
พกัแกรนดแ์มนดารนิเบตง 2 คนื ชอ้ปป้ิงจุใจ รวมค่าโหลดกระเป๋า 20 กก.ไป-กลบั 



 

- ข้ึน สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ชมววิทะเลหมอกแบบ 360 องศา 

- ชมบา้นขุนพทิกัษร์ายา บา้นโบราณรอ้ยปี สกัการะเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว แห่งเมืองปตัตานี 

- ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบฮาลาบาลา เที่ยวชม เกาะทวด พรอ้มขอพรรบัโชคลาภสุดเฮง 

- ชมจุดไฮไลทส์ดุฮติ สตรทีอารต์เบตง, ตูไ้ปรษณียโ์บราณ, อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ และป้ายใตส้ดุสยาม 

- ชมอโุมงคปิ์ยะมิตร ถา่ยรูปสดุเกก๋บัตน้ไมพ้นัปี, ชมความงามสวนหมื่นบปุผา, แช่เทา้บ่อน้ําพรุอ้นเบตง  

- พาชิมเฉากว๊ยเบตง(วุน๊ดาํ ก.ม.4) ตน้ตาํหรบัอร่อยระดบัตาํนาน 

- ลิ้มรส เมนูช่ือดงั ไกเ่บตง, เคาหยก, จิ้มจุม่ปลานิลสายน้ําไหล และปลาจนีหรอืปลานิลสายน้ําไหลน่ึงซีอิ้ว 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปตัตานี–ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว-บา้นขุนพทิกัษร์ายา-ยะลา-จุดชม

วิวสะพานขา้มเข่ือนบางลาง-เบตง-จุดเช็คอนิป้ายโอเคเบตง-สตรทีอารต์-วงเวียนหอนาฬกิาเบตง-ตูไ้ปรษณีย์

โบราณ-อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่อง

ออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาท ีเน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของ

คณะเป็นตัว๋ช ัน้ประหยดัพเิศษ ทีน่ ัง่อาจจะไม่ไดน้ ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีน่ ัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไปตาม

เงือ่นไขสายการบนิ * ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเตรียมหลกัฐานการจองผ่านโครงการทวัรเ์ทีย่วไทยเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบและแส

กนยนืยนัสทิธิ์ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางหากผูเ้ดนิทางไมไ่ดแ้สกนยนืยนัสทิธิ์กบัเจา้หนา้ที*่ 

06.00 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินนกแอร ์(Nok Air) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท ีมบีรกิาร

อาหารวา่งและนํา้ดืม่ท่านละ 1 ชดุ 

*ขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไลออนแอร ์หรอืสายการบินแอรเ์อเชีย ในกรณีท่ีมีการยกเลกิเท่ียวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลา

เดินทางของเท่ียวบิน หรอืจาํนวนท่ีนัง่ไม่เพยีงพอ เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อรายการท่องเท่ียว 

07.25 น. เดนิทางถงึ สนามบินหาดใหญ่ ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดน์าํเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกทีจ่ดุนดัพบ จากนัน้นาํท่าน

ออกเดนิทางสู่จงัหวดัปตัตานี โดยรถตูป้รบัอากาศ*หากตอ้งการเลอืกทีน่ ัง่บนรถมค่ีาบริการเพิม่เติม*  (ระยะทาง 118 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง โดยประมาณ) จากนัน้นาํท่านชม ศาลเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว เชื่อกนัวา่ผูม้าขอพรใหโ้ชคลาภจะไดผ้ล 

หรอืแมแ้ต่การคา้ขายทีซ่บเซาหรอืขาดทนุก็กลบัรุ่งเรอืงขึ้นจนทาํใหเ้กดิความนบัถอืศรทัธาอย่างมาก ชาวปตัตานีจงึไดน้าํ



ตน้ไมท้ีล่ ิ้มกอเหน่ียวผูกคอตายมาแกะสลกัเป็นรูปบูชาและรสรา้งศาลเจา้ขึ้นสกัการะ สาํหรบัองคเ์จา้แมล่ิ้มกอเหน่ียว ท่าน

เป็นเทพเจา้แห่งความเมตตาโชคลาภ คา้ขาย ซึง่เป็นทีนิ่ยมมากราบไหวข้องพรเพือ่เป็นศิรมิงคลกบัชวีติ 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นาํท่านชม บา้นขุนพทิกัษร์ายา สรา้งขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกวา่ 100 ปี บา้นขนุพทิกัษร์ายาเป็นเรอืนแถว 2 ช ัน้ 2 คูหา 2 

