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เดนิทาง กรกฏาคม-ตุลาคม 2564 

พักโรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง 2 คืน 
***รวมน า้หนักกระเป๋า 20 กก.*** 

มสัยิดกลางเมืองสงขลา-ยา่นเมืองเก่าสงขลา Old Town–เขาตงักวน–หาดสมิหลา-วดัช้างให้ - อโุมงค์ปิยะมิตร -วดั
พทุธาธิวาส – บอ่น า้พรุ้อนเบตง – สวนดอกไม้หม่ืนบปุผา- SKYWALK อยัเยอร์เวง - ชมตู้ไปรษณีย์ – 

 วดัพทุธาธิวาส – สนามบนิเบตง – ถ่ายรูปปา้ยใต้สดุสยาม – อโุมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ –  
ถนนคนเดนิเบตง-ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว - ตลาดกิมหยง 

 

 

 

 

เร่ิมต้นเพียง 11,990.- 

BEST OF BETONG ที่สุดของเบตง  4 วัน 3 คืน 

โดยสายการบนิ ไทยสมายล์ (WE) 
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เส้นทางการเดนิทาง เช้า เที่ยง เย็น 
วนัท่ี 1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ– หาดใหญ่-ยา่นเมืองเก่าสงขลา Old Town–เขาตงักวน–

หาดสมิหลา-มสัยิดกลางเมืองสงขลา 

   

วนัท่ี 2 
 

หาดใหญ่ - วดัช้างให้ - สะพานข้ามอ่างเก็บน า้บางลาง- อโุมงค์ปิยะมิตร –  
บอ่น า้พรุ้อนเบตง - สวนดอกไม้หม่ืนบปุผา 

   

วนัท่ี 3 SKYWALK อยัเยอร์เวง – ลอ่งเรือชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา – OK 
BETONG - สนามบนิเบตง – ถ่ายรูปปา้ยใต้สดุสยาม - อโุมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ – 
ถนนคนเดนิเบตง 

   

วนัท่ี 4 
 

เบตง – วดัพทุธาธิวาส - เฉาก๊วย กม.4 – ชมตู้ไปรษณีย์- ศาลเจ้าแมล่ิม้กอเหน่ียว - 
ตลาดกิมหยง  - สนามบนิหาดใหญ่ –ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

   

 

 

Day 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพฯ 
- 

หาดใหญ่ 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– หาดใหญ่-ย่านเมืองเก่าสงขลา Old Town–เขาตังกวน–หาดสมิหลา-
มัสยดิกลางเมืองสงขลา 

    05.00 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ B สายการ
บินไทยสมายล์ ประตู 2 

07.05 น. เดนิทางสูห่าดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยเคร่ืองบนิ Thai Smile เที่ยวบินท่ี WE259 
08.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากนัน้น าท่านขึน้เดนิทาง

