
 
 
 

 
 

เที่ยวบิน เส้นทาง เวลา 

ขาไป SL702 ดอนเมือง-หาดใหญ่ 06.20 – 07.50 

ขากลบัSL721 หาดใหญ่-ดอนเมือง 21.10 – 22.40 
 

 

 

 



 
 
 

วนัแรก  (1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ –วดัช้างให้ - จุดชมววิสะพานข้ามอ่างเกบ็นํา้เข่ือนบางลาง -ป้ายOK 

BATONG -อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ - ตู้ไปรษณย์ีแห่งอาํเภอเบตง- หอนาฬิกาเบตง 

 

04.20 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 11เคาน์เตอร์สายการ

บินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สมัภาระก่อนการเดินทาง 

 

06.20น. ออกเดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่ียวบินท่ี SL702 

 

07.50น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา หลงัรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

 นาํท่านเดินทางสู่วัดช้างให้วดัเก่าแก่กว่า 300 ปี วดัชา้งให้ ถือว่าเป็นวดัตน้ตาํรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจา้

อาวาสองคแ์รกของวดั นาํท่านกราบไหวส้ถูปหรือมณฑปบรรจุอฐิัหลวงพ่อทวด สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจงัหวดั

ปัตตานีและใกลเ้คียง มีผูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยู่เนืองนิจ ใครเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือวตัถุส่ิงของถูกขโมย หรือศูนย์

หายกพ็ากนัไปบนบาน ณ ท่ีสถูปแห่งน้ี  วดัชา้งใหจึ้งกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือและเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของ

จงัหวดัปัตตานี ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มากราบสกัการะหลวงปู่ทวดอยา่งไม่ขาดสาย 
 

 
 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่เบตงอาํเภอปลายดา้มขวานตั้งอยู่ใตสุ้ดของประเทศไทยเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจทั้ง

ธรรมชาติและวฒันธรรมก่อนเขา้สู่เขตเมืองเบตง นําท่านแวะจุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บนํ้าเข่ือนบางลางหรือ

สะพานโต๊ะกูแช อีกหน่ึงสถานท่ีพกัผ่อนและชมวิวทิวทศัน์ภูเขาท่ีโอบลอ้มเข่ือนบางลาง ให้ท่านไดช้มวิว สูดอากาศ

สดช่ืน ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
 



 
 
 

 
 
 

 

จากนั้น นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเบตง แวะถ่ายรูป ป้าย OK BATONGจุดเช็คอินแรก ท่ีคอยตอนรับนักท่องเท่ียวท่ีมา

เยือนเมืองในหมอก ดอกไมง้าม แห่งน้ี จากนั้นนาํชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิตั้งอยู่บริเวณถนนอมรฤทธ์ิตดักบัถนน

ภกัดีดาํรงผา่นสวนสาธารณะออกสู่ถนนบริเวณหนา้สวนนกเป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทยท่ีขดุ

ทอดโคง้ให้รถวิ่งไปมาความยาวตลอดอุโมงค์ประมาณ 268 เมตรและทาํเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทางนําคณะ

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอําเภอเบตงท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและใหญ่ท่ีสุดในโลกตูเ้ดิม

ตั้งอยู่ท่ีบริเวณส่ีแยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตงสร้างข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง

จุดประสงคท่ี์สร้างไวใ้นคร้ังแรกก็เพื่อใชเ้ป็นท่ีกระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตงไดรั้บฟังจากวิทยุท่ีฝังอยู่

ส่วนบนของตูแ้ละใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจนทุกวนัน้ี ใกลก้นัเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอาํเภอเบตงซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้าง

เก่าแก่อยูเ่คียงคู่กบัเมืองเบตงมาชา้นานเปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ท่ีตั้งอยูจุ่ดศูนยก์ลางของเมืองบริเวณจุดตดัของถนน

สุขยางค์กบัถนนรัตนกิจสร้าง

ดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเล่ือง

ช่ื อ จ า ก ย ะ ล า ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร

ย อ ม รั บ ใน เร่ื อ งข อ งค ว าม

แข็งแรงสวยงามและคงทน 

อิสระให้ท่านเก็บภาพท่ีระลึก

ตามอธัยาศยั 

เยน็ บริการอาหารเยน็ 
 

  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมคาเธ่ย์  เบตงหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 
 



 
 
 