ช่วงเสา รูปแบบของตกึแถวมกีารประยุกตร์ะหวา่งสถาปตัยกรรมในทอ้งถิน่และสถาปตัยกรรมจนี ซึง่มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรก์ารตัง้

ถิน่ฐานของชาวไทยเชื้อสายจนีในพื้นทีจ่งัหวดัปตัตานีและเป็นภาพสะทอ้นความเจรญิรุ่งเรอืงของย่านน้ี อกีท ัง้ยงัมกีารบนัทกึกลา่วถงึตาํแหน่ง

ของบา้นขนุพทิกัษร์ายาในสมยัรชักาลที ่5 เสดจ็ประพาสปตัตานี  และมภีาพบา้นขนุพทิกัษร์ายาปรากฏอยู่ในภาพถ่ายในช่วงปี พ.ศ.

2484 ทีม่เีหตกุารณย์กพลขึ้นบกของกองทพัญี่ปุ่ น 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางต่อไปยงั อาํเภอเบตง ระหวา่งทางนาํท่านจอดแวะถ่ายรูปบรเิวณ สะพานขา้มเข่ือนบางลาง 

บรเิวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งน้ีสรา้งขึ้นมาเพือ่ลน่ระยะทางในการเดนิทาง จากเดมิทีจ่ะตอ้งไปตามไหลเ่ขา ซึง่

เป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจดุทีน่กัท่องเทีย่วนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยดืเสน้ยดืสายก่อนจะ

เดนิทางต่อ อาํเภอเบตง ตัง้อยู่ใตสุ้ดฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทย มเีขตแดนตดิกบัประเทศมาเลเซยี โอบลอ้มดว้ยแนว

เทอืกเขาสนัการาครี ีภมูปิระเทศของอาํเภอเบตง ดว้ยภมูปิระเทศแบบน้ีจงึทาํใหเ้บตงมอีากาศทีด่ ีอากาศเยน็ และมหีมอก

ปกคลมุตลอดท ัง้ปี ดงัคาํขวญัประจาํอาํเภอทีว่า่ “เมืองในหมอก ดอกไมง้าม ใตส้ดุสยาม เมืองงามชายแดน” คาํวา่ เบตง 

มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" หมายถงึ "ไมไ้ผ่ขนาดใหญ่" หรอืทีค่นในพื้นทีจ่ะรยีกไผช่นิดน้ีวา่ ไผ่ตง ดงันัน้ตน้ไผ่

ตงจงึกลายเป็นสญัลกัษณห์น่ึงของอาํเภอเบตง จากนัน้นาํท่านแวะจดุเชค็อนิสุดฮติ ใหท่้านอสิระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง  

 

 

 

 

 



จากนัน้นาํคณะเดนิชมจดุเด่นทีไ่ดร้บัความนิยมของตวัเมอืงเบตงไดแ้ก่ สตรทีอารท์ หรอื ถนนศิลปะ งานศิลปะทีส่ะทอ้น

เรื่องราวและวถิชีวีติของความเป็นเบตงไดอ้ย่างด ี จดุเริ่มตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานทีง่ดงามดงักลา่ว เกดิจากทาง อ.เบตง  

จ.ยะลา ไดม้กีารจดังาน 111 ปี เลา่ขานตาํนานเมอืงเบตง ซึง่มจีดุประสงคเ์พือ่สรา้งหมดุหมายทีแ่สดงออกถงึวถิชีวีติของ

ชาวเบตงและ สรา้งจดุดงึดูดนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ 

 

 จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปกบั วงเวยีนหอนาฬกิาเบตง และ ตูไ้ปรษณียโ์บราณ ในส่วนของตวัหอนาฬกิาสรา้งขึ้นดว้ยหนิอ่อน

ขาวทีม่อียู่มากในจงัหวดัยะลา หอนาฬกิาเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงหรอืจะเรยีกวา่เป็นสะดอืของเมอืงเบตงก็วา่ได ้ในเทศกาล

ต่าง ๆ ทีจ่ดัขึ้น มกัจะใชบ้รเิวณหอนาฬกิาน้ีเป็นจดุนดัหมายในการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ และใกล ้ๆ  กนันัน้ทีอ่ยู่คู่เมอืงเบตง

