พักแกรนด์แมนดารินเบตง 2 คืน ช้อปปิ้ งจุใจ รวมค่าโหลดกระเป๋ า 20 กก.ไป-กลับ

วันแรก

04.00 น.

ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
ชมบ้านขุนพิทกั ษ์รายา บ้านโบราณร้อยปี สักการะเจ้าแม่ล้ มิ กอเหนี่ ยว แห่งเมืองปัตตานี
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบฮาลาบาลา เที่ยวชม เกาะทวด พร้อมขอพรรับโชคลาภสุดเฮง
ชมจุดไฮไลท์สดุ ฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตูไ้ ปรษณี ยโ์ บราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ ายใต้สดุ สยาม
ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กบั ต้นไม้พนั ปี , ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อนํ้ าพุรอ้ นเบตง
พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุน๊ ดํา ก.ม.4) ต้นตําหรับอร่อยระดับตํานาน
ลิ้มรส เมนู ช่ือดัง ไก่เบตง, เคาหยก, จิ้มจุม่ ปลานิ ลสายนํ้ าไหล และปลาจีนหรือปลานิ ลสายนํ้ าไหลนึ่ งซีอ้ วิ
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปัตตานี –ศาลเจ้าแม่ล้ มิ กอเหนี่ ยว-บ้านขุนพิทกั ษ์รายา-ยะลา-จุดชม
วิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-เบตง-จุดเช็คอินป้ ายโอเคเบตง-สตรีทอาร์ต-วงเวียนหอนาฬกิ าเบตง-ตูไ้ ปรษณี ย ์
โบราณ-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยใหก้ าร
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่อง
๋ ่องบินของ
ออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ นึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตัวเครื
คณะเป็ นตัวชั
๋ น้ ประหยัดพิเศษ ทีน่ งั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ งั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะซึง่ เป็ นไปตาม
เงือ่ นไขสายการบิน * ผูเ้ ดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เทีย่ วไทยเพือ่ ใหเ้ จ้าหน้าทีต่ รวจสอบและแส
กนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู ้เดินทางไม่ได้แสกนยืนยันสิทธิ์กบั เจ้าหน้าที*่
06.00 น.
ออกเดินทางบินลัดฟ้ าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินนกแอร์ (Nok Air) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่
30 นาที มีบริการ
อาหารว่างและนํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ชุด
*ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบินเป็ นสายการบินไลออนแอร์ หรือสายการบินแอร์เอเชีย ในกรณี ท่มี ีการยกเลิกเที่ยวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลา
เดินทางของเที่ยวบิน หรือจํานวนที่นงั ่ ไม่เพียงพอ เพื่อไม่ให้กระทบต่อรายการท่องเที่ยว
07.25 น.
เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให ้ท่านรับสัมภาระให ้เรียบร้อย ไกด์นาํ เทีย่ วรอท่านอยู่ดา้ นนอกทีจ่ ดุ นัดพบ จากนัน้ นําท่าน
ออกเดินทางสู่จงั หวัดปัตตานี โดยรถตูป้ รับอากาศ*หากต้องการเลือกทีน่ งบนรถมี
ั่
ค่าบริการเพิม่ เติม* (ระยะทาง 118 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัวโมง
่
โดยประมาณ) จากนัน้ นําท่านชม ศาลเจ้าแม่ล้ มิ กอเหนี่ ยว เชื่อกันว่าผู ้มาขอพรให ้โชคลาภจะได้ผล
หรือแม ้แต่การค้าขายทีซ่ บเซาหรือขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้นจนทําให ้เกิดความนับถือศรัทธาอย่างมาก ชาวปัตตานีจงึ ได้นาํ

ต้นไม ้ทีล่ ้มิ กอเหนี่ยวผูกคอตายมาแกะสลักเป็ นรูปบูชาและรสร้างศาลเจ้าขึ้นสักการะ สําหรับองค์เจ้าแม่ล้มิ กอเหนี่ยว ท่าน
เป็ นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภ ค้าขาย ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมมากราบไหว ้ของพรเพือ่ เป็ นศิรมิ งคลกับชีวติ

จากนัน้ นําท่านชม บ้านขุนพิทกั ษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี บ ้านขุนพิทกั ษ์รายาเป็ นเรือนแถว 2 ชัน้ 2 คูหา 2
ช่วงเสา รูปแบบของตึกแถวมีการประยุกต์ระหว่างสถาปัตยกรรมในทอ้ งถิน่ และสถาปัตยกรรมจีน ซึง่ มีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์การตัง้
ถิน่ ฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นทีจ่ งั หวัดปัตตานีและเป็ นภาพสะทอ้ นความเจริญรุ่งเรืองของย่านนี้ อีกทัง้ ยังมีการบันทึกกล่าวถึงตําแหน่ง

ของบ ้านขุนพิทกั ษ์รายาในสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสปัตตานี และมีภาพบ ้านขุนพิทกั ษ์รายาปรากฏอยู่ในภาพถ่ายในช่วงปี พ.ศ.