ท่องเท่ียวโดยรถตู้ปรับอากาศ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่ 1) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั ย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนางงาม ซึ่งเป็นยา่นการค้าท่ี
ส าคญัในอดีตของเมืองสงขลา เป็นถนนท่ีประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมท่ีงดงามท่ียงัคง
เอกลกัษณ์ดัง้เดมิเอาไว้ ตัง้เรียงรายตอ่เน่ืองกนัไปตามถนน แทรกตวัไปพร้อมกบัธุรกิจสมยัใหม ่ทัง้
ร้านอาหารดัง้เดมิ แถมมีการเพิ่มสีสนัด้วยภาพวาดสตรีทอาร์ท สดุนา่รักตามผนงัอาคารบ้านเรือนตา่ๆ ท่ี
สะท้อนเร่ืองราววิถีชีวิตและวฒันธรรมของคนสงขลา ท าให้การเดินเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าสงขลาไมไ่ด้เพียง 
แตจ่ะได้ชมความงามของตกึโบราณเหล่านี ้แตย่งัได้สนกุสนานไปกบัการถ่ายภาพกบัภาพวาดด้วย 
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 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัหาดสมิหลา ถ่ายรูปกบั นางเงือก สญัลกัษณ์โดดเดนของจงัหวดัสงขลา 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแก่เวลาเดินทางตอ่ไปยงั เขาตังกวน ( รวมค่ารถราง) ขึน้ไปยงัจดุชมวิวบนยอดเขา บริเวณยอด
เขาตงักวนนีส้ามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบแบบ 360 องศา อาณาบริเวณ
ประกอบด้วย ลานชมวิว ประภาคาร ศาลาวิหารแดง และเจดีย์พระธาตเุมืองสงขลา ตามจารึกกลา่ววา่สร้าง
ขึน้ในสมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช เป็นศลิปะสมยัทวาราวดี บริเวณลานชมวิวมีรูปหลอ่หลวงปู่ ทวดตัง้อยู่
กลางลานไว้ให้สกัการะ นัง่พกัผอ่นชมวิวตวัเมืองสงขลา และทะเลสาบสงขลารวมทัง้หาดสมิหลา  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลงจากยอดเขาตงักวน ไปยงั อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
พระบดิาแหง่ราชนาวีไทย พระบรมรูปของทา่นหนัหน้าออกทะเลดเูดน่สง่า เป็นท่ีเคารพนบัถือของคน
โดยทัว่ไปในภาคใต้ ก่อตัง้โดยกลุม่ไทยอาสาปอ้งกนัชาตใินทะเล จงัหวดัสงขลา สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2530 
เพ่ือให้ชาวเรือ ได้สกัการะบชูาก่อนออกไปประกอบอาชีพในทะเล เพราะมีความเช่ือวา่ทา่นจะชว่ยเหลือให้
แคล้วคลาดจากภยัอนัตรายจากพายแุละเพศภยัตา่งๆ  ผู้คนนิยมมาสกัการะขอพรอย่างไมข่าดสายทัง้คนใน
พืน้ท่ีและนกัทอ่งเท่ียว บริเวณรอบๆ อนสุาวรีย์มีปืนใหญ่ จรวด ปืนกลจ าลองท่ีปลดระวางมาจดัแสดงไว้
กลางแจ้ง อีกทัง้ยงัมีพญานาคพน่น า้ท่ีท าให้ภมูิทศัน์โดยรอบนัน้สวยงาม เหมาะแก่การพกัผอ่นหย่อนใจเป็น
อบย่างยิ่ง 

 จากนัน้เดินทางกลบัหาดใหญ่ ไปยงั จุดชมวิว เขาคอหงส์ จุดชมวิวแห่งนีเ้ราสามารถยืนชมทิวทศัน์ของ
หาดใหญ่ได้รอบเลย ( สามารถขึน้กระเช้าไปจุดชมวิวได้ ไม่รวมค่ากระเช้า ท่านละ 100 บาท )  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูมั่สยดิกลางจังหวัดสงขลา หรือมสัยิดกลางดิย์นลุอิสลาม โดยได้เร่ิมก่อตวัขึน้เม่ือ
ปี 2534 โดยนายอาศิส พิทกัษ์คมุพล ประธานฯและคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาในยคุก่อน
การบงัคบัใช้พระราชบญัญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ด้วยความตัง้ใจจริงท่ีว่า “อยากให้จงัหวัด
สงขลามีมัสยิดกลางเฉกเช่นจังหวัดอ่ืนๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทัง้เพ่ือเป็นท่ีท าการของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัสงขลาอย่างเป็นเอกเทศ มสัยิดกลางนีเ้ป็นศาสนสถาน เป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียว จนได้ช่ือวา่เป็นทชัมาฮาลแหง่ประเทศไทย และยงัเป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวไทยมสุลิมในจงัหวดั
สงขลา (ขอสงวนสิทธ์ิน าท่านชมมัสยดิจากภายนอก กรณีที่ทางมัสยดิมีพธีิกรรมหรือมัสยดิปิดท าการ) 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเข้าพัก  โรงแรมวีแอล หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า  
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Day 

2 

 

สงขลา 
- 

เบตง 

วันที่ 2 หาดใหญ่ - วัดช้างให้ - สะพานข้ามอ่างเกบ็น า้บางลาง- อุโมงค์ปิยะมติร -บ่อน า้พุ
ร้อนเบตง - สวนดอกไม้หม่ืนบุปผา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 2) 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั จ.ปัตตานี ขอพรหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 