มาชา้นาน คอื ตูไ้ปรษณียโ์บราณ สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท้ีด่าํรแินวคดิคอื นายสงวน จริจนิดา อดตี

นายไปรษณียโ์ทรเลขเบตง ทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นนายกเทศมนตรเีทศบาลเบตง คนแรก ในปจัจบุนัน้ีตูไ้ปรษณียแ์ห่งน้ียงัเปิดใช ้

งานได ้และนกัท่องเทีย่วมกัจะซื้อโปสการด์ เขยีนและสง่จดหมายถงึญาตคินรกั หรอืส่งถงึตวัเอง เก็บไวเ้ป็นความทรงจาํ 



จากนัน้นาํท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ อโุมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภเูขาเพือ่เชื่อมต่อส่วนขยายของเมอืงไปอกีฟากของตวั

เมอืง อโุมงคแ์ห่งน้ียงัเป็นอโุมงคท์ีผู่ค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย ภายในอโุมงคต์กแต่ง

ประดบัประดาดว้ยไฟหลากส ีเปิดใชอ้ย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2544 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ 

ท่ีพกั  Grand Mandarin Betong Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื ระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง-วดัพทุธาธิวาส-วดักวนอมิ-ป้ายใตส้ดุสยาม-สนามบนิเบตง-รา้นของฝาก

เมืองเบตง-รา้นวุน้ดํา ตน้ตํารบั (เฉากว๊ย ก.ม. 4)–สวนหม่ืนบุปผา-อุโมงคปิ์ยะมิตร-บ่อน้ําพุรอ้น-ศาลา

ประชาคมเบตง 

04.00 น. นาํท่านออกเดนิทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ตัง้อยู่ใน ตาํบลอยัเยอรเ์วง ห่างจากตวัเมอืงเบตง 30 กโิลเมตร มคีวามสูง

จากระดบันํา้ทะเล 2,038 ฟตุ จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทติยข์ึ้น ควบคู่ไปกบัการชม

ทะเลหมอกอนัสวยงาม จดุเด่น คอื ไมว่า่คุณจะมาฤดูไหน หรอืช่วงเวลาไหน ท่านก็มโีอกาสทีจ่ะไดเ้หน็ววิทวิทศันเ์บื้องหนา้ที่

เป็นทะเลหมอกตลอดท ัง้ปี ทะเลหมอกทีก่่อตวัจากผนืป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขือ่นบางลาง รวมถงึสามารถมองไปไกลได ้

ถงึประเทศมาเลเซยีเลยทเีดยีว นาํท่านข้ึนจุดชมววิ Skywalk ชมววิทวิทศันแ์บบรอบทศิทางแบบ 360 องศา ( การเทีย่วชม

ทะเลหมอก อาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นได ้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นสาํคญั ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางไปยงั วดัพทุธาธิวาส วดัคู่เมอืงเบตง เดมิชื่อวดัเบตง ก่อตัง้เมือ่ เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2460 สงักดัคณะ

สงฆม์หานิกาย พื้นที่ต ัง้วดัเป็นเนินเขาสูงเอยีงลาดลงไปทางทศิเหนือ จดัแบ่งพื้นที่วดัออกเป็นช ัน้ท ัง้หมด 5 ช ัน้ ต ัง้เด่นสงา่

อยู่บนเนินเขามพีระธาตเุจดยีพ์ระพทุธธรรมประกาศตัง้โดดเด่นมองเหน็ศิลปกรรมแบบศรีวชิยัประยุกตโ์ดยในองคม์หาธาตุ

เจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตกุราบสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธิ์เพือ่ความเป็นสริมิงคล 

 

 

 

 

 

 



จากนัน้นาํท่านสู่ วดัโพธิสตัโตเจา้แม่กวนอมิเบตง หรอืวดักวนอมิตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาของสวนสุดสยาม วดัแห่งน้ีเป็นทีต่ ัง้

ของศาลเจา้ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพสาํคญัๆหลายองค ์อาท ิเจา้แมก่วนอมิ ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แมจ่วิหวงัเหย่ 

ยีห่วงัตา้ตี้ หวาโถ่วเซยีนซือ่ ขงจื้อ เป็นตน้ มนีกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวไทยและมาเลเซยีเลือ่มใสศรทัธาเดนิทางมาสกัการะขอพร

