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BETONG 
เบตง Very Good ชมทะเลหมอก สกายวอล์ค อัยเยอรเ์วง  

สายการบนิไทยไลอ้อนแอร ์(SL) 
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน ท่านละ พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 

31 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 13,999.- 2,800.- 

*กรุ๊ปออกเดินทาง ข้ันต่า 8 ท่าน* 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พกั 

1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ-่ศาลเจ้าแมล้ิ่มกอ
เหนี่ยว-จุดชมวิว สะพานขา้มอา่งเก็บนา้เขื่อนบางลาง-ป้าย
โอเคเบตง-ตู้ไปรษณีย์สูง-ใหญท่ี่สุดในโลก -อุโมงคม์งคล
ฤทธิ์ - หอนาฬิกาเมืองเบตง   

   Grand Mandarin Betong Hotel 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-วัดพุทธาธวิาส-วัด
กวนอิม-ป้ายใต้สุดสยาม-สนามบินเบตง-ร้านของฝาก
เมืองเบตง-ร้านวุน้ด า (เฉาก๊วย ก.ม. 4)–สวนหมื่นบุปผา-
อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้าพุร้อน-ศาลาประชาคม 

   Grand Mandarin Betong Hotel 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให-้มัสยิดกลางสงขลา-ตลาด
กิมหยง-สนามบินหาดใหญ-่ดอนเมือง 
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วันแรก สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว -จุดชมวิว 
สะพานขา้มอ่างเก็บน้าเขื่อนบางลาง -ป้ายโอเคเบตง-ตู้ไปรษณยี์สูง-ใหญ่
ที่สุดในโลก -อุโมงค์มงคลฤทธิ์ - หอนาฬกิาเมืองเบตง   

04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์  โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกเร่ืองบัตรโดยสารท่ีน่ังและ
เช็คสัมภาระก่อนเดินทาง***ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน*** 

 

06.20 น. เดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเคร่ืองบิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์   

*ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนสายการบินเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชีย หรือสายการบินนกแอร์ ในกรณีท่ีมี
การยกเลิกเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงเวลาเดินทางของเท่ียวบิน หรือจ านวนท่ีน่ังไม่เพียงพอ ท่ีส่งผล
กระทบต่อรายการท่องเท่ียว* 

07.25 น.      เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

ออกเดินทางสู่ จ.ปัตตานี ระหว่างทางแวะเสริมสิริมงคล ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนีย่ว เจ้าของต านาน
สุดคลาสสิกของปัตตานี โดยมีเร่ืองเล่าว่าล้ิมกอเหน่ียวเดินทางมาตามพ่ีชายกลับไปดูแลแม่ท่ีบ้าน
เกิด แต่พ่ีชายไม่กลับไป ล้ิมกอเหน่ียวจึงผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหิมะพานต์ โดยภายในศาลมีความ
เช่ือกันว่าเราสามารถยืมเงินเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียวเป็นขวัญถุงได้ เม่ือค้าขายได้ก าไรงอกเงยให้น าเงิน
มาคืนเป็น 2 เท่า ของท่ีได้ยืมเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียวไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 

 เดินทางสู่ อ.เบตง จังหวัดท่ีอยู่ใต้สุดของประเทศไทย ระหว่างทางแวะถ่ายรูป ท่ีจุดชมