1

วันแรก (1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ปัตตานี - วัดช้ างให้ หลวงปู่ ทวด - จุดชมวิวสะพานข้ าม
อ่ างเก็บนํา้ เขื่อนบางลาง– เบตง - ป้ าย OK BATONG - อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ - หอนาฬิ กาเบตง
03.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์ เตอร์ สายการ
บินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง
06.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD70
07.25 น. คณะเดินทางถึง เดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว รถตู้ปรับอากาศรอรับ
นําท่านเดินทางสู่ วัดช้ างให้ วัดเก่าแก่กว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็ นวัดต้นตํารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่าน
เป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด นําท่านกราบไหว้สถูปหรื อมณฑปบรรจุอฐั ิหลวงพ่อทวด สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของ
ชาวจังหวัดปั ตตานีและใกล้เคียง มีผคู ้ นไปกราบไหว้บนบานอยูเ่ นืองนิจ ใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรื อวัตถุสิ่งของถูก
ขโมย หรื อศูนย์หายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็ น
อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปั ตตานี ที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ ทวดอย่างไม่ขาดสาย

เที่ยง
จากนั้น

 บริการอาหารกลางวัน
เดิ น ทางสู่ เบตง อํา เภอปลายด้า มขวาน ตั้ง อยู่ใ ต้สุ ด ของประเทศไทย เต็ม ไปด้ว ยแหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ น่ า สนใจ ทั้ง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ก่อนเข้าสู่ เขตเมืองเบตง นําท่านแวะ จุดชมวิวหรื อสะพานโต๊ ะกูแช อีกหนึ่งสถานที่พกั ผ่อน
และชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง ให้ท่านได้ชมวิว สู ดอากาศสดชื่น ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

2

จากนั้น

นําท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองเบตง แวะถ่ายรู ป ป้ าย OK BATONG จุดเช็คอินแรก ที่คอยตอนรับนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนเมืองในหมอก ดอกไม้งาม แห่งนี้ จากนั้นนําชม อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่ บริ เวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับถนน
ภักดีดาํ รง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ ถนน บริ เวณหน้าสวนนก เป็ นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่ งแรกของเมืองไทย ที่
ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไปมา ความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร และทําเป็ นทางเดินตลอดสองข้างทาง นําคณะ
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกบริ เวณ ตู้ไปรษณีย์แห่ งอําเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ ที่สุดในโลก ตูเ้ ดิม
ตั้งอยู่ที่บริ เวณสี่ แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็ นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟั ง จากวิทยุที่ฝังอยู่
ส่ ว นบนของตู ้ และใช้เ ป็ นตู ้ไ ปรษณี ย ์ม าจนทุ ก วัน นี้ ใกล้ก ัน เป็ น หอนาฬิ กาคู่ บ้ า นคู่ เ มื อ งอํ า เภอเบตง ซึ่ งเป็ น
สิ่ งก่อสร้ างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กบั เมืองเบตงมาช้านาน เปรี ยบเหมือนสัญลักษณ์ที่ต้ งั อยู่จุดศูนย์กลางของเมือง บริ เวณ
จุดตัดของถนนสุ ขยางค์กบั ถนนรัตนกิจ สร้างด้วยหิ นอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่ อจากยะลาที่ได้รับการยอมรับในเรื่ อง
ของความแข็งแรง สวยงาม และคงทน อิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย
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เย็น

