วันที1่
สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ – ปั ตตานี – ศาลเจ้าแม่ลมิ้ กอเหนี่ยว
บ้านขุนพิทักษ์รายา – ยะลา – จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง – เบตง – จุดเช็คอินป้ ายโอเคเบตง
สตรีทอาร์ต – วงเวียนหอนาฬิกาเบตง – ตู้ไปรษณียโ์ บราณ – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
05.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ ชัน้ 4 เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระเพื่อทําการเช็คอิน ณ เคาท์เตอร์สายการ
บินไทยสไมล์
07.00 น.
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ
หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยสมาย
เทีย่ วบินที่ WE 259
08.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
เจ้าหน้าที่รอรับคณะ
เช้า
บริการอาหารเช้าบนรถบัส --- ข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่
นํา ท่ า นออกเดิ น ทางสู่ จั ง หวั ด ปั ตตานี (ระยะทาง 118 ก.ม. ใช้เ วลาเดิ น ทาง 2 ชั่ ว โมง
โดยประมาณ) จากนัน้ นําท่านชม ศาลเจ้าแม่ลิม้ กอเหนี่ ยว เชื่อกันว่าผูม้ าขอพรให้โชคลาภจะ
ได้ผ ล หรือแม้แต่การค้าขายที่ ซ บเซาหรือขาดทุน ก็
กลับรุ ่ง เรืองขึน้ จนทําให้เกิ ดควา มนับถื อศรัทธา
อย่างมาก ชาวปั ตตานีจึงได้นาํ ต้นไม้ท่ีลิม้ กอเหนี่ยว
ผูกคอตายมาแกะสลักเป็ นรูปบูชาและรสร้างศาลเจ้า
ขึน้ สักการะ สําหรับองค์เจ้าแม่ลิม้ กอเหนี่ยว ท่านเป็ น
เทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภ ค้าขาย ซึ่งเป็ นที่
นิยมมากราบไหว้ของพรเพื่อเป็ นศิริมงคลกับชีวิต นําท่านชม บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้างขึน้ มา
ประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุก ว่ า 100 ปี บ้า นขุ น
พิทัก ษ์ร ายาเป็ น เรือ นแถว 2 ชั้น 2 คูหา 2 ช่วงเสา
รู ป แ บ บ ข อ ง ตึ ก แ ถ ว มี ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ร ะ ห ว่ า ง
สถาปัตยกรรม ในท้องถิ่นและสถาปั ตยกรรมจีน ซึ่งมี
ความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์การตัง้ ถิ่นฐานของชาว
ไทยเชือ้ สายจีนในพืน้ ที่จังหวัดปั ตตานีและเป็ นภาพ
สะท้อนความเจริญรุง่ เรืองของย่านนี ้ อีกทัง้ ยังมีการบันทึกกล่าวถึงตําแหน่งของบ้านขุนพิทกั ษ์รา

เทีย่ ง
บ่าย

ยาในสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสปั ตตานี และมีภาพบ้านขุนพิทกั ษ์รายาปรากฏอยู่ในภาพถ่าย
ในช่วงปี พ.ศ.2484 ที่มีเหตุการณ์ยกพลขึน้ บกของกองทัพญี่ปนุ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อําเภอเบตง ระหว่างทาง นําท่าน จอดแวะถ่ายรู ปบริเวณสะพานข้ามเขื่อนบาง
ลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนีส้ ร้าง
ขึ น้ มาเพื่ อ ล่ น ระยะทางในการเดิ น ทาง จากเดิ ม ที่
จะต้องไปตามไหล่เขา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทางหลวง
หมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวนิยม
แวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ อําเภอเบตง ตัง้ อยู่ใต้สดุ ฝั่ งตะวันตกของประเทศ
ไทย มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โอบล้อมด้วย
แนวเทือกเขาสันการาคีรี ภูมิประเทศของอําเภอเบตง
ด้ว ยภู มิ ป ระเทศแบบนี ้จึ ง ทํา ให้เ บตงมี อ ากาศที่ ดี
อากาศเย็ น และมี ห มอกปกคลุม ตลอดทั้ง ปี ดัง คํา
ขวัญประจําอําเภอที่วา่ “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” คําว่า เบตง มา
จากภาษามลายู "Buluh Betong" หมายถึง "ไม้ไผ่ขนาดใหญ่" หรือที่คนในพืน้ ที่จะรียกไผ่ชนิดนีว้ ่า ไผ่
ตง ดัง นั้น ต้น ไผ่ ต งจึ ง กลายเป็ น สัญ ลัก ษณ์ห นึ่ ง ของ
อําเภอเบตง จากนัน้ นําท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิตให้ท่าน
อิสระถ่ายรู ป ป้ ายโอเคเบตง จากนัน้ นําคณะเดินชม
จุดเด่นที่ได้รบั ความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีท
อาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิล ปะที่สะท้อนเรื่องราว
และวิถีชีวิตของความเป็ นเบตงได้อย่างดีจุดเริ่มต้น
ของการสร้างสรรค์ผลงานที่งดงามดังกล่าว เกิดจากทาง อ.เบตง จ.ยะลา ได้มีการจัดงาน 111 ปี เล่า
ขานตํานานเมืองเบตง ซึ่ งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างหมุด
หมายที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวเบตงและ สร้างจุด
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ จากนัน้
นํา ท่ า นถ่ า ยรู ป กั บ วงเวี ย นหอนาฬิ ก าเบตง และ
ตู้ไปรษณียโ์ บราณ ในส่วนของตัวหอนาฬิกาสร้างขึน้
ด้วยหินอ่อนขาวที่มีอยูม่ ากในจังหวัดยะลา หอนาฬิกาเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่าเป็ น

คํ่า

สะดือของเมืองเบตงก็วา่ ได้ ในเทศกาลต่าง ๆ ที่จดั ขึน้ มักจะใช้บริเวณหอนาฬิกานีเ้ ป็ นจุดนัดหมายใน
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ กันนัน้ ที่อยู่คเู่ มืองเบตงมาช้านาน คือ ตูไ้ ปรษณียโ์ บราณ สร้างขึน้
ในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร โดยผูท้ ่ีดาํ ริแนวคิดคือ นายสงวน จิรจินดา อดีตนายไปรษณียโ์ ทรเลข
เบตง ที่ได้รบั เลือกเป็ นนายกเทศมนตรีเทศบาลเบตง คน
แรก ในปั จจุบนั นีต้ ไู้ ปรษณียแ์ ห่งนีย้ ั งเปิ ดใช้งานได้ และ
นักท่องเที่ยวมักจะซือ้ โปสการ์ด เขียนและส่งจดหมายถึง
ญาติ ค นรัก หรื อ ส่ ง ถึ ง ตัว เอง เก็ บ ไว้เ ป็ นความทรงจํา
จากนัน้ นําท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาด
ใหญ่ ท่ีเ จาะผ่านภูเ ขาเพื่ อเชื่ อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี ย้ ัง เป็ น
อุโมงค์ท่ี ผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่ง แรกของประเทศไทย ภายในอุโมงค์ตกแต่ง
ประดับประดาด้วยไฟหลากสี เปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตคารอาหาร
ท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก Grand Mandarin Betong
http://www.mandarinbetong.co.th//