2484 ทีม่ เี หตุการณ์ยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ป่ นุ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อไปยัง อําเภอเบตง ระหว่างทางนําท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง
บริเวณบ ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพือ่ ล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมทีจ่ ะต้องไปตามไหล่เขา ซึง่

เป็ นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็ นจุดทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส ้นยืดสายก่อนจะ
เดินทางต่อ อําเภอเบตง ตัง้ อยู่ใต้สุดฝัง่ ตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โอบล ้อมด้วยแนว
เทือกเขาสันการาคีรี ภูมปิ ระเทศของอําเภอเบตง ด้วยภูมปิ ระเทศแบบนี้จงึ ทําให ้เบตงมีอากาศทีด่ ี อากาศเย็น และมีหมอก
ปกคลุมตลอดทัง้ ปี ดังคําขวัญประจําอําเภอทีว่ า่ “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สดุ สยาม เมืองงามชายแดน” คําว่า เบตง
มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" หมายถึง "ไม ้ไผ่ขนาดใหญ่" หรือทีค่ นในพื้นทีจ่ ะรียกไผ่ชนิดนี้วา่ ไผ่ตง ดังนัน้ ต้นไผ่
ตงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของอําเภอเบตง จากนัน้ นําท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให ้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ ายโอเคเบตง

จากนัน้ นําคณะเดินชมจุดเด่นทีไ่ ด้รบั ความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะทีส่ ะท ้อน
เรื่องราวและวิถชี วี ติ ของความเป็ นเบตงได้อย่างดี จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานทีง่ ดงามดังกล่าว เกิดจากทาง อ.เบตง
จ.ยะลา ได้มกี ารจัดงาน 111 ปี เล่าขานตํานานเมืองเบตง ซึง่ มีจดุ ประสงค์เพือ่ สร้างหมุดหมายทีแ่ สดงออกถึงวิถชี วี ติ ของ
ชาวเบตงและ สร้างจุดดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ

จากนัน้ นําท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬกิ าเบตง และ ตูไ้ ปรษณี ยโ์ บราณ ในส่วนของตัวหอนาฬกิ าสร้างขึ้นด้วยหินอ่อน
ขาวทีม่ อี ยู่มากในจังหวัดยะลา หอนาฬกิ าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่าเป็ นสะดือของเมืองเบตงก็วา่ ได้ ในเทศกาล
ต่าง ๆ ทีจ่ ดั ขึ้น มักจะใช้บริเวณหอนาฬกิ านี้เป็ นจุดนัดหมายในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล ้ๆ กันนัน้ ทีอ่ ยู่คู่เมืองเบตง
มาช้านาน คือ ตูไ้ ปรษณี ยโ์ บราณ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผู ้ทีด่ าํ ริแนวคิดคือ นายสงวน จิรจินดา อดีต
นายไปรษณียโ์ ทรเลขเบตง ทีไ่ ด้รบั เลือกเป็ นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คนแรก ในปัจจุบนั นี้ตูไ้ ปรษณียแ์ ห่งนี้ยงั เปิ ดใช้
งานได้ และนักท่องเทีย่ วมักจะซื้อโปสการ์ด เขียนและส่งจดหมายถึงญาติคนรัก หรือส่งถึงตัวเอง เก็บไว ้เป็ นความทรงจํา

จากนัน้ นําท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ทเ่ี จาะผ่านภูเขาเพือ่ เชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัว
เมือง อุโมงค์แห่งนี้ยงั เป็ นอุโมงค์ทผ่ี ู ้คนสามารถใช้สญ
ั จรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงค์ตกแต่ง
ประดับประดาด้วยไฟหลากสี เปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2544

คํา่
ที่พกั

บริการอาหารคํา่
Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สอง

สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-วัดพุทธาธิวาส-วัดกวนอิม-ป้ ายใต้สดุ สยาม-สนามบินเบตง-ร้านของฝาก
เมืองเบตง-ร้านวุน้ ดํา ต้นตํารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)–สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อนํ้ าพุรอ้ น-ศาลา
ประชาคมเบตง

04.00 น.

