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วันที่ 1

กรุงเทพฯ • หาดใหญ่ • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนีย่ ว • มัสยิดกลางจังหวัดปั ตตานี • อุโมงค์เบตง
มงคลฤทธิ์ • สตรีทอาร์ทเบตง • ถนนคนเดินเบตง
 (-/ กลางวัน /เย็น)

05.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ ทแอร์ ประตู
3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเที่ยวบิน VZ 320

07.00 น.

08.25 น.

ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.ปัตตานี เสริมสิริมงคลกันในที่แรก ณ ศาล
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนีย่ ว เจ้ าของตานานสุดคลาสสิกของปัตตานี โดยมีเรื่องเล่าว่าลิ้มกอเหนี่ยวเดินทางมาตาม
พี่ชายกลับไปดูแลแม่ท่บี ้ านเกิด แต่พ่ีชายไม่กลับไป ลิ้มกอเหนี่ยวจึงผูกคอตายใต้ ต้นมะม่วงหิมะพานต์ โดย
ภายในศาลมีความเชื่อกันว่าเราสามารถยืมเงินเจ้ าแม่ล้ ิมกอเหนี่ยวเป็ นขวัญถุงได้ เมื่อค้ าขายได้ กาไรงอกเงย
ให้ นาเงินมาคืนเป็ น 2 เท่า ของที่ได้ ยืมเจ้ าแม่ล้ ิมกอเหนี่ยวไป

BT-TH40_VZ

แวะถ่ายรูปกับ มัสยิดกลางจังหวัดปั ตตานี ที่ถือว่ามีความสวยงามมากที่สดุ ของจังหวัด สร้ างขึ้นในปี พ.ศ.
2497 ได้ มีการวงศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2500 โดยพลตารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ก่อนมีพิธเี ปิ ดอย่างเป็ นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2506 โดยจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตัวอาคารได้ รับแรงบันดาลใจมาจากทัชมาฮาล

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้น พาท่านเดินทางสู่เบตง ซึ่งถือว่าเป็ น
เมืองที่อยู่ใต้ สุดของประเทศไทย ระหว่างทาง
ท่านจะได้ เห็นทัศนีภาพที่มึความสวยงาม แปลก
ตาจากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ผ่าน
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เป็ นอุโมงค์รถยนต์ท่ี
ลอดผ่านภูเขาแห่ งแรกของประเทศไทย มีความ
ยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร ได้ เปิ ดใช้
อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1มกราคม 2544
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พาท่านเดินชมเมืองเบตงซึ่งมีจุดเด่นอยู่ท่งี าน ศิลปะแบบสตรีทอาร์ท ที่กระจายอยู่ตามจุ ดต่างๆของเมือง
ซึ่งมีลักษณะสวยงามคล้ ายกับเมืองปี นังของมาเลเซีย และถนนฮาจิเลยของประเทศสิงคโปร์ ให้ ท่านได้ เก็บรูป
เป็ นที่ระลึกอย่างเต็มที่ ก่อนให้ ท่านได้ อิสระเลือกซื้อสินค้ าพื้นถิ่นของเบตงที่ ถนนคนเดินเบตง ที่มีให้ ท่าน
ได้ เลือกอย่างมากมายตลอดถนนรวมถึงมีของท่านเล่นเล็กๆ น้ อยๆ ที่ท่านต้ องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง

เย็น
ที่พกั

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมนู ไก่เบตง เคาหยก หมีเ่ บตง
โรงแรมโมเดิรน์ ไทย / โรงแรม เดอะฮอลิเดย์ฮิลล์ / โรงแรม บัตเตอร์ฟลาย ปริ๊ นเซส หรือเทียบเท่า
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วันที่2