วันที่ 2
เบตง – วัดพุทธาธิวาส – -วัดกวนอิม – ป้ ายใต้สุดสยาม – สนามบินเบตง – ร้านของฝากเมืองเบตง
ร้านวุ้นดํา – ต้นตํารับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4) – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อนํา้ พุร้อน
ศาลาประชาคมเบตง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส วัดคูเ่ มืองเบตงเดิมชื่อวัดเบตง ก่อตัง้ เมื่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.
2460 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พืน้ ที่ตงั้ วัดเป็ นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพืน้ ที่
วัดออกเป็ นชัน้ ทัง้ หมด 5 ชัน้ ตัง้ เด่นสง่าอยู่บนเนินเขามี
พระธาตุเจดียพ์ ระพุทธธรรมประกาศตัง้ โดดเด่นมองเห็น
ศิลปกรรมแบบศรีวิชยั ประยุกต์โดยในองค์มหาธาตุเจดีย ์
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่ อ
ความเป็ นสิริมงคลจากนัน้ นําท่านสู่ วัดโพธิสตั โตเจ้าแม่
กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิมตัง้ อยูบ่ ริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม วัดแห่งนีเ้ ป็ นที่ตงั้ ขอ งศาลเจ้าซึ่ง
เป็ นที่ประดิษฐานขององค์เทพสําคัญๆหลายองค์ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่
จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้าตี ้ หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจือ้ เป็ นต้น มี
นัก ท่อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและมาเลเซี ย เลื่ อ มใสศรัท ธา
เดิน ทางมาสักการะขอพรเป็ นจํา นวนมากส่ว นมากจะ
ขอพพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ จากนัน้ นําท่านออก
เดินทางไปยังบริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่าน
แดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายรู ปกับป้ ายใต้
สุดสยาม ถือเป็ นจุดเช็คอินไฮไลท์อีกหนึ่งจุดว่าท่านได้มาเยือนถึงแนวเขตแดนใต้สดุ ของประเทศไทย
จากนัน้ นําท่านแวะชมและถ่ายรู ปด้านนอกอาคาร สนามบินเบตง ชมสถาปั ตยกรรมที่ตกแต่ง
ด้วยไม้ไ ผ่ สะท้อ นเอกลัก ษณ์ท้องถิ่ น ซึ่ง คํา ว่า "เบตง"
หรือ “บือตง” เป็ นภ าษาถิ่ นมลายู แปลว่า "ไม้ไ ผ่"
กลายเป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอําเภอเบตง จากนัน้
นําท่านเดินทางไปยัง ร้ านของฝากของที่ระลึ กเบตง
ให้ท่านได้เลือกซือ้ ของฝากจากท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์
กลุ่มแม่บา้ น สินค้า OTOP ,รังนก, ยาจีน, หมี่เหลืองเบตง, ซีอิว้ เบตง, ส้มโชกุน, เสือ้ ยืดสกรีน OK
BETONG เป็ นต้น จากนัน้ นําท่านสู่ ร้านวุน้ ดํา กม.4 ต้นตําหรับอร่อยระดับตํานาน พิเศษ…เสิรฟ์
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตัง้ อยู่ท่ีหมู่บา้ นปิ ยะมิตร 2 สวน
ดอกไม้นี อ้ ยู่ท่า มกลางภู เ ขา สูง จากระดับ ทะเลปาน
กลางราว 800 เมตร มี อ ากาศเย็ น สบายตลอดปี
เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวน
นีเ้ กิดขึน้ จากโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวนแห่ งนีว้ ่า ว่านฮัว
หยวน หรือ แปลเป็ นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา โดยมีการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างอาชีพ
ให้กบั กลุม่ ผูพ้ ฒ
ั นาชาติไทยในอดีต ในชุมชนและหมู่บา้ นบริเวณนี ้ อดีตล้วนแล้วแต่เป็ นสมาชิก พคม.
ที่ประกาศตัววางอาวุธ ในปี 2532 เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาชาติไทย
และเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไป จากนัน้
นํา ท่ า นชม อุ โ มงค์ปิ ยะมิ ต ร ตั้ง อยู่บ ้า นปิ ย ะมิ ต ร 1
ตําบลตะเนาะแมเราะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ใน
อดี ต เป็ นฐานเคลื่ อ นไหวทางการทหารของพรรค
คอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) ว่ากันว่าฐานที่ม่ นั แห่งนีเ้ ป็ นฐานที่ม่ นั ในแนวหลังของสงครามระหว่าง
พคม กับ รัฐบาลมาเลเซีย ที่แข็งแกร่งที่สุด เคยถูกทิง้ ระเบิด ถึง 2 ครัง้ เป็ นอุโมงค์ท่ีขุดลึกลงไปในชัน้
ดิน จุดที่ลึกที่สดุ มีความลึกถึง 6 เมตร ใช้กาํ ลังคน 60 –
80 คน อุโมงค์มีความกว้าง 50 – 60 ฟุต ยาวประมาณ 1
กิโลเมตร และมีทางเข้าออกถึง 9 ทาง เชื่ อมต่อถึง กัน
หมด กระจายอยูร่ อบ ๆ ภูเขา ภายในอุโมงค์นนั้ สามารถ
จุคนได้ม ากถึ ง 400 คน ภายในอุโมงค์มี โรงพยาบาล
สนาม ห้องส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล ห้องปฏิบตั ิงานวางแผน ในส่วนของพืน้ ผิวด้านบนของอุโมงค์มี
ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาทึบ ยากต่อการที่ฝ่ายตรงข้ามจะตรวจหาเจอ สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทาง
กลับแวะพักผ่อนที่ บ่อนํ้าพุร้อนเบตง บ่อนํา้ พุรอ้ นเป็ น
บ่อนํา้ แร่รอ้ นตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่
ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของบริเวณจุดตานํา้
นัน้ อยูท่ ่ี 60 – 80 องศาเซลเซียส และนักท่องเที่ยวมักจะ
ทํากิจกรรมครอบครัว คือ นําไข่ไก่ ไข่นกกระทามาลวก
โดยใช้เวลาเพียง 7 นาทีเท่านัน้ ไข่ก็สกุ พร้อม