นําท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตัง้ อยู่ใน ตําบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กิโลเมตร มีความสูง
จากระดับนํา้ ทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ข้นึ ควบคู่ไปกับการชม
ทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่วา่ คุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มโี อกาสทีจ่ ะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าที่
เป็ นทะเลหมอกตลอดทัง้ ปี ทะเลหมอกทีก่ ่อตัวจากผืนป่ า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขือ่ นบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได้
ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว นําท่านขึ้นจุดชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา ( การเทีย่ วชม
ทะเลหมอก อาจมีการสลับสับเปลีย่ นได้ ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสําคัญ )

เช้า

บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ เดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง ก่อตัง้ เมือ่ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2460 สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตงั้ วัดเป็ นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพื้นที่วดั ออกเป็ นชัน้ ทัง้ หมด 5 ชัน้ ตัง้ เด่นสง่า
อยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดียพ์ ระพุทธธรรมประกาศตัง้ โดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวชิ ยั ประยุกต์โดยในองค์มหาธาตุ
เจดียบ์ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุกราบสักการะสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคล

จากนัน้ นําท่านสู่ วัดโพธิสตั โตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิมตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม วัดแห่งนี้เป็ นทีต่ งั้
ของศาลเจ้าซึง่ เป็ นทีป่ ระดิษฐานขององค์เทพสําคัญๆหลายองค์ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จวิ หวังเหย่
ยีห่ วังต้าตี้ หวาโถ่วเซียนซือ่ ขงจื้อ เป็ นต้น มีนกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและมาเลเซียเลือ่ มใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพร

เป็ นจํานวนมาก ส่วนมากจะขอพพรด้านการมีบตุ รและโชคลาภ จากนัน้ นําท่านออกเดินทางไปยังบริเวณพรมแดน ไทย –
มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรทีเ่ ชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายรูปกับ ป้ ายใต้สดุ สยาม ถือเป็ นจุดเช็คอินไฮไลท์อกี หนึ่งจุดว่าท่าน
ได้มาเยือนถึงแนวเขตแดนใต้สดุ ของประเทศไทย
จากนัน้ นําท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมทีต่ กแต่งด้วยไม ้ไผ่ สะท ้อนเอกลักษณ์
ท ้องถิน่ ซึง่ คําว่า "เบตง" หรือ “บือตง” เป็ นภาษาถิน่ มลายู แปลว่า "ไม ้ไผ่" กลายเป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอําเภอเบตง

จากนัน้ นําท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ใหท้ ่านได้เลือกซื้อของฝากจากทอ้ งถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
แม่บ ้าน สินค้า OTOP ,รังนก, ยาจีน, หมีเ่ หลืองเบตง, ซีอ้ วิ เบตง, สม้ โชกุน, เสื้อยืดสกรีน OK BETONG เป็ นต้น จากนัน้
นําท่านสู่ ร้านวุน้ ดํา กม.4 ต้นตําหรับอร่อยระดับตํานาน พิเศษ…เสิรฟ์ เฉาก๊วยท่านละ 1 ถว้ ย เฉาก๊วยใช้วธิ ีทาํ แบบดัง้ เดิม
ต้มเคี่ยวหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟื น ซึง่ จะทําให ้มีกลิน่ หอมและมากไปด้วยสรรพคุณทางยา ให ้ท่านได้อสิ ระซื้อเป็ นของฝาก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน พิเศษ...เมนู จ้ มิ จุม่ ปลานิ ลสายนํ้ าไหลชื่อดังของเบตง

บ่าย

นําท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม ้เมืองหนาว ตัง้ อยู่ทห่ี มู่บ ้านปิ ยะมิตร 2 สวนดอกไมน้ ้ ีอยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปาน
กลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกับการปลูกไม ้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนนี้เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือ แปลเป็ นไทยว่า สวนหมืน่ บุปผา โดยมีการพัฒนาใหเ้ ป็ น
แหล่งท่องเที่ยวและสร้างอาชีพใหก้ บั กลุ่มผู พ้ ฒ
ั นาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บา้ นบริเวณนี้ อดีตลว้ นแลว้ แต่ เป็ นสมาชิก พคม. ที่
ประกาศตัววางอาวุธ ในปี 2532 เป็ นผู ้พัฒนาชาติไทย และเลือกทีจ่ ะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไป

จากนัน้ นําท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตัง้ อยู่บ ้านปิ ยะมิตร 1 ตําบลตะเนาะแมเราะ สถานทีท่ างประวัตศิ าสตร์ ทีใ่ นอดีตเป็ นฐาน
เคลือ่ นไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) ว่ากันว่าฐานทีม่ นแห่
ั ่ งนี้เป็ นฐานทีม่ นในแนวหลั
ั่
งของสงคราม
ระหว่าง พคม กับ รัฐบาลมาเลเซีย ทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ุด เคยถูกทิ้งระเบิดถึง 2 ครัง้ เป็ นอุโมงค์ทข่ี ดุ ลึกลงไปในชัน้ ดิน จุดทีล่ กึ
ทีส่ ุดมีความลึกถึง 6 เมตร ใช้กาํ ลังคน 60 – 80 คน อุโมงค์มคี วามกว ้าง 50 – 60 ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมี
ทางเข ้าออกถึง 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกันหมด กระจายอยู่รอบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงค์นนั้ สามารถจุคนได้มากถึง 400 คน
ภายในอุโมงค์มโี รงพยาบาลสนาม ห ้องส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล ห ้องปฏิบตั งิ านวางแผน ในส่วนของพื้นผิวด้านบนของ
อุโมงค์มตี น้ ไม ้ใหญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการทีฝ่ ่ ายตรงข ้ามจะตรวจหาเจอ สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางกลับ แวะ

พักผ่อนที่ บ่อนํ้ าพุรอ้ นเบตง บ่อนํา้ พุรอ้ นเป็ นบ่อนํา้ แร่รอ้ นตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย
โดยอุณหภูมขิ องบริเวณจุดตานํา้ นัน้ อยู่ท่ี 60 – 80 องศาเซลเซียส และนักท่องเทีย่ วมักจะทํากิจกรรมครอบครัว คือ นําไข่ไก่
ไข่นกกระทา มาลวก โดยใช้เวลาเพียง 7 นาทีเท่านัน้ ไข่ก็สุกพร้อมรับประทาน บริเวณโดยรอบมีการสร้างสระนํา้ ขนาดใหญ่

สําหรับกักนํา้ จากนํา้ พุรอ้ นเพือ่ ให ้ประชาชนและนักท่องเทีย่ วได้ใช้อาบหรือแช่เท ้าเพือ่ ผ่อนคลายความเมือ่ ยล ้าได้เป็ นอย่างดี
แต่ละโซนของพื้นทีอ่ อกแบบได้อย่างมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและสระธาราบําบัด นําท่านเดินทางกลับเข ้าสู่ตวั เมืองเบตง

คํา่

จากนัน้ นําท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬกิ าโบราณและตูไ้ ปรษณียย์ กั ษ์ทไ่ี ด้จาํ ลองแบบมาจาก
ของเดิมทีอ่ ยู่ในตัวเมืองเบตง
บริการอาหารคํา่ เมนู พเิ ศษ ไก่เบตง, เคาหยก และ ปลาจีนหรือปลานิ ลสายนํ้ าไหลนึ่ งซีอ้ วิ

ที่พกั

Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

สะพานแขวนแตปูซู-ล่องเรือทะเลสาบฮาลาบาลา-เกาะทวด–วัดช้างให้-หาดใหญ่-มัสยิดกลางสงขลา-ตลาด
กิมหยง