05.00

จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้ น Skywalk • สะพานแตปูซู • อุโมงค์ปิยะมิตร • สวนไม้
ดอกเมืองหนาวเบตง • บ่อน้ าร้อนเบตง • ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม • วัดพุทธาธิวาส • ตูไ้ ปรษณีย ์
สูงใหญ่ที่สุดในโลก • หอนาฬิกาเบตง
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หนึ่งในสุดยอดวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่
ความสูงราว 2,038ฟุต เหนือระดับนา้ ทะเล สุดพิเศษ!! พาท่านขึ้ นสูง Skywalk อัยเยอร์เวง จุดชมวิวที่ดี
ที่สุดของเขาแห่ งนี้ ที่ท่านจะได้สมั ผัสความตระการตาแบบ 360 องศา รวมถึงยังเป็ นสกายวอร์คที่ยาว
ที่สุดในอาเซียนอีกด้วย
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แวะถ่ายรูปที่ สะพานแตปูซู สะพานแขวนพื้นไม้
ที่พาดผ่านแม่นา้ ปั ตตานี ที่มีความยาวกว่ า 100
เมตร ด้ วยวิวรอบข้ างนั้นมีธรรมชาติท่งี ดงามโอบ
ล้ อมไว้ จึงถือเป็ นอีกหนึ่งจุ ดที่ต้องแวะเก็บภาพ
เป็ นที่ระลึกให้ ได้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร สร้ างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็ นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา
สร้ างขึ้น เพื่อใช้ หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ปั จจุบันภายในอุโมงค์น้ันถูกปรับเปลี่ยนให้ เป็ น
ความพิพิธภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีต้นไทรอายุกว่าพันปี อยู่ซ่งึ ท่านไม่ควรพลาดชม

จากนั้น

เดินทางต่อไปยัง สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง หรือสวนหมื่นบุฝผา หลายท่านอาจคิดถึงภาคเหนือก่อนเมื่อ
พูดถึงดอกไม้ แต่ท่เี บตงแห่ งนี้กม็ ีความสวยงามของพรรณไม้ ซ่อนอยู่ในขุนเขาแห่ งนี้เช่นกัน โดยแรกเริ่มนั้น
เป็ นโครงการที่ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะนาแนวทางการปลูกพรรณ
ไม้ เมืองหนาวขึ้น ในปั จจุบันมีดอกไม้ นานานชนิด ไม่ว่าจะเป็ น แกลดิโอลัส รักเร่ ซ่อนกลิ่น ฮอลลีฮอ็ ก ลิลลี่
เบญจมาศ เป้ นต้ น
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
พาท่านแวะ น้ าพุรอ้ นเบตง มีเนื้อที่ประมาณ 3
ไร่ ประกอบด้ วยแร่ ธาตุต่างๆ โดยอุณหภูมิของ
นา้ เฉลี่ยอยู่ท่ี 80 องศาเซลเซียส ท่านสามารถซื้อ
ไข่ลงไปต้ มในนา้ แร่ท่นี ่ีได้ หรือว่าท่านใดอยากจะ
ลองแช่ เ ท้ า ผ่ อ นคลายอริ ย บททางสถานที่ ก ็มี
บริการให้ ท่านด้ วยเช่นกัน
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จากนั้นแวะถ่ายรูปกับที่ ป้ายใต้สุดสยาม ตั้งอยู่
บ ริ เ ว ณ ช า ย แ ด น ป ล า ย สุ ด ถ น น ท า ง ห ล ว ง
หมายเลข 410 ห่ า งจากตั ว เมื อ งประมาณ 7
กิโลเมตร เป็ นแนวเขตแดนระหว่ างอาเภอเบตง
กับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย

พาท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ และพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพ
พิธาน ณ วัดพุทธาธิวาส วัดเก่าแก่ท่กี ่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 ปั จจุบันเป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด
สามัญ ตัวองค์เจดีย์ของวัดโดดเด่นด้ วยศิลปะแบบศรีวิชัยประยุกต์ ถือเป็ นสถานที่ท่เี ป็ นศูนย์รวมใจของชาว
พุทธในเบตงมาอย่างช้ านาน

ก่อนพาท่านเก็บตกชมเมืองเบตง ให้ ท่านได้ เต็ม
อิ่มกับ ดิ น แดนสุด ปลายด้ า มขวานของประเทศ
ไทย ไม่ ว่ า จะเป็ น ตู ้ไ ปรษณี ย ส์ ู ง ใหญ่ ที่ สุ ด ใน
โลก ซึ่งตั้งอยู่มุมถนนสุขยางค์ มีความสูงเกือบ 3
เมตร ไม่ ร วมฐาน ซึ่ ง ยั ง สามารถใช้ งานได้ จ ริ ง
จนถึงปั จจุบัน นอกจากนั้นยังมี หอนาฬิกาเบตง
ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง สร้ างด้ วยหินอ่อนขาว
ของจั ง หลวั ด ยะลา ซึ่ งมี ค วามแข็ ง แรงและ
สวยงาม
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เย็น
ที่พกั

