นเหลก็แบบรังผึง้ ตวัโครงสร้าง
ทัง้หมดเป็นเหลก็กล้าล้วนๆ สร้างโดยกองทพัญ่ีปุ่ นในสมยัสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 ราวๆ ปี พ.ศ. 2485 หลงัจากที่กองทพัญ่ีปุ่ นยกพลขึน้บกแถว
ชายฝ่ังภาคใต้ และยึดครองแหลมมาลายู หรือประเทศ สหพนัธรัฐมาเล
เชียในปัจจบุนั จากนัน้นําท่านเดินทางต่อสูจ่งัหวัดปัตตานี  ( ระยะทาง 
80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30  ชม )  

 ถงึจงัหวดัปัตตานี นําท่านชม Sky Walk แห่งแรกของจงัหวดัปัตตานี ที่ตัง้อยู่ในสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากลัยานิวฒันา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี  เป็นสกายวอร์คเหนือป่าชายเลนปละ
ชายฝ่ังริมอ่าวไทย ทัง้ยงัเป็นจดุชมพระอาทิตย์ตกดินท่ีสวยงานแห่งหนึง่ในปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร  ร้านไทปัน 

   พกัปัตตาน ีเซาเทิร์นวิว โฮเต็ล ปัตตานี  หรือเทียบเท่า  
 

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ท่านชม พพิธิภณัฑ์เจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว หรือ หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจงัหวัดปัตตานี  เป็นศนูย์เรียนรู้
เกี่ยวกบัประวติัชมุชนจีนโบราณ ที่เข้ามาอยู่ในจงัหวดัปัตตานี ภายในพิพิธภณัฑ์มีการใช้เทคโนโลยี 

วันที่ ส่ี       4 
      พิพิธภณัฑ์เจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว–  ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว  –กือดาจีนอ– มัสยิดกรือซะ 

– สุสานเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว– วังยะหร่ิง  – จ.สงขลา – สนามบินหาดใหญ่  – กรุงเทพฯ   
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 QR Code สาํหรับนกัท่องเท่ียวที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นถึงการ
เดินทางของชาวจีนโบราณที่เข้ามาอยู่อาศยัในภมูิภาคนี ้ คณุค่าแห่งความ
เชื่อ ความศรัทธา มุ่งหวงัสง่เสริมให้มีการเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตชมุชนใน
รูปแบบที่หลากหลายวฒันธรรม โดยอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ   
นํา ใกล้กนัให้ท่านสกัการะ  ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว ศนูย์รวมจิตใจและ
ศนูย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชือ้สายจีนในปัตตานี ในต่างจงัหวดั และใน
ต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนีม้ีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าเลง่จเูกียงหรือชื่อที่
ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว”  ติดกบัศาลเจ้าแม่ ยงัมีย่านเมือง
เก่าปัตตานี ซึง่งดงามด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่หลายแบบ หลากสไตล์ 
ให้ได้เดินทอดน่อง ผ่อนคลายอารมณ์ชมเมืองเก่าท่ีสวยงามแปลกตาอีก
ด้วย เดิมบริเวณนีเ้รียกว่า ตลาดจนี หรือ กือดาจีนอ ตลอดสองฝ่ังถนนจะ
ได้สมัผสักบับรรยากาศของย่านเมืองเก่าปัตตานี ที่  มีอาคารบ้านเรือน
แบบโบราณให้ชมกนัเช่น  บ้าน 300 ปี  ถือเป็นบ้านท่ีเก่าแก่ที่สดุในย่านนีม้ี
อายรุาว 300 ปี  บ้านเลขท่ี 27  บ้านธรรมศาลา  นําท่านชม มัสยดิกรือ
เซะ หรือ มสัยิดสลุต่านมซูฟัฟาร์ชาห์ เป็นมสัยิดเก่าแก่อายกุว่า 200 ปีใน
จงัหวดัปัตตานี สนันิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานท่ีสร้างขึน้ในพทุธศตวรรษ

ที่ 22 ร่วมสมยักรุงศรีอยธุยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึง่ว่า มสัยิดปิตกูรือบนั ชื่อ
นีเ้รียกตามรูปทรงของประตมูสัยิด ซึง่มีลกัษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอทิก
ของชาวยโุรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวนัออกกลาง ใกล้กนั 
มสัยิดกรือเซะ  เป็นท่ีตัง้ของ สุสานเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว มีตํานานเลา่ว่า
ลิม้กอเหนี่ยวได้ลงเรือสาํเภามาตามพี่ชายชือ่ลิม้โต๊ะเค่ียม ซึง่มาแต่งงานกบั
ธิดาพระยาตานี และได้เปลีย่นมานบัถือศาสนาอิสลามลิม้โต๊ะเค่ียมสร้าง
มสัยิดกรือเซะขึน้ ลิม้กอเหนี่ยวจงึสาปแช่งให้สร้างไม่เสร็จ แล้วตวัเองก็ผกู
คอตายที่ต้นมะม่วงหิมพานต์ ลิม้โต๊ะเค่ียมจงึได้ฝังศพลิม้กอเหนี่ยว ต่อมา
ชาวปัตตานี นําต้นไม้ที่ลิม้กอเหนี่ยวผกูคอตายมาแกะเป็นรูปบชูาและสร้าง
ศาลเจ้าขึน้สว่นมสัยิดก็  เป็นไปตามคําสาปเพราะมีอาเพศฟ้าผ่าทกุครัง้
ปัจจบุนัไม่มีใครกล้าสร้างต่อ 
 จากนัน้ท่านชม วังยะหร่ิง สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2428 ในรัชสมยัของร.5 
สร้างขึน้โดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสรุสงคราม เจ้าประเทศราชเมอืงยะหร่ิง เป็น 1ใน7 วงัหวัเมืองที่ยงั
สมบรูณ์ที่สดุ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   
บา่ย นําคณะเดินทางกลบัสู ่สนามบนิหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ( ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
17.15 น. โดยเท่ียวบนิที่  WE266 สูก่รุงเทพฯ 
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18.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

 
อัตราค่าบริการ  เบตง ยะลา ปัตตานี 4วัน3คืน WE 
   

ธ.ค. 63 – มี.ค. 64  6 ท่าน/รถตู้ พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน  18,800 บาท 4,800 บาท 

ค่าบริการนีร้วม    ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ+ นํา้หนกักระเป๋า  
   ค่ารถตู้ ท้องถิ่น 

  ค่าที่พกัโรงแรม 3 คืน 
  ค่าอาหารตามระบใุนรายการ   
  ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ   
  ค่าประกนัอบุติัเหตุทกุที่นัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม   ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ              
   ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   ค่าเข้าสถานท่ีท่องเท่ียวสาํหรับชาวต่างชาติ 

เงื่อนไขการให้บริการ 
- ในการจองครัง้แรก มดัจําท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน  
- สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้เดนิทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 16 ท่านขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นสําคญั 

3. บริษัทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ
หรือคา่ใช้จ่ายเพิม่ เตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

4  . ทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเท่ียวเอง6. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 