เช้า
บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรมสมควรแก่เวลานําคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรู ปกับสะพานไม ้
สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนัน้ ในอดีตชาวบา้ นใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม ้ ยางพารา
และใช้สญ
ั จรของชาวสวนในพื้นที่ ตัวสะพานมีความกวา้ ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนัน้ นําท่านสู่ ท่าเรือตาพะเยา นําท่านล่องเรือชม
บรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา และชมวิถชี วี ติ ของชาวบ ้านริมทะเลสาบ นําท่านแวะชม เกาะทวด เกาะทวด ซึง่ ตัง้ อยู่กลางทะเลสาบฮาลาบาลา
หรือ กลางเขือ่ นบางลาง จ.ยะลา โดยนักท่องเทีย่ วชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่วนใหญ่ จะเดินทางเพือ่ มากราบไหว ้ ขอพรจากทวดบูเกีย๊ ะ และ
ได้โชคลาภจากการขอพร หลายต่อหลายครัง้ ติดต่อกัน จนนักท่องเทีย่ วบางราย ได้สนับสนุน บริจาคทรัพย์ เงินทอง ในการบูรณะจัดสร้างศาล
ทวดบูเกีย๊ ะ ให ้มีสภาพทีด่ ขี ้นึ จนกลายเป็ นกระแสบอกต่อกัน และทําให ้มีนกั ท่องเทีย่ วหลังไหล
่
เดินทางเข ้ามาเทีย่ วชมและขอพรกันแทบทุกวัน
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ จากนัน้ นําท่านชม วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ ตัง้ อยู่ทต่ี าํ บลควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์
สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เป็ นวัดเก่าแก่สร้างมาแล ้วกว่า 300 ปี ตามตํานานกล่าวว่า พระยาแก้มดําเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการ

หาชัยภูมสิ าํ หรับสร้างเมืองใหม่ให ้กับน้องสาว จึงได้เสีย่ งอธิฐาน ปล่อยช้างให ้ออกเดินทางไปในป่ า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พล
เดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ทีแ่ ห่งหนึ่ง แล ้วร้องขึ้นสามครัง้ พระยาแก้มดําจึงได้ถอื เป็ นนิมติ ทีด่ ี จะใช้
บริเวณนัน้ สร้างเมือง แต่นอ้ งสาวไม่ชอบ พระยาแก้มคําจึงใหส้ ร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล ้วใหช้ ่อื ว่า วัดช้างไห ้ แล ้ว
นิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่ง ที่ชาวบา้ นเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบนํา้ ทะเลจืด ซึ่งเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรก
ของวัดและอัฐขิ องท่านก็ถกู บรรจุไว ้ทีว่ ดั แห่งนี้ อิสระให ้ท่านไหว ้พระขอพร หรือเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดตามอัธยาศัย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนัน้ นําท่านเดินทางต่อไปยังอําเภอหาดใหญ่ แวะชมและถ่ายภาพ มัสยิดกลางสงขลา (บริเวณด้านนอก) หรือมีช่อื เต็มว่า
“มัสยิดกลางดิยน์ ุลอิสลาม” ศาสนสถานทีม่ ลี กั ษณะสถาปัตยกรรมทีส่ วยสง่าโดดเด่น บริเวณด้านหน้ามีสระนํา้ ทอดยาวกว่า
200 เมตร แลดูคล ้ายกับศาสนสถานทัชมาฮาลทีอ่ นิ เดีย จากนัน้ ออกเดินทางต่อไปยังย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา จากนัน้ นํา
ท่าน อิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดกิมหยง ให ้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอาทิเช่น อาหารแห ้ง กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถัวต่
่ างๆ เครื่องสําอาง

ที่พกั

วันที่ส่ี
เช้า
09.00 น.

และเครื่องใช้ไฟฟ้ า ซึง่ เป็ นทีร่ ูก้ นั ว่าส่วนใหญ่เป็ นสินค้าปลอดภาษีจากประเทศเพือ่ นบ ้านวางขายอยู่ ใหท้ ่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย อิสระ
อาหารคํา่ เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
B.P. Grand Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า