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
โรงแรมโมเดิรน์ ไทย / โรงแรม เดอะฮอลิเดย์ฮิลล์ / โรงแรม บัตเตอร์ฟลาย ปริ๊ นเซส หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เขื่อนบางลาง • วัดช้างให้ • มัสยิดกลางประจาจังหวัดสงขลา • ตลาดกิมหยง • สนามบิน
นานาชาติหาดใหญ่ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ร้านอาหาร
มุ่งหน้ ากลับเขาหาดใหญ่ ระหว่ างทางแวะถ่ายรูปบริเวณ
เขื่อนบางลาง ที่อาเภอบันนังสตา เป็ นเขื่อนหินถมแกน
ดินเหนียว เป็ นโครงการของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต เผื่อใช้ ใน
การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชชนนี พั น ปี หลวง และกรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิ ด
เขื่อน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2524

จากนั้น

เข้ าสู่ปัตตานี สักการะหลวงปู่ ทวดเหยียบนา้ ทะเลจืดที่ วัดช้างให้ พระอาจารย์ดังในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่ง
หลวงปู่ ทวด หรือสมเด็จเจ้ าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ เป็ นเจ้ าอาวาสคนแรก โดยท่านเป็ นที่ร้ จู ักกัน
ดีในด้ านการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เปลี่ยนนา้ ทะเลเป็ นนา้ จืด ทาให้ เป็ นที่นิยมบูชาให้ หมู่นักเดินทาง
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู ไก่ทอดหาดใหญ่ และอาหารใต้
เดิ น ทางถึ ง จั ง หวั ด สงขลา แวะถ่ า ยรู ป บริ เ วณ
มัส ยิ ด กลางประจ าจั ง หวัด สงขลา ที่ ใ ความ
สวยงามราวกับ ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นประเทศไทย ได้ รั บ
การขนานนามว่า ทัชมาฮาลเมืองไทย มีช่ ืออย่ าง
เป็ นทางการว่ า มั ส ยิ ด กลางดิ ย์ นุ ลอิ ส ลาม
โครงสร้ างอาคารเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร
เป็ นสี ข าว มี โ ดมทอง และเสา 4 เสารอบตั ว
อาคาร ด้ านหน้ ามีสระนา้ ขนาดใหญ่ยาวกว่า 200
เมตร ท าให้ เกิ ด ทัศ นี ย ภาพที่ง ดงามเป็ นอย่ า ง
มาก

จากนั้นให้ ท่านได้ เลือกซื้อของฝาก และสินค้ านานาชนิดที่ ตลาดกิมหยง สถานที่ท่ีถูกขนานนามว่ า "มา
หาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้ มาหาดใหญ่ " มีสนิ ค้ าต่างๆ เยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะสินค้ า
นาเข้ าจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สินค้ าบางตัวที่ขายตามจังหวัดต่างๆ ก็ซ้ อื มาจากตลอดแห่งนี้

16.00 น.
17.20 น.
19.00 น.

สมควรแก่เวลา พาท่านเข้ าสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เช็คอิน โหลดสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้ วยเที่ยวบิน VZ109
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
-------------------------------------------------------
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

รถ

จานวน

เที่ยวบิน

VZ320/VZ323
VZ320/VZ323
VZ320/VZ323

22 ต.ค.64

24 ต.ค.64

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

23 ต.ค.64

25 ต.ค.64

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

29 ต.ค.64

31 ต.ค.64

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

ราคาต่ อท่ าน/
พักเดี่ยวเพิม่
ไม่ มีราคาเด็ก

8,999
8,999
10,999

1,500
1,500
1,500

** การันตีเดินทางตั้งแต่ 8 ท่ านขึน
้ ไป**

อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว พร้ อมน้าหนักกระเป๋า 15 กก.
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

BT-TH40_VZ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุ ณาอ่ านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่ อนทาการจองหากท่ านชาระเงินแล้ วจะถือว่ าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่ อนการเดินทางและชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่ อนการเดินทาง

: หักค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน
้ อาทิ ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน , รถ
ตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ าโรงแรมที่พัก ,ค่ าธรรมเนียม
เข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่ าบริการ
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง อาทิ
ค่ า มั ด จ าตั๋ ว เครื่ อ งบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วี ซ่ า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่ าบริการ
• ในกรณีชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวนแล้ ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงิน
ค่ าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วน
ั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
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กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (10 ท่ านขึน
้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง

่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่าน
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ
เอง***
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