ปี วดัช้างให้ ถือว่าเป็นวดัต้นต ารับของหลวงปู่ ทวด เพราะทา่นเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวดัและอฐัของ
ทา่นก็ถกูบรรจไุว้ท่ีวดัแหง่นี ้ด้านหน้าวดัเป็นท่ีตัง้ของสถปูหรือมณฑปบรรจอุฐิัหลวงพอ่ทวด ซึง่อยูใ่กล้กบั
เขตพทัธสีมาท่ีชาวบ้านเรียกวา่ เข่ือนหลวงพอ่ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด วดัช้างให้จงึกลายเป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวขึน้ช่ือและเป็นอีกหนึง่สญัลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเข้ามากราบสกัการะหลวงปู่
ทวดอยา่งไมข่าดสาย ท่ีเรียกวา่เม่ือมาถึงปัตตานีดนิแดนแหง่ปลายด้ามขวานแล้วต้องแวะมาให้ได้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้เดินทางไปเมืองเบตง แวะถ่ายรูป สะพานข้ามอ่างเก็บน า้บางลาง เข่ือนบางลางเป็นเข่ือนท่ีสร้าง
ขึน้เพ่ือกัน้แมน่ า้ปัตตานีตามแผนพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน า้เอนกประสงค์แหง่แรกทางภาคใต้  ชม
ทิวทศัน์ผืนป่าตดัผืนน า้สีเขียวสวยงามสบายตาลดัเลาะผ่านทางโค้งตามแนวเขาถึงเบตง 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนูพเิศษ!! ไก่สับเบตง ผักน า้ เคาหยก) (มือ้ที่3) 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าทา่นชมอุโมงค์ปิยะมิตร ให้ทา่นย้อนรอยประวตัิศาสตร์ ชมกองก าลงัพรคคคอมมนูิสมาลายา ท่ีเจาะ
อโุมงค์ภเูขาเพ่ือใช้ในการหลบภยั มีความยาวถึง 1 กม.   

  

 

 

 

 

 

 

  

 จากนัน้เดินทางตอ่ไปยงั บ่อน า้พุร้อนเบตง ตัง้อยูใ่น ต าบลตาเนาะแมเราะ จงัหวดัยะลา เป็นบอ่น า้ร้อน
ธรรมชาตขินาดใหญ่ มีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน า้ร้อนผดุขึน้มาจากใต้ดนิ ประกอบด้วยแร่ธาตุ
ตา่งๆ มากมาย อณุหภมูิของน า้อยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึง่ตรงจดุท่ีมีน า้เดือดนี ้สามารถต้มไขไ่ก่
ได้จนสกุภายใน 10 นาที ทางจงัหวดัยะลาได้ปรับปรุงภมูิทศัน์โดยรอบบอ่น า้ร้อน ให้มีความสวยงาม แต่
ยงัคงความเป็นธรรมชาต ิเพ่ือให้เหมาะส าหรับการมาพกัผอ่นหย่อนใจ และสง่เสริมการทอ่งเท่ียวเพ่ือ
สขุภาพ ภายในบอ่น า้ร้อนเบตง ยงัมีสระน า้ขนาดใหญ่ ส าหรับกกัน า้จากน า้พรุ้อน เพ่ือให้ประชาชน และ
นกัทอ่งเท่ียว ได้ใช้อาบหรือแชเ่ท้าเลน่ ซึง่แตล่ะโซนออกแบบอยา่งได้มาตรฐาน ถกูสขุลกัษณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางตอ่ไปยงั สวนดอกไม้หม่ืนบุปผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหบุเขา เป็นโครงการในพระราชด าริ
ของสมเดจ็พระเทพ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  (มือ้ที่4) 
  ที่พัก น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า  

**หมายเหตุ*ที่พักท้องถิ่นไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 

3 

 