เป็นจาํนวนมาก ส่วนมากจะขอพพรดา้นการมบีตุรและโชคลาภ จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางไปยงับรเิวณพรมแดน ไทย – 

มาเล ฯ จดุผ่านแดนถาวรทีเ่ชื่อมระหวา่งสองประเทศ ถ่ายรูปกบั ป้ายใตส้ดุสยาม ถอืเป็นจดุเชค็อนิไฮไลทอ์กีหน่ึงจดุวา่ท่าน

ไดม้าเยอืนถงึแนวเขตแดนใตสุ้ดของประเทศไทย  

จากนัน้นาํท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอกอาคาร สนามบินเบตง ชมสถาปตัยกรรมทีต่กแต่งดว้ยไมไ้ผ่ สะทอ้นเอกลกัษณ์

ทอ้งถิน่ ซึง่คาํวา่ "เบตง" หรอื “บอืตง” เป็นภาษาถิน่มลายู แปลวา่ "ไมไ้ผ่" กลายเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหมข่องอาํเภอเบตง 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากนัน้นาํท่านเดินทางไปยงั รา้นของฝากของท่ีระลึกเบตง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากจากทอ้งถิ่น เช่น ผลติภณัฑก์ลุ่ม

แม่บา้น สนิคา้ OTOP ,รงันก, ยาจนี, หมีเ่หลอืงเบตง, ซอีิ้วเบตง, สม้โชกุน, เสื้อยดืสกรีน OK BETONG เป็นตน้ จากนัน้

นาํท่านสู่ รา้นวุน้ดํา กม.4 ตน้ตาํหรบัอร่อยระดบัตาํนาน พเิศษ…เสริฟ์เฉากว๊ยท่านละ 1 ถว้ย เฉากว๊ยใชว้ธิีทาํแบบดัง้เดิม 

ตม้เคี่ยวหญา้เฉากว๊ยดว้ยเตาฟืน ซึง่จะทาํใหม้กีลิน่หอมและมากไปดว้ยสรรพคุณทางยา ใหท่้านไดอ้สิระซื้อเป็นของฝาก 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั พเิศษ...เมนูจิ้มจุม่ปลานิลสายน้ําไหลช่ือดงัของเบตง 

บ่าย นาํท่านชม สวนหม่ืนบุปผา หรือ สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ตัง้อยู่ทีห่มู่บา้นปิยะมติร 2  สวนดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดบัทะเลปาน

กลางราว 800 เมตร มอีากาศเยน็สบายตลอดปี เหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมอืงหนาวนานาชนิด สวนน้ีเกดิขึ้นจากโครงการตามพระราชดาํริ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ ไดพ้ระราชทานนามสวนแห่งน้ีว่า ว่านฮวัหยวน หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมืน่บุปผา โดยมกีารพฒันาใหเ้ป็น

แหล่งท่องเที่ยวและสรา้งอาชีพใหก้บักลุ่มผูพ้ฒันาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บา้นบริเวณน้ี อดีตลว้นแลว้แต่เป็นสมาชิก พคม. ที่

ประกาศตวัวางอาวุธ ในปี 2532 เป็นผูพ้ฒันาชาตไิทย และเลอืกทีจ่ะพกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

 



จากนัน้นาํท่านชม อโุมงคปิ์ยะมิตร ต ัง้อยู่บา้นปิยะมติร 1 ตาํบลตะเนาะแมเราะ สถานทีท่างประวตัศิาสตร ์ทีใ่นอดตีเป็นฐาน

เคลือ่นไหวทางการทหารของพรรคคอมมวินิสตม์ลายา (พคม.) วา่กนัวา่ฐานทีม่ ัน่แห่งน้ีเป็นฐานทีม่ ัน่ในแนวหลงัของสงคราม

ระหวา่ง พคม กบั รฐับาลมาเลเซยี ทีแ่ขง็แกร่งทีสุ่ด เคยถกูทิ้งระเบดิถงึ 2 ครัง้ เป็นอโุมงคท์ีข่ดุลกึลงไปในชัน้ดนิ จดุทีล่กึ

ทีสุ่ดมคีวามลกึถงึ 6 เมตร ใชก้าํลงัคน 60 – 80 คน อโุมงคม์คีวามกวา้ง 50 – 60 ฟตุ ยาวประมาณ 1 กโิลเมตร และมี