คํ่า

รับประทาน บริเวณโดยรอบมีการสร้างสระนํา้ ขนาดใหญ่สาํ หรับกักนํา้ จากนํา้ พุรอ้ นเพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้เป็ นอย่างดี แต่ละโซนของพืน้ ที่
ออกแบบได้อย่างมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะและสระธาราบําบัด นําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตวั เมืองเบ
ตงจากนัน้ นําท่านแวะชมและถ่ายรู ปด้านนอกศาลาประชาคม ที่ได้จาํ ลองแบบมาจากของเดิมที่อยู่
ในตัวเมืองเบตง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตคารอาหาร
ท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก Grand Mandarin Betong
http://www.mandarinbetong.co.th//

วันที่ 3
เบตง – ขึน้ สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแขวนแตปูซู – ปั ตตานี –วัดช้างให้
หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
04.00 น.
นําท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตัง้ อยู่ใน ตําบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมือง
เบตง 30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับนํา้ ทะเล 2,038
ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึน้ ชื่อในเรื่องของ
การชมพระอาทิตย์ขนึ ้ ควบคูไ่ ปกับการชมทะเลหมอกอัน
สวยงาม จุดเด่น คือ ไม่วา่ คุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลา
ไหน ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบือ้ งหน้าที่เป็ น
ทะเลหมอกตลอดทัง้ ปี ทะเลหมอกที่ก่อตัวจากผืนป่ า ฮา
ลา–บาลา ทะเลสาบเขื่อ นบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว นํา
ท่านขึน้ จุดชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา ( การเที่ยวชมทะเล
หมอก อาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ สะพานแขวนแตปู ซู แวะถ่ายรู ปกั บสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนีใ้ ช้งานมา
หลายสิ บ ปี วั ต ถุ ป ระสงค์ห ลั ก ที่ ส ร้า งขึ ้น นั้ น ในอดี ต
ชาวบ้า นใช้ข นถ่ า ยสิ น ค้า ทางการเกษตร เช่ น ผลไม้
ยางพารา และใช้สญ
ั จรของชาวสวนในพืน้ ที่ ตัวสะพานมี
ความกว้า ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร จากนั้น นํา ท่า น
เดินทางสู่ หาดใหญ่ พักผ่อนบนรถ (ระยะทาง 259 ก.ม.

เทีย่ ง
บ่าย
17.30 น.
20.05 น.
21.35 น.

ใช้เ วลาเดินทาง 4.30 ชั่วโมง โดยประมาณ ) ระหว่างทางนําท่านเดินทางสู่ วั ดช้ า งให้ หรือ
วัดราษฎร์บูรณะ ตัง้ อยู่ท่ีตาํ บลควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เป็ นวัดเก่าแก่
สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามตํานานกล่าวว่า พระยาแก้มดําเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิสาํ หรับ
สร้างเมืองใหม่ให้กบั น้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้าง
ให้ออกเดินทางไปในป่ า โดยมี เจ้าเมื องและไพร่พ ลเดิน
ติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ ง
แล้วร้องขึน้ สามครัง้ พระยาแก้มดําจึงได้ถือเป็ นนิมิตที่ ดี
จะใช้บริเวณนัน้ สร้างเมือง แต่นอ้ งสาวไม่ชอบพร ะยาแก้ม
คําจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ช่ือว่า วัด
ช้างไห้ แล้วนิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่ง ที่ชาวบ้านเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบนํา้
ทะเลจืด ซึ่งเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ท่ีวดั แห่งนี ้ อิสระให้ท่านไหว้
พระขอพร หรือเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ ทวดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านมีเวลาเลือกซือ้ ของฝาก ณ ตลาดกิมหยง ตลาดสันติสขุ เพื่อซือ้ ของฝากฝากคนที่บา้ น ไม่ว่า
จะเป็ น ขนม ผลไม้ เสือ้ ผ้า ฯลฯ ให้ทกุ ท่านเดินอิสระตามอัธยาศัย
นําท่าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระเพื่อเตรียมตัว
เดินทางกลับ
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมาย เทีย่ วบินที่ WE 268
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PACKAGE HATYAI - BETONG
3 DAYS 2 NIGHTS