หาดใหญ่–ย่านเมืองเก่า Songkhla Old Town–โรงสีแดง–เขาตังกวน–อนุ สาวรียก์ รมหลวงชุมพร–สนามบิน
หาดใหญ่-ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม หรือ ร้านติ่มซํา
จากนัน้ นําท่านออกเดินทางไปยังเมืองสงขลา นําท่านเดินชม ย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งมีถนนสายสําคัญ 3 สายหลักๆ คือ
ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม ถนนทีป่ ระกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมทีย่ งั คงเอกลักษณ์ดงั้ เดิมไว ้
มีหอ้ งแถวไม ้แบบจีน ตึกคลาสสิคสไตล์ ชิโนโปรตุกีส และยังมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยนเรียงรายทัง้
สองฟากฝัง่ ถนน แม ้อาคารหลายหลังมีการปรับปรุงทาสีใหม่ แต่ยงั คงไว ้ซึง่ โครงสร้างเดิม ตึกและอาคารย่านเมืองเก่าสงขลา
ถือว่าเป็ นแหล่งเรียนรูเ้ รื่องราววิถชี วี ติ และความเป็ นมาของชาวสงขลา นอกจากนี้ตามอาคารบ ้านเรือนบางหลังยังมีภาพสตรีท
อาร์ท และ โรงสี หับ โห้ หิ้น อายุนบั 100 ปี ทีอ่ ยู่คู่มากับย่านเมืองเก่า ให ้นักท่องเทีย่ วได้ถา่ ยรูปกันอีกด้วย สมควรแก่เวลา
เดินทางต่อไปยัง เขาตังกวน ( รวมค่าเคเบิลคาร์ ) ขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา บริเวณยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบแบบ 360 องศา อาณาบริเวณประกอบด้วย ลานชมวิว ประภาคาร ศาลาวิหารแดง และ
เจดียพ์ ระธาตุเมืองสงขลา ตามจารึกกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็ นศิลปะสมัยทวาราวดี บริเวณลาน
ชมวิวมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดตัง้ อยู่กลางลานไว ้ให ้สักการะ นัง่ พักผ่อนชมวิวตัวเมืองสงขลา และทะเลสาบสงขลารวมทัง้ หาดสมิ
หลา สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางลงจากยอดเขาตังกวน ไปยัง อนุ สาวรียก์ รมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งราช
นาวีไทย พระบรมรูปของท่านหันหน้าออกทะเลดูเด่นสง่า เป็ นทีเ่ คารพนับถือของคนโดยทัวไปในภาคใต้
่
ก่อตัง้ โดยกลุม่ ไทย
อาสาป้ องกันชาติในทะเล จังหวัดสงขลา สร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2530 เพือ่ ใหช้ าวเรือ ได้สกั การะบูชาก่อนออกไปประกอบอาชีพใน
ทะเล เพราะมีความเชื่อว่าท่านจะช่วยเหลือใหแ้ คล ้วคลาดจากภัยอันตรายจากพายุและเพศภัยต่างๆ ผูค้ นนิยมมาสักการะ
ขอพรอย่างไม่ขาดสายทัง้ คนในพื้นทีแ่ ละนักท่องเทีย่ ว บริเวณรอบๆ อนุสาวรียม์ ปี ื นใหญ่ จรวด ปื นกลจําลองทีป่ ลดระวางมา
จัดแสดงไวก้ ลางแจ้ง อีกทัง้ ยังมีพญานาคพ่นนํา้ ที่ทาํ ใหภ้ ูมทิ ศั น์โดยรอบนัน้ สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็ นอบ
ย่างยิง่ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
15.00 น.
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD505 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง
่
30 นาที มีบริการอาหารว่างและนํา้ ดืม่ บนเครื่อง ท่านละ1ชุด
*ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบินเป็ นสายการบินไลออนแอร์ หรือสายการบินแอร์เอเชีย ในกรณี ท่มี ีการยกเลิกเที่ยวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลา
เดินทางของเที่ยวบิน หรือจํานวนที่นงั ่ ไม่เพียงพอ เพื่อไม่ให้กระทบต่อรายการท่องเที่ยว
16.25 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

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

อัตราค่าบริการ

เบตง สุดฟิ นชมทะเลหมอก ใต้สดุ แดนสยาม 4 วัน 3 คืน
กําหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2565
5-8 กุมภาพันธ์ 2565

12,500

4,000.-

10-13 กุมภาพันธ์ 2565

12,500

4,000.-

12-15 กุมภาพันธ์ 2565

12,500

4,000.-

17-20 กุมภาพันธ์ 2565

12,500

4,000.-

19-22 กุมภาพันธ์ 2565

12,500

4,000.-

24-27 กุมภาพันธ์ 2565

12,500

4,000.-

26 กุมภาพันธ์-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.-

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 * วันสงกรานต์

13,900

4,000.-

14-17 เมษายน 2565 * วันสงกรานต์

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.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม



ค่าบัตรโดยสารชัน้ ประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส ้นทางและวันทีร่ ะบุในรายการ
ค่านํา้ หนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเทีย่ วบิน