ทางเขา้ออกถงึ 9 ทาง เชื่อมต่อถงึกนัหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภเูขา ภายในอโุมงคน์ัน้ สามารถจคุนไดม้ากถงึ 400 คน 

ภายในอโุมงคม์โีรงพยาบาลสนาม หอ้งส่งสญัญาณวทิยุระยะไกล หอ้งปฏบิตังิานวางแผน ในสว่นของพื้นผวิดา้นบนของ

อโุมงคม์ตีน้ไมใ้หญ่ปกคลมุหนาทบึ ยากต่อการทีฝ่่ายตรงขา้มจะตรวจหาเจอ สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางกลบั แวะ

พกัผ่อนที ่บ่อน้ําพรุอ้นเบตง บ่อนํา้พรุอ้นเป็นบ่อนํา้แร่รอ้นตามธรรมชาตขินาดใหญ่ประกอบดว้ยแร่ธาตตุ่าง ๆ มากมาย 

โดยอณุหภมูขิองบรเิวณจดุตานํา้นัน้อยู่ที ่60 – 80 องศาเซลเซยีส และนกัท่องเทีย่วมกัจะทาํกจิกรรมครอบครวั คอื นาํไขไ่ก่ 

ไขน่กกระทา มาลวก โดยใชเ้วลาเพยีง 7 นาทเีท่านัน้ ไขก่็สุกพรอ้มรบัประทาน บรเิวณโดยรอบมกีารสรา้งสระนํา้ขนาดใหญ่



สาํหรบักกันํา้จากนํา้พรุอ้นเพือ่ใหป้ระชาชนและนกัท่องเทีย่วไดใ้ชอ้าบหรอืแช่เทา้เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

แต่ละโซนของพื้นทีอ่อกแบบไดอ้ย่างมาตรฐาน ถกูสุขลกัษณะและสระธาราบาํบดั นาํท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ตวัเมอืงเบตง 

จากนัน้นาํท่านแวะชมและถ่ายรูปดา้นนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬกิาโบราณและตูไ้ปรษณียย์กัษท์ีไ่ดจ้าํลองแบบมาจาก

ของเดมิทีอ่ยู่ในตวัเมอืงเบตง 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ เมนูพเิศษ ไกเ่บตง, เคาหยก และ ปลาจนีหรอืปลานิลสายน้ําไหลน่ึงซีอิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั  Grand Mandarin Betong Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื ระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม สะพานแขวนแตปูซู-ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา-เกาะทวด–วดัชา้งให-้หาดใหญ่-มสัยิดกลางสงขลา-ตลาด

กมิหยง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรมสมควรแก่เวลานาํคณะเดินทางต่อไปยงั สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกบัสะพานไม ้

สะพานแขวนแห่งน้ีใชง้านมาหลายสบิปี วตัถปุระสงคห์ลกัที่สรา้งขึ้นนัน้ ในอดีตชาวบา้นใชข้นถ่ายสนิคา้ทางการเกษตร เช่น ผลไม ้ยางพารา 

และใชส้ญัจรของชาวสวนในพื้นที่ ตวัสะพานมคีวามกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนัน้นาํท่านสู่ ท่าเรือตาพะเยา นาํท่านล่องเรือชม

บรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา และชมวถิชีวีติของชาวบา้นรมิทะเลสาบ นาํท่านแวะชม เกาะทวด เกาะทวด ซึง่ต ัง้อยู่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา 

หรือ กลางเขือ่นบางลาง จ.ยะลา โดยนกัท่องเทีย่วชาวมาเลเซยี และสงิคโปร ์ส่วนใหญ่ จะเดนิทางเพือ่มากราบไหว ้ขอพรจากทวดบูเกีย๊ะ และ

ไดโ้ชคลาภจากการขอพร หลายต่อหลายครัง้ตดิต่อกนั จนนกัท่องเทีย่วบางราย ไดส้นบัสนุน บริจาคทรพัย ์เงนิทอง ในการบูรณะจดัสรา้งศาล

ทวดบูเกีย๊ะ ใหม้สีภาพทีด่ขีึ้น จนกลายเป็นกระแสบอกต่อกนั และทาํใหม้นีกัท่องเทีย่วหล ัง่ไหล เดนิทางเขา้มาเทีย่วชมและขอพรกนัแทบทกุวนั  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ หาดใหญ่ จากนัน้นาํท่านชม วดัชา้งให ้หรอื วดัราษฎรบู์รณะ ตัง้อยู่ทีต่าํบลควนโนร ีอาํเภอโคกโพธิ์ 