ราคาสําหรับผู้ใหญ่เดินทาง 5 ท่าน ขึน้ ไป/ 1 รถตู้ VIP 9 ทีน่ ่ัง
อัตราค่าบริการต่อท่าน

ค่าทัวร์รวมตั๋วเครื่องบิน

พักเดียว

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

12,900/ท่าน

เพิม่ 1,700

** ราคานีข้ อสงวนสิทธิ์ ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาตั๋วเครื่องบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลง **
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีผเู้ ดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ (อายุ 12 ปี ขนึ ้ ไป) ตามจํานวนที่กาํ หนด
2. ราคานีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าความผกผันของราคาตั๋วเครื่องบินและนํา้ มันเชือ้ เพลิงที่อาจเกิดขึน้ ได้
หลังจากการออกราคานี ้ **
3. ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %
5. เงื่อนไขการชําระเงินสําหรับโปรแกรมนีช้ าํ ระเต็ม
- หลังทริปคอนเฟิ รม์ เก็บเงินมัดจําท่านละ 10000 บาท
- ส่วนที่เหลือของค่าแลนด์ชาํ ระก่อนการเดินทาง 30 วัน
** กรณีตอ้ งออกตั๋วเดี่ยวต้องชําระค่าตั๋วเครื่องบิน 100 % กรณีออกตั๋วเดี่ยวไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนผู้
เดินทางหรือขอคืนเงินได้ทกุ กรณีคะ่ **

อัตรานีร้ วม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน และเส้นทาง
ตามระบุในรายการเท่านัน้
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนาํ้ มันตามรายการทัวร์ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง






ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านัน้
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2 - 3 ท่าน
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านัน้
ค่านํา้ หนักกระเป๋ าเดินทางตามมาตรฐานชัน้ ประหยัดของสายการบินนัน้ ๆ ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแล
ของท่านเอง นํา้ หนักไม่เกิน 7 กก.

 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางดํานํา้ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก
อุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัท ไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด(มหาชน)
 หัวหน้าทัวร์ผมู้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่ส่งั เพิ่มเติม
จากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้ เป็ นต้น
 ค่าส่วนเกินนํา้ หนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่ีกระเป๋ าของท่านนํา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซา่ สําหรับบุคคลต่างด้าว ที่เดินทางไปยังประเทศที่ยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวสําหรับบุคคล
สัญชาติไทย
 ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %

ตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่ อนวัน
เดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่ งั ของกรุ๊ป
เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิก
การเดินทาง ถ้าทางบริษั ทฯได้ดาํ เนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางจะต้องรอ REFUND

ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจ กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯเพื่อยืนยัน
ในกรณีท่ีต๋วั เครื่องบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ
ค่าธรรมเนียมนํา้ มันเชือ้ เพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ลา่ สุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียมหากสาย
การบินมีการปรับขึน้ ราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บตามความเป็ นจริงณ วันที่ออกตั๋ว
การยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯ คืนเงินมัดจํา 50 % / ท่าน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ท่านต้องยกเลิกก่อนการเดินทางในช่วง 65-75 วัน
บริษัทฯ หักเงินมัดจํา100% / ท่าน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ท่าน ยกเลิก ก่อนการเดินทางในช่วง 60 วัน
บริษัทฯ หักเงินค่าทัวร์ 50% / ท่าน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ท่านต้องยกเลิก ก่อนการเดินทางในช่วง 65-75 วัน
บริษัทฯ หักเงินค่าทัวร์ 100% / ท่าน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ท่าน ยกเลิก ก่อนการเดินทางในช่วง 50 วันก่อนเดินทาง

หักเงินค่าทัวร์ 100% / ท่าน

(ในกรณีที่ต๋วั เครือ่ งบินเป็ นแบบ REFUND ได้ ท่านจะต้องรอการ REFUND จากทางสายการบินเท่านัน้ ทางบริษัทฯไม่สามารถสํารอง
จ่ายให้ทา่ นก่อนได้ เนื่องจากได้ชาํ ระค่าตั๋วเต็มจํานวนให้กบั ทางสายการบินไปแล้ว)

กรณีต๋วั เครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ หรือ ตั๋วแบบ NON-REFUND หักเงินค่าทัวร์ 100% / ท่าน
** ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางไม่ ว่ากรณีใดๆก็ตาม โดยที่ท่านให้ทางบริษัทฯสํารองค่าใช้จ่าย
ใดๆก็ตามให้ก่อนนัน้ จะถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามจริงเต็มจํานวน**