 บริการอาหารเย็น
 นําท่ านเข้ าสู่ ท่พ
ี กั โรงแรมเมอร์ลิน เบตง หรื อเทียบเท่ า

วันที่สอง (2) เบตง - วัดพระโพธิสัตว์ กวนอิม - ถ่ ายรู ปคู่ป้ายใต้ สุดแดนสยาม – วัดพุทธาธิวาส - ร้ านรั งนกและร้ านสมุนไพร –
สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ ปิยะมิตร – บ่ อนํา้ ร้ อนเบตง
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า
นําท่านเดินทางสู่ วัดพระโพธิสัตว์ กวนอิม มีจุดเด่นคือเจดีย ์ 7 ชั้นอันโดดเด่น สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยผูม้ ีจิต
ศรัทธาได้ร่วมกันบริ จาคเงิน สถานที่ศกั สิ ทธิ์ และแหล่งศรัทธาของชาวเบตง เป็ นที่ประดิษฐานขององค์เทพ อาทิ เจ้าแม่
กวนอิม ท่านแป๊ ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยีห
่ วังต้าตี้ หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจื๊อ เป็ นต้น มีนกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวมาเลเซียที่เลื่อมใสศรัทธา เดินทางมาสักการะขอพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางไป เช็คอิน ถ่ ายรู ปคู่ ป้ายใต้ สุดแดนสยาม เป็ นที่
ระลึกตั้งอยูบ่ ริ เวณชายแดนปลายสุ ดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจาก
ตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็ นแนวเขตแดนระหว่างอําเภอเบตง กับ
รัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสี
ทองโดดเด่นสลักบนป้ายหิ นอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้
ดอกไม้ประดับอันงดงาม
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เที่ยง
จากนั้น

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ที่ต้ งั เด่นเป็ นสง่า
อยู่ บ นเนิ น เขา สั ก การะพระธาตุ เ จดี ย์ พ ระพุ ท ธธรรม
ประกาศสี ทองเป็ นศิลปกรรมแบบศรี วิชยั ประยุกต์สวยงาม
มาก ภายในบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ และกราบขอพรพระ
พุ ท ธ ธ ร ร ม ก า ย ม ง ค ล ป ร ะ ยุ ร เ ก ศ า น น ท์ สุ พ พิ ธ า น
พระพุ ท ธรู ป ทองสั ม ฤทธิ์ องค์ใ หญ่ ท่ี สุ ด ในประเทศไทย
นอกจากนี้ยงั มีวิหารหลวงปูทวดเหยียบทะเลนํ้าจืดให้
ท่านได้กราบขอพรถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
จากนั้นแวะร้ านรังนกและร้ านสมุนไพร เลือกซื้อสิ นค้า เป็ นของฝากตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรื อเรี ยกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็ นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่ งเดียวใน
ภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยูส่ ู งจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร
มี อากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบนํ้าเพียงพอ จึ งมี ความเหมาะสมกับการปลูกไม้ด อกเมื องหนาวนานาชนิ ด สวน
ดอกไม้น้ ี อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มี
ดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผูม้ าเยือน ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรี ยงรายเป็ นทิวแถวเย้ายวนให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม และสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่าํ กว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้

นําคณะเดินทางสู่ อุโมงค์ ปิยะมิตร เป็ นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิ สต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สําหรับ
เป็ นฐานปฏิบตั ิการต่อสู ้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่ วมพัฒนาชาติไทย อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519
ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปั จจุบนั ได้เปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามา
เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ในอดีต ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่ องรอยของการดําเนินชีวิตที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนที่
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เย็น

มีเตียงดิน ก่อติดกับผนัง อุปกรณ์ในการสู ้รบ และเครื่ องไม้เครื่ องมือในการเดินป่ า รวมทั้งห้องบัญชาการรบ ซึ่ งจุคน
ได้ถึง 200 คน
เดินทางสู่ บ่ อนํ้าร้ อนเบตง เป็ นบ่อนํ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ าํ ร้อนผุดขึ้นมา
จากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของนํ้าอยูท่ ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ าํ เดือดนี้
สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุ กภายใน 10 นาที ซึ่ งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุ ขลักษณะ ทั้งบ่อนํ้าร้อนบ่อ
ใหญ่ บ่อแช่น้ าํ ร้อนใหม่ และอาคารธาราบําบัด โดยเชื่อกันว่านํ้าแร่ แห่ งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็ น
อย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็ นต้น

 บริการอาหารเย็น
 นําท่ านเข้ าสู่ ท่พ
ี กั โรงแรมเมอร์ลิน เบตง หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม (3) เบตง –ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์ เวง –สะพานแตปูซู - ศาลเจ้ าแม่ ลมิ้ กอเหนี่ยว - สนามบินหาดใหญ่ สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
04.00 น.

เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง เป็ นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยูใ่ นพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มี
ความสู งจากระดับนํ้าทะเล 2,038 เมตร เป็ นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็ น
สวรรค์บนดินเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริ สุทธิ์ และทัศนี ยภาพที่สวยงามของยอด
เขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อีกหนึ่งไฮไลท์ สําหรั บการชมทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง ก็คือ สกายวอล์ ค
ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง ระเบียงทางเดินที่ยน
ื่ ออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่ วนปลายเป็ นระเบียงชมวิวพื้น
กระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ข้ ึน
และทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์ เวงอันสวยงามสุ ดอลังการ (ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ ารถมอเตอร์ ไซด์ ขึน
้ จุดชมวิวและค่ า
ถุงผ้ าสวมรองเท้ าเดินบนสกายวอร์ ค)
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จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า SET BOX
แวะถ่ายรู ป สะพานแตปูซู เป็ นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ มีความ
กว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ข้ามแม่น้ าํ ปั ตตานี สร้างมาตั้งแต่
สมัยอดีตกํานันตําบลอัยเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู ช่วยระดมพลัง
และเงินสมทบจากชาวบ้านร่ วมกับราชการ ที่ไม่เพียงพอ เพราะ
ต้องสัง่ สายสลิง สําหรับยึดโยงตัวสะพานจากญี่ปุ่น ซึ่งสมัยนั้น
เป็ นเรื่ องใหญ่มาก สามารถช่วยเหลือความยากลําบากของ
ชาวบ้านที่อยูอ่ ีกฝั่งของแม่น้ าํ ซึ่งในขณะนั้นต้องใช้แพไม้
ไผ่ขา้ มไป-มา ทําให้ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กๆต้องเสี ย
ชีวิตทุกปี เวลาขนย้ายผลผลิตการเกษตร หรื อคนป่ วย
ก็ลาํ บากแสนสาหัส การก่อสร้างสะพานแตปูซู ขึ้นมาโดยการร่ วมแรงร่ วมใจกัน จึงเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของการ
ต่อสู ้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุมชน
นําท่านเดินทางสู่ จังหวัด ปั ตตานี นําสักการะขอพร ศาลเจ้ าแม่ ลิม้ กอเหนี่ยว หรื อ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาลศักดิ์สิ ทธิ์
คู่ บ ้า นคู่ เ มื อ งปั ต ตานี ม าแต่ ส มัย โบราณ ชาวบ้า นให้ ค วามเคารพนับ ถื อ เดิ น ทางมาสั ก การบู ช าเพื่ อ ให้ ป ระสบ
ความสําเร็ จขอโชค ขอลาภ การค้าขาย หรื อแม้แต่ใครเจ็บป่ วย ได้รับความเดือดร้อน ประการใด หากได้มาขอพร บน
บาน กับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ก็จะหายเจ็บหายป่ วยพ้นจากความเดือดร้อน
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เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน
สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
หากมีเวลา อิสระช้อปปิ้ งส่ งท้ายที่ ตลาดกิมหยง แหล่งสิ นค้ามีให้เลือกซื้ อเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า
รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่ องสําอางค์ เครื่ องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่ องใช้ในครัวเรื อน สิ นค้าทัว่ ไป
ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขายสิ นค้าทัว่ ไป ส่ วนชั้นบนจะเน้นไปทางเครื่ องใช้ไฟฟ้า ส่ วนด้านตะวันออกจะ
เป็ นลักษณะตลาดสด

17.55 น.
19.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD507
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........
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หมายเหตุ : รายการทัวร์ ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวั แทนบริ ษทั
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์ ,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็ นผูบ้ ริ หารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริ ษทั จะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ.