วนัท่ีสอง (2) วัดพระโพธิสัตว์กวนอมิ- ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม – วัดพุทธาธิวาส- ร้านรังนกและร้านสมุนไพร–สวนหม่ืนบุป

ผา - อุโมงค์ปิยะมิตร– บ่อนํา้ร้อนเบตง 

เช้า บริการอาหารเช้า 

 นาํท่านเดินทางสู่ วัดพระโพธิสัตว์กวนอมิมีจุดเด่นคือเจดีย ์7 ชั้นอนัโดดเด่น สร้างข้ึนประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยผูมี้จิต

ศรัทธาไดร่้วมกนับริจาคเงินสถานท่ีศกัสิทธ์ิและแหล่งศรัทธาของชาวเบตง เป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพอาทิเจา้แม่

กวนอิมท่านแป๊ะกงท่านกวงกงเจา้แม่จิวหวงัเหยย่ีห่วงัตา้ต้ีหวาโถ่วเซียนซ่ือขงจ๊ือเป็นตน้ มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ

ชาวมาเลเซียท่ีเล่ือมใสศรัทธา เดินทางมาสกัการะขอพรดา้นการมีบุตรและโชคลาภ 

จากนั้น นาํทุกท่านเดินทางไป เช็คอิน ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยามเป็นท่ีระลึกตั้งอยูบ่ริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวง

หมายเลข 410 ห่างจาก 
ตวัเมืองประมาณ 7 กิโลเมตรเป็นแนวเขตแดนระหวา่งอาํเภอเบตงกบั 

รัฐเปรัคประเทศมาเลเซียมีเอกลกัษณ์ลายเส้นแผนท่ีประเทศไทยสี 
ทองโดดเด่นสลกับนป้ายหินอ่อนรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไม ้

ดอกไมป้ระดบัอนังดงาม 
 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาสท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่

บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

สีทองเป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก 

ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และกราบขอพรพระพุทธ

ธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธานพระพุทธรูป

ทองสัมฤทธ์ิองคใ์หญ่ท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากน้ียงัมี

วิหารหลวงปูทวดเหยยีบทะเลนํ้าจืดให ้

ท่านไดก้ราบขอพรถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

จากนั้นแวะร้านรังนกและร้านสมุนไพรเลือกซ้ือสินคา้เป็นของฝากตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ สวนหม่ืนบุปผาหรือเรียกว่าสวนไมด้อกเมืองหนาวเบตงเป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวใน

ภาคใตเ้น่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสมดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีอยูสู่งจากระดบัทะเลปานกลางราว800 เมตรมี

อากาศเยน็สบายตลอดปีระบบนํ้ าเพียงพอจึงมีความเหมาะสมกบัการปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิดสวนดอกไมน้ี้

อยู่ท่ามกลางภูเขาในโครงการตามพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีท่ีมีดอกไมน้านา

พนัธ์ุบานสะพร่ังคอยเช้ือเชิญผูม้าเยอืนความสวยงามของดอกไมท่ี้ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเยา้ยวนใหน้กัท่องเท่ียวเขา้

ไปเท่ียวชมและสมัผสักบัสภาพภูมิอากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวา่พื้นท่ีอ่ืนของภาคใต ้



 
 
 

 
 

นาํคณะเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตรเป็นอุโมงคดิ์นท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา (จคม.) สร้างข้ึนสาํหรับเป็น

ฐานปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมืองแต่ต่อมาไดก้ลบัมาร่วมพฒันาชาติไทยอุโมงคปิ์ยะมิตรสร้างเม่ือปีพ.ศ. 2519 ใชห้ลบ

การโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียงในปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้

ประวติัศาสตร์ในอดีตตลอดอุโมงคจ์ะพบเห็นร่องรอยของการดาํเนินชีวิตท่ียงัคงหลงเหลืออยูเ่ช่นห้องนอนท่ีมีเตียง

ดินก่อติดกบัผนงัอุปกรณ์ในการสู้รบและเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการเดินป่ารวมทั้งหอ้งบญัชาการรบซ่ึงจุคนไดถึ้ง 200 

คน 
 

จากนั้น  เดินทางสู่ บ่อนํ้าร้อนเบตงเป็นบ่อนํ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่โดยจะมีนํ้ าร้อนผุดข้ึนมา

จากใตดิ้นประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆมากมายอุณหภูมิของนํ้ าอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียสซ่ึงตรงจุดท่ีมีนํ้ าเดือดน้ี

สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุกภายใน 10 นาทีซ่ึงแต่ละโซนออกแบบอย่างไดม้าตรฐานถูกสุขลกัษณะทั้งบ่อนํ้ าร้อนบ่อ

ใหญ่บ่อแช่นํ้าร้อนใหม่และอาคารธาราบาํบดัโดยเช่ือกนัวา่นํ้าแร่แห่งน้ีสามารถบรรเทารักษาโรคภยัต่างๆไดเ้ป็นอยา่ง

ดีอาทิโรคปวดเม่ือยโรคเหน็บชาโรคผวิหนงัเป็นตน้ 

 
เยน็ บริการอาหารเยน็ 

  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมคาเธ่ย์  เบตงหรือเทียบเท่า 



 
 
 

วนัท่ีสาม (3) ชมทะเลหมอกSkywalk อยัเยอร์เวง–สะพานแตปูซู- ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว–(หากมีเวลา) ตลาดกมิหยง - สนามบิน

หาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
 

04.00 น. เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวงเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงอยูใ่นพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟมี

ความสูงจากระดบันํ้าทะเล 2,038 เมตรเป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่และสวยงามในช่วงเวลาเชา้จุดชมวิวแห่งน้ีจะกลายเป็น

สวรรคบ์นดินเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเตม็อ่ิมกบัทะเลหมอกสมัผสัอากาศอนับริสุทธ์ิและทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขา

ไมโครเวฟ(ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)อีกหน่ึงไฮไลท์สําหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงก็คือสกายวอล์คทะเล

หมอกอยัเยอร์เวงระเบียงทางเดินท่ียืน่ออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตรส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจก

ใสท่ีสามารถมองทะลุลงไปไดถึ้งพื้นเบ้ืองล่างสามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทางและวิวพระอาทิตยข้ึ์นและทิวทศัน์

ของทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ(ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวม

รองเท้าเดนิบนสกายวอร์ค) 
 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า SET BOX 
 

 

 แวะถ่ายรูป สะพานแตปูซูเป็นสะพานแขวนแบบพื้นไมมี้ความกวา้ง 1.8 เมตรยาวกว่า 100 เมตรขา้มแม่นํ้ าปัตตานี

สร้างมาตั้งแต่สมยัอดีตกาํนันตาํบลอยัเยอร์เวงนายมูเซ็งแตปูซูช่วยระดมพลงัและเงินสมทบจากชาวบา้นร่วมกับ

ราชการท่ีไม่เพียงพอเพราะตอ้งสั่งสายสลิงสําหรับยึดโยงตวัสะพานจากญ่ีปุ่นซ่ึงสมยันั้นเป็นเร่ืองใหญ่มากสามารถ

ช่วยเหลือความยากลาํบากของชาวบา้นท่ีอยูอี่กฝ่ังของแม่นํ้ าซ่ึงในขณะนั้นตอ้งใชแ้พไมไ้ผ่ขา้มไป-มาทาํให้ชาวบา้น

โดยเฉพาะเด็กๆต้องเสียชีวิตทุกปีเวลาขนยา้ยผลผลิตการเกษตรหรือคนป่วยก็ลาํบากแสนสาหัสการก่อสร้าง

สะพานแตปูซูข้ึนมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกนัจึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของการต่อสู้ของชาวกม.32 ในการเอาชนะ

ธรรมชาติและความรักสามคัคีของคนในชุมชน 



 
 
 

จากนั้น นาํท่านสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียวหรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง ศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมยั

โบราณ ชาวบา้นให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความสําเร็จขอโชค ขอลาภ การคา้ขาย 

หรือแมแ้ต่ใครเจ็บป่วย ไดรั้บความเดือดร้อน ประการใด หากไดม้าขอพร บนบาน กบัเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว ก็จะหาย

เจบ็หายป่วยพน้จากความเดือดร้อน 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั 

 

(หากมีเวลา)นาํท่านอิสระชอ้ปป้ิงตลาดกิมหยงแหล่งสินคา้มีให้เลือกซ้ือเลือกหาแทบ ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ 

รองเทา้ ขนมขบเค้ียว เคร่ืองสาํอางค ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของเด็กเล่น แวน่ตา ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน สินคา้ทัว่ไป 

ตลาดกิมหยงจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะขายสินคา้ทัว่ไป ส่วนชั้นบนจะเนน้ไปทางเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่วนดา้นตะวนัออกจะ

เป็นลกัษณะตลาดสด 
 

 
 

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 
 

21.10น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่ียวบินท่ี SL721 

22.40 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 

 

 



 
 
 

 

หมายเหตุ: รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถสลบัสับเปลี่ยนสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก อาหาร ในรายการทัวร์ตามความเหมาะสม โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยน

ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นสําคญั. 
 