สงักดัคณะสงฆ ์มหานิกาย เป็นวดัเก่าแก่สรา้งมาแลว้กวา่ 300 ปี ตามตาํนานกลา่ววา่ พระยาแกม้ดาํเจา้เมอืงไทรบรุ ีตอ้งการ



หาชยัภมูสิาํหรบัสรา้งเมอืงใหมใ่หก้บันอ้งสาว จงึไดเ้สีย่งอธฐิาน ปลอ่ยชา้งใหอ้อกเดนิทางไปในป่า โดยมเีจา้เมอืงและไพร่พล

เดนิตดิตามไป จนมาถงึวนัหน่ึง ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ทีแ่ห่งหน่ึง แลว้รอ้งขึ้นสามครัง้ พระยาแกม้ดาํจงึไดถ้อืเป็นนิมติทีด่ ีจะใช ้

บริเวณนัน้สรา้งเมอืง แต่นอ้งสาวไม่ชอบ พระยาแกม้คาํจงึใหส้รา้งวดั ณ บริเวณดงักล่าวแทน แลว้ใหช้ื่อว่า วดัชา้งไห ้แลว้

นิมนตพ์ระภกิษุรูปหน่ึง ที่ชาวบา้นเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยยีบนํา้ทะเลจืด ซึ่งเป็นเจา้อาวาสองคแ์รก

ของวดัและอฐัขิองท่านก็ถกูบรรจไุวท้ีว่ดัแห่งน้ี อสิระใหท่้านไหวพ้ระขอพร หรอืเช่าบูชาวตัถมุงคลหลวงปู่ทวดตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางต่อไปยงัอาํเภอหาดใหญ่ แวะชมและถ่ายภาพ มสัยิดกลางสงขลา (บริเวณดา้นนอก) หรือมชีื่อเต็มว่า 

“มสัยดิกลางดยินุ์ลอสิลาม” ศาสนสถานทีม่ลีกัษณะสถาปตัยกรรมทีส่วยสงา่โดดเด่น บริเวณดา้นหนา้มสีระนํา้ทอดยาวกว่า 

200 เมตร แลดูคลา้ยกบัศาสนสถานทชัมาฮาลทีอ่นิเดยี จากนัน้ออกเดนิทางต่อไปยงัย่านเมอืงเก่าจงัหวดัสงขลา จากนัน้นาํ

ท่าน อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกมิหยง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝากอาทเิช่น อาหารแหง้ กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถ ัว่ต่างๆ เครื่องสาํอาง 



และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ซึง่เป็นทีรู่ก้นัว่าส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ปลอดภาษจีากประเทศเพือ่นบา้นวางขายอยู่ ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อสิระ

อาหารคํา่เพื่อใหท่้านไดเ้ลอืกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั B.P. Grand Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื ระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ หาดใหญ่–ย่านเมืองเกา่ Songkhla Old Town–โรงสแีดง–เขาตงักวน–อนุสาวรยีก์รมหลวงชมุพร–สนามบิน

หาดใหญ่-ดอนเมือง, กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ หอ้งอาหารโรงแรม หรอื รา้นต่ิมซํา 

09.00 น. จากนัน้นาํท่านออกเดินทางไปยงัเมอืงสงขลา นาํท่านเดินชม ย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งมถีนนสายสาํคญั 3 สายหลกัๆ คือ 

ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม ถนนทีป่ระกอบไปดว้ยอาคารและสถาปตัยกรรมทีย่งัคงเอกลกัษณ์ด ัง้เดิมไว ้

มหีอ้งแถวไมแ้บบจนี ตกึคลาสสคิสไตล ์ชโินโปรตกุีส และยงัมอีาคารตกึแถวแบบจนีโบราณของชาวจนีฮกเกี้ยนเรียงรายท ัง้

สองฟากฝัง่ถนน แมอ้าคารหลายหลงัมกีารปรบัปรุงทาสใีหม ่แต่ยงัคงไวซ้ึง่โครงสรา้งเดมิ ตกึและอาคารย่านเมอืงเก่าสงขลา