อัตราค่ าบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ราคา/ท่ าน

พักเดีย่ ว

31 ธ.ค. 64 – 02 ม.ค. 65
01 – 03 ม.ค. 65

รัฐช่ วย 40%
ลูกค้ าชําระ/ท่ าน

12,455

7,473

+ 2,500

* ค่ าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่ องเที่ยวชาวไทยเท่ านั้น กรณีเป็ นชาวต่ างชาติมคี ่ าใช่ จ่ายเพิม่ 1,000 บาท
ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่ านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน
ชําระได้ ทเี่ จ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ก่ อนออกเดินทาง *
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ พร้อมนํ้าหนักกระเป๋ าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม
 ค่ารถ นําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
**กรุ๊ปออกเดินทาง ขั้นตํ่า 9 ท่ าน**
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
กรณี หอ้ ง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรื อ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง TWIN BED
แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณี พกั แบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็ นเสริ มเตียง หรื อ SOFA
BED หรื อ เสริ มฟูกที่นอน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
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อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทวั ร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่ องดื่มที่สง่ั เพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่ านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน
 กรณีผู้เดินทางเป็ นชาวต่ างชาติ ชําระค่าทัวร์ เพิม่ 1,000 บาท
 ค่าซื้อที่นง่ั บนรถนําเที่ยว

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองทัวร์ผเู ้ ดินทางต้อง ชําระเงินผ่ านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง โครงการทัวร์ เที่ยวไทย พร้อมส่ งสําเนาบัตรประชาชน
2. หลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
3. นําบัตรประชาชนตัวจริ ง และ โทรศัพท์มือถือเครื่ องที่ท่านได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน
่ เป๋ าตัง (ที่ท่านใช้ชาํ ระเงิน) ถือไปในการ
เดินทางด้วย
4. รายชื่อผูเ้ ดินทางต้องตรงกับชื่อที่ใช้ชาํ ระเงินด้วยเป๋ าตังของคนนั้น ๆ เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องทําการ Scan QR code และ ใบหน้า
ก่อนเริ่ มและหลังจบทัวร์ และระหว่างทัวร์ ต้องมีการถ่ายรู ป ตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ทางบริ ษทั ขอความร่ วมมือทุกท่านใน
กิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องดําเนินการตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย หากท่ านไม่ ให้ ความร่ วมมือทางบริษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ในราคาเต็ม
5. ไม่สามารถเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่ าทัวร์
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เมื่อท่ านได้ ชําระเงินแล้ วไม่ สามารถเปลีย่ นแปลงการเดินทางได้ (กรณีต้องยกเลิกการจองรายการนําเที่ยว ต้ องทําการยกเลิก
ก่ อนชําระเงินเท่ านั้น) ในการยกเลิกกรณีเหตุสุดวิสัย หรื อมีเหตุการณ์ ที่ไม่ สามารถเดินทางได้ เช่ น โรคระบาด , ศบค.สั่ ง
ระงับการเดินทาง ฯ ทางบริษัททัวร์ จะต้ องคืนเงินให้ กบั นักท่ องเที่ยวที่จ่าย 60% มาแล้ วกับบริษัททัวร์ โดยตามหลักการ
“ยกเลิกทัวร์ ” เป็ นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
หมายเหตุ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจ
ของบริ ษ ทั ฯ เท่ านั้น อี ก ทั้งข้อสรุ ปและข้อตัดสิ นใดใด ของบริ ษ ทั ให้ถือเป็ นข้อยุติสิ้ น สุ ดสมบูรณ์ หากท่ านได้ชาํ ระเงิ น
ค่าบริ การมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริ การข้ออื่น ๆ ที่ได้ระบุมาทั้งหมดแล้ว
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ น
สําคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิ ดจาก ภัยธรรมชาติ เช่ น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั้น
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ ระบาด
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน
้ ใดใด ทั้งสิ้น
กรุ ณาอ่าน ทําความเข้าใจให้ถี่ถว้ น เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด
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