 
เบตง 

วันที่ 3 SKYWALK อัยเยอร์เวง – ล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา – OK BETONG - 
สนามบนิเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ – ถนนคนเดนิเบตง 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยงั สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นจดุชมวิวท่ีสวยงามท่ีสดุ ให้ท่านได้ด่ืม
ด ่าบรรยากาศ ถ่ายรูปชมทะเลหมอก สดูอากาศบริสทุธ์ิยามเช้า ( รวมค่าเข้าชมแล้ว) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า  (มือ้ที่5) 
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 จากนัน้น าทา่นสู ่ท่าเรือตาพะเยา น าทา่นล่องเรือชมบรรยากาศทะเลสาบฮาลาบาลา และชมวิถีชีวิต
ของชาวบ้านริมทะเลสาบ น าทา่นแวะชม เกาะทวด ซึง่ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบฮาลาบาลา หรือ กลางเข่ือน
บางลาง จ.ยะลา โดยนกัทอ่งเท่ียวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ สว่นใหญ่ จะเดินทางเพื่อมากราบไหว้ ขอพร
จากทวดบเูก๊ียะ และได้โชคลาภจากการขอพร หลายตอ่หลายครัง้ตดิตอ่กนั จนนกัท่องเท่ียวบางราย ได้
สนบัสนนุ บริจาคทรัพย์ เงินทอง ในการบรูณะจดัสร้างศาลทวดบเูก๊ียะ ให้มีสภาพท่ีดีขึน้ จนกลายเป็น
กระแสบอกตอ่กนั และท าให้มีนกัทอ่งเท่ียวหลัง่ไหล เดนิทางเข้ามาเท่ียวชมและขอพรกนัแทบทกุวนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่6) 
บ่าย น าทา่นเช็คอินและถ่ายรูปกบัป้าย OK BETONG สญัลกัษณ์ของเมืองเบตงเป็นท่ีระลกึ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นชม สนามบินเบตง (บริเวณด้านนอกสนามบิน) ท่ีตกแตง่ด้วยไม้ไผ ่ผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน 
สวยเก๋ไก๋ ให้ทา่นได้ถ่ายภาพ 
 
 
 
 
 

  

 

 น าทา่นเหยียบแผน่ดินใต้สดุแดนสยาม ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยามติดชายแดนมาเลเซีย ให้ทา่นได้เช็คอิน 
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
 
 
 
 
 

 จากนัน้แวะร้านอินเตอร์รังนก การคดัรังนก เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง และ ร้านสมนุไพรขึน้ช่ือ (น าทา่นชิมชา
เห็ดหลินจือธรรมชาติและซุปต้าลิหวงัตุน๋ไก่) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ถนนคนเดนิเมืองเบตง ให้ทา่นได้ชมบรรยากาศเมืองเบตงและสามารถเลือกซือ้
สินค้าได้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่7) 
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 น าทา่นเดนิเลน่ด่ืมด ่ากบับรรยากาศยามค ่าคืน นกนางแอ่นเกาะตามสายไฟ ถ่ายรูปอุโมงค์เบตงมงคล
ฤทธ์ิ ลอดภเูขาแหง่แรกของไทย ท่ีมีไฟหลากสีสนัตลอดแนวอโุมงค หน้าอโุมงค์เป็นจุดเร่ิมต้นวิ่งของพี่ตนู
Body slamอีกด้วย 

  
 
 
 
 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า  
**หมายเหตุ*ที่พักท้องถิ่นไม่สามารถระบุประเภทเตียงได้** 

Day 

4 

 
 

เบตง 
- 

สงขลา 
วันท่ี 4 เบตง – วัดพุทธาธิวาส - เฉาก๊วย กม.4 – ชมตู้ไปรษณีย์- ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว - ตลาด

กิมหยง  - สนามบินหาดใหญ่ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า  (มือ้ที่8) 
09.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยงั วัดพุทธาธิวาส นมสัการพระมหาธาตเุจดีย์พระพทุธธรรมประกาศ พระพทุธ