ถอืวา่เป็นแหลง่เรยีนรูเ้รื่องราววถิชีวีติและความเป็นมาของชาวสงขลา นอกจากน้ีตามอาคารบา้นเรอืนบางหลงัยงัมภีาพสตรีท

อารท์ และ โรงส ีหบั โห ้หิ้น อายุนบั 100 ปี ทีอ่ยู่คู่มากบัย่านเมอืงเก่า ใหน้กัท่องเทีย่วไดถ้า่ยรูปกนัอกีดว้ย สมควรแก่เวลา

เดนิทางต่อไปยงั เขาตงักวน ( รวมค่าเคเบิลคาร ์) ขึ้นไปยงัจุดชมววิบนยอดเขา บริเวณยอดเขาตงักวนน้ีสามารถมองเหน็

ทวิทศันข์องเมอืงสงขลาไดโ้ดยรอบแบบ 360 องศา อาณาบริเวณประกอบดว้ย ลานชมววิ ประภาคาร ศาลาวหิารแดง และ

เจดยีพ์ระธาตเุมอืงสงขลา ตามจารกึกลา่ววา่สรา้งขึ้นในสมยัอาณาจกัรนครศรธีรรมราช เป็นศิลปะสมยัทวาราวด ีบรเิวณลาน

ชมววิมรูีปหลอ่หลวงปู่ทวดตัง้อยู่กลางลานไวใ้หส้กัการะ นัง่พกัผ่อนชมววิตวัเมอืงสงขลา และทะเลสาบสงขลารวมท ัง้หาดสมิ

หลา สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางลงจากยอดเขาตงักวน ไปยงั อนุสาวรียก์รมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัด์ิ พระบดิาแห่งราช

นาวไีทย พระบรมรูปของท่านหนัหนา้ออกทะเลดูเด่นสงา่ เป็นทีเ่คารพนบัถอืของคนโดยท ัว่ไปในภาคใต ้ก่อตัง้โดยกลุม่ไทย

อาสาป้องกนัชาตใินทะเล จงัหวดัสงขลา สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2530 เพือ่ใหช้าวเรือ ไดส้กัการะบูชาก่อนออกไปประกอบอาชพีใน

ทะเล เพราะมคีวามเชื่อว่าท่านจะช่วยเหลอืใหแ้คลว้คลาดจากภยัอนัตรายจากพายุและเพศภยัต่างๆ  ผูค้นนิยมมาสกัการะ

ขอพรอย่างไมข่าดสายท ัง้คนในพื้นทีแ่ละนกัท่องเทีย่ว บรเิวณรอบๆ อนุสาวรยีม์ปืีนใหญ่ จรวด ปืนกลจาํลองทีป่ลดระวางมา

จดัแสดงไวก้ลางแจง้ อกีท ัง้ยงัมพีญานาคพ่นนํา้ที่ทาํใหภู้มทิศันโ์ดยรอบนัน้สวยงาม เหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจเป็นอบ

ย่างยิง่ สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิหาดใหญ่ 

15.00 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร ์(Nok Air) เท่ียวบินท่ี DD505 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท ีมบีรกิารอาหารวา่งและนํา้ดืม่บนเครื่อง ท่านละ1ชดุ  

*ขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไลออนแอร ์หรอืสายการบินแอรเ์อเชีย ในกรณีท่ีมีการยกเลกิเท่ียวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลา

เดินทางของเท่ียวบิน หรอืจาํนวนท่ีนัง่ไม่เพยีงพอ เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อรายการท่องเท่ียว 

16.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 



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

อตัราค่าบรกิาร 

เบตง สดุฟินชมทะเลหมอก ใตส้ดุแดนสยาม 4 วนั 3 คนื 

กาํหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเด่ียวเพิม่ท่านละ 

เดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์2565 

5-8 กมุภาพนัธ ์2565 12,500 4,000.- 

10-13 กมุภาพนัธ ์2565 12,500 4,000.- 

12-15 กมุภาพนัธ ์2565 12,500 4,000.- 

17-20 กมุภาพนัธ ์2565 12,500 4,000.- 

19-22 กมุภาพนัธ ์2565 12,500 4,000.- 

24-27 กมุภาพนัธ ์2565 12,500 4,000.- 

26 กมุภาพนัธ-์01 มีนาคม 2565 12,500 4,000.- 

เดินทางเดือน มีนาคม 2565 

03-06 มีนาคม 2565 12,500 4,000.- 

05-08 มีนาคม 2565 12,500 4,000.- 

10-13 มีนาคม 2565 12,500 4,000.- 

12-15 มีนาคม 2565 12,500 4,000.- 



อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่านํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเทีย่วบนิ 