 

 

หากลูกค้าต้องการซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดนิทาง ราคา/ท่าน 
รัฐช่วย 40%  

ลูกค้าชําระ/ท่าน 
พกัเดีย่ว 

14 - 16มกราคม65 

21 - 23 มกราคม65 

28 - 30มกราคม65 

8,300 4,980 + 2,500 

 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่าน้ันกรณเีป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท 

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน 

ชําระได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ก่อนออกเดนิทาง * 
 



 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุพร้อมนํ้าหนกักระเป๋าโหลดสมัภาระ 10 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 

 ค่ารถ นาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ **กรุ๊ปออกเดนิทาง ขั้นตํ่า 9 ท่าน**   

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นหอ้ง TWIN BED 

แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ เช่นกนักรณีพกัแบบTRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 

BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  



 
 
 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน

หอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่ม

นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน  

กรณผู้ีเดนิทางเป็นชาวต่างชาติ ชําระค่าทัวร์เพิม่ 1,000 บาท 

ค่าซ้ือท่ีนัง่บนรถนาํเท่ียว 

 
 

เง่ือนไขการให้บริการสําหรับท่านท่ีไม่ใช่สิทธิโครงการทัวร์เท่ียวไทย 

ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้งชําระมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชนหากไม่ชาํระตามท่ีบริษทักาํหนด 

ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย35วนัหาก

ท่านไม่ชาํระเงินหรือไม่ชาํระเงินตามกาํหนดใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆเม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ทาง

บริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

**เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน กรณีทางบริษัทออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายช่ือผู้เดินทาง ทุก

กรณ*ี* 

 

 



 
 
 

 

เง่ือนไขการให้บริการสําหรับท่านท่ีใช้สิทธิโครงการทัวร์เท่ียวไทย 

1. ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้งชําระเงินผ่านแอปพลเิคช่ัน เป๋าตัง โครงการทัวร์เท่ียวไทย พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน 

2. หลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 

3. นาํบตัรประชาชนตวัจริง และ โทรศพัทมื์อถือเคร่ืองท่ีท่านไดล้งทะเบียนแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั (ท่ีท่านใชช้าํระเงิน) ถือไปในการ

เดินทางดว้ย 

4. รายช่ือผูเ้ดินทางตอ้งตรงกบัช่ือท่ีใชช้าํระเงินดว้ยเป๋าตงัของคนนั้น ๆ เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งทาํการ Scan QR code และใบหนา้ 

ก่อนเร่ิมและหลงัจบทวัร์และระหวา่งทวัร์ ตอ้งมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ทางบริษทัขอความร่วมมือทุกท่านใน

กิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองจากทางบริษทั ตอ้งดาํเนินการตามเง่ือนไขโครงการทวัร์เท่ียวไทย หากท่านไม่ให้ความร่วมมือทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ในราคาเตม็ 

5. ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได ้
 

 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทัวร์ 

เม่ือท่านได้ชําระเงินแล้วไม่สามารถเปลีย่นแปลงการเดนิทางได้ และไม่สามารถเปลีย่นแปลงผู้เดนิทางได้ (กรณต้ีองยกเลกิ

การจองรายการนําเท่ียวต้องทําการยกเลกิก่อนชําระเงินเท่าน้ัน) ในการยกเลกิกรณเีหตุสุดวสัิย หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถ

เดนิทางได้ เช่น โรคระบาด , ศบค.ส่ังระงับการเดนิทาง ฯ ทางบริษัททัวร์จะต้องคืนเงนิให้กบันักท่องเท่ียวท่ีจ่าย 60% 

มาแล้วกบับริษัททัวร์ โดยตามหลกัการ “ยกเลกิทัวร์” เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกจินําเท่ียวและมัคคุเทศก์ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีให้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ

ของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดใด ของบริษทั ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชาํระเงิน

ค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืน ๆ ท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดแลว้ 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน

แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 
 
 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 

COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้ใดใด ท้ังส้ิน 

11. กรุณาอ่าน ทาํความเขา้ใจให้ถ่ีถว้น เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
 

**เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนไม่ว่ากรณใีดท้ังส้ิน ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