ธรรมกายมงคลประยรุเกศานนท์สพุพิธาน น าท่านแวะชิม วุ้นด า หรือเฉาก๊วย กม.4 เป็นร้านเฉาก๊วยท่ี
เก่าแก่ดัง้เดมิของเบตง น าชมตู้ไปรษณีย์ ถ่ายรูปไปรษณีย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเบตงข้างหอนาฬิกา 
 
 
 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัจังหวัดปัตตานี 
 น าทา่นขอพรรับความส าเร็จ ณ ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิคูบ้่านคูเ่มืองปัตตานีมาตัง้แตส่มยั

โบราณ ชาวบ้านตา่งให้ความเคารพนบัถือ เดนิทางมาสกัการะบชูาเพ่ือขอให้ประสบความส าเร็จในด้าน
ตา่งๆ หรือแม้แตมี่เร่ืองเดือดร้อนก็ไปบนบานให้เจ้าแมช่ว่ยเหลือ ซึง่ก็ได้สมดงัหวงักนัไปหลายราย เป็นสิ่งยึด
เหน่ียวจิตใจ และศนูย์รวมศรัทธาเสมอมา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่9) 
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 น าทา่นแวะซือ้ของฝากก่อนกลบัท่ีตลาดกิมหยง ตลาดช่ือดงัประจ าเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 2 ชัน้ขนาด
ใหญ่ท่ีสดุท่ีหาดใหญ่ ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยัอาทิเชน่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เกมคอมพิวเตอร์ 
เสือ้ผ้า กระเป๋า ของกิน ขนม ผลไม้ตามฤดกูาล ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ่ 

21.20 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินท่ี WE268 
22.50 น. เดนิทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัภาพความประทบัใจ 

          

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ กรณี ไม่ใช้ตัว๋ 

ราคาท่านละ 
25-28 กรกฎาคม 2564 11,990.- 7,990.- 
22-25 ตุลาคม 2564 11,990.- 7,990.- 
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000  บาท / ท่าน 2,000  บาท / ท่าน 

*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ันจึงไม่มีราคาเดก็* 
 

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเป็นผู้ด าเนินการจัดที่น่ังบนรถตู้ตามความเหมาะสม ** 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทกุข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัด้าน

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองลว่งหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 14 วนั 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรับราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผู้ ร่วม

คณะไมถ่ึง 10 ทา่น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบล่วงหน้า 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 
6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดนิทาง ในกรณีท่ีผู้ เดนิทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 
อัตราค่าบริการทัวร์นีร้วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ไป-กลบั กรุงเทพ (สวุรรณภมูิ) -หาดใหญ่ ชัน้ประหยดั สายการบนิไทยสมายล์ 
2. น า้หนกัสมัภาระถือขึน้เคร่ือง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสมัภาระท่ีจะถือขึน้เคร่ืองบิน ต้องไมมี่ของมีคม กรรไกรตดั

เล็บ วตัถ ุไวไฟ 
3. คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม 
4. คา่รถโดยสาร ทอ่งเท่ียวตามรายการ  
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5. คา่โรงแรมท่ีพกั 3 คืน ห้องละ 2-3 ทา่นตามท่ีระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ 
6. คา่อาหาร ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์ 
8. พาหนะท้องถ่ิน(ถ้ามี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์ 
9. มคัคเุทศก์ ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
10. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไข
กรมธรรม์)  

11. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 
อัตราค่าบริการทัวร์นีไ้ม่รวม 

1. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใช้จา่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้ เดนิทางเอง 
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาตท่ีิต้องช าระเพิ่ม อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูค้า 1 ทา่น 

 
การจองทัวร์และส ารองที่ น่ัง 

1. กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จอง ส าหรับออกใบแจ้งหนีแ้ละใบรับเงินของทา่น  
2. กรุณายอดทัวร์เตม็จ านวน เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือวา่ได้ท าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการโอน

เงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วนั เพ่ือใช้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
 

การยกเลิกการเดนิทาง 
1. ยกเลิกการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูค้าช าระมา และเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 
3. ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
** กรณีมีเหตใุห้ยกเลิกทวัร์ โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทคืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง(ถ้า
มี)อาทิเชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ โรงแรม และคา่ใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
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