17-20 มีนาคม 2565 12,500 4,000.- 

19-22 มีนาคม 2565 12,500 4,000.- 

24-27 มีนาคม 2565 12,500 4,000.- 

26-29 มีนาคม 2565 12,500 4,000.- 

31 มีนาคม-03 เมษายน 2565 12,500 4,000.- 

เดินทางเดือน เมษายน 2565 

02-05 เมษายน 2565 12,500 4,000.- 

07-10 เมษายน 2565 12,500 4,000.- 

09-12 เมษายน 2565 12,500 4,000.- 

13-16 เมษายน 2565 * วนัสงกรานต ์ 13,900 4,000.- 

14-17 เมษายน 2565 * วนัสงกรานต ์ 13,900 4,000.- 

16-19 เมษายน 2565 12,500 4,000.- 

21-24 เมษายน 2565 12,500 4,000.- 

23-26 เมษายน 2565 12,500 4,000.- 

27-30 เมษายน 2565 12,500 4,000.- 



 ค่านํา้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครื่องท่านละ 20 กโิลกรมั ไป-กลบั 

 ค่ารถนาํเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าทีพ่กัระดบั 4 ดาว 2 คนื และ 3 ดาว 1 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทาง 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถนาํเทีย่ว 

 ค่าบรกิารโหลดกระเป๋าส่วนเกนิ 20 กก. 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ โรค

ระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและ

เขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถขึ้นอยู่กบัความพงึพอใจในการรบับรกิารหรอืให ้

เพือ่เป็นสนินํา้ใจแก่ผูใ้หบ้รกิาร 
 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลกิ 
เงือ่นไขการสาํรองท่ีนัง่ 

 ส่ง สาํเนาบตัรประชาชน พรอ้มชาํระเงนิผ่านโครงการทวัรเ์ทีย่วไทย  

 บตัรประชาชนตวัจรงิถอืไปในวนัเดนิทาง 

 หลกัฐานแสดงการรบัวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 และเอกสารอืน่ๆ ตามทีต่ามประกาศกาํหนด 

เงือ่นไขการยกเลกิ 



***เม่ือท่านไดชํ้าระเงนิแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได ้(กรณียกเลกิการจองรายการนําเท่ียว กอ่นชําระเงนิเท่านั้นแต่การยกเลกิ

กรณีเหตสุดุวสิยั หรอืมีเหตกุารณ์ท่ีไม่สามารถเดินทางได ้(เช่น โรคระบาด, ศบค.ส ัง่ระงบัการเดินทางฯ) ทางบรษิทัฯ ทวัร ์จะตอ้งคืนเงนิ

ใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีจา่ย 60% มาแลว้กบับรษิทัทวัร ์ตามหลกัการ “ยกเลกิทวัร”์ เป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกจินําเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

รบกวนอา่นทาํความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสดุของตวัท่าน 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทั

ฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์หากท่านไดช้าํระเงนิค่าบรกิารมาแลว้ ถอืวา่ท่าน

ไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้รกิารขอ้อืน่ๆทีไ่ดร้ะบมุาท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 45 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทีก่าํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง 

3. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษของเทีย่วบนิปกตแิละเทีย่วบนิเช่าเหมาลาํ ทางบรษิทัจะทาํการออกบตัร

โดยสารทนัทีเม่ือคณะมีจาํนวนขัน้ตํา่ 9 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และกาํหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการ

เปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินกาํหนด และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลากาํหนดการเดนิทาง

ของเทีย่วบนิ ตามขอ้กาํหนดของกรมการบนิพลเรอืนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษิทัฯและตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถนาํเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์อ้จาํกดัดา้นภูมอิากาศ, จาํนวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

5. ในระหวา่งการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

6. ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท่้านไมไ่ดท่้องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้ แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบรกิารนัน้ ๆ 

8. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 



9. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

10. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้น

ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

11. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

12. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

13. ในกรณีผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืต ัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

14. กรณีที่ผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุครัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น   

15. ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผดิชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 