ค่านํา้ หนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม ไป-กลับ
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว 2 คืน และ 3 ดาว 1 คืน พักห ้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห ้องเดีย่ ว)
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ (ทางบริษทั สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข ้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าประกันชีวติ กรณีอบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ าํ นาญเส ้นทาง
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน, ค่าเลือกทีน่ งั ่ บนรถนําเทีย่ ว
 ค่าบริการโหลดกระเป๋ าส่วนเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งั ่
เพิม่ เอง, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ, โรค
ระบาด, การประท ้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให ้ออกและ
เข ้าเมืองจากเจ้าหน้าทีผ่ ู ้เกี่ยวข ้องซึง่ อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ท ้องถิน่ และคนขับรถขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจในการรับบริการหรือให ้
เพือ่ เป็ นสินนํา้ ใจแก่ผู ้ให ้บริการ

เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่

เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่ และการยกเลิก

 ส่ง สําเนาบัตรประชาชน พร้อมชําระเงินผ่านโครงการทัวร์เทีย่ วไทย
 บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
 หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้ องกันโรค COVID-19 และเอกสารอืน่ ๆ ตามทีต่ ามประกาศกําหนด
เงือ่ นไขการยกเลิก

***เมื่อท่านได้ชําระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ (กรณี ยกเลิกการจองรายการนํ าเที่ยว ก่อนชําระเงินเท่านั้นแต่การยกเลิก
กรณี เหตุสดุ วิสยั หรือมีเหตุการณ์ท่ไี ม่สามารถเดินทางได้ (เช่น โรคระบาด, ศบค.สังระงั
่ บการเดินทางฯ) ทางบริษทั ฯ ทัวร์ จะต้องคืนเงิน
ให้กบั นักท่องเที่ยวที่จา่ ย 60% มาแล้วกับบริษทั ทัวร์ ตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” เป็ นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนํ าเที่ยวและมัคคุเทศก์***

รบกวนอ่านทําความเข้าใจเงือ่ นไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

เงือ่ นไขการให้บริการ

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให ้ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั
ฯ เท่านัน้ อีกทัง้ ข ้อสรุปและข ้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให ้ถือเป็ นข ้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชาํ ระเงินค่าบริการมาแล ้ว ถือว่าท่าน
ได้ยอมรับและรับทราบเงือ่ นไขการให ้บริการข ้ออืน่ ๆทีไ่ ด้ระบุมาทัง้ หมดนี้แล ้ว
2. โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจาํ นวนผู ้เดินทางขัน้ ตํา่ 45 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าํ หนดไว ้เท่านัน้ หากมีจาํ นวนผู ้
เดินทางรวมแล ้วน้อยกว่าทีก่ าํ หนดไว ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกําหนดการเดินทาง
3. เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชันบั
่ ตรโดยสารชัน้ ประหยัดพิเศษของเทีย่ วบินปกติและเทีย่ วบินเช่าเหมาลํา
ทางบริษทั จะทําการออกบัตร
โดยสารทันทีเมื่อคณะมีจาํ นวนขัน้ ตํา่ 9 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ ดินทาง และกําหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการ
เปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมตามที่สายการบินกําหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน เวลากําหนดการเดินทาง
ของเทีย่ วบิน ตามข ้อกําหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า
4. บริษทั ฯและตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์,เทีย่ วบิน,สายการบินและทีน่ งั ่ บนรถนําเทีย่ วตามความ
เหมาะสมให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ข ้อจํากัดด้านภูมอิ ากาศ, จํานวนทีน่ งั ่ ของชัน้ ประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่
เดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญ
5. ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
6. ค่าบริการทีท่ ่านชําระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระให ้กับบริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าํ ให ้ท่านไม่ได้ทอ่ งเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว ้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห ้บริการ บริษทั ฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให ้ แต่จะไม่คนื เงินให ้สําหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
8. เดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ู ้เดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วนี้

9. ผู ้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว อันมีสาเหตุมาจากผู ้เดินทาง
10. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร โรคระบาด ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้น
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่าง ๆ
11. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผู ้เดินทาง ทีเ่ กี่ยวข ้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทางไป
12. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หากผู ้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว (ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
13. ในกรณี ผูเ้ ดินทางที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เช่น การขอใช้วลี แชร์ท่สี นามบิน กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึ้นกับผู ้เดินทาง (ถ ้ามี)
14. กรณี ท่ผี ูเ้ ดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัวเครื
๋ ่องบิน , ตัวรถทั
๋ วร์ , ตัวรถไฟ
๋
กรุณาติดต่อสอบถามเพือ่ ยืนยันกับ
เจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ ก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น
15. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบั ผิดชอบ หากผูเ้ ดินทางไม่ปฏิบตั ิตามขอ้ กําหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น

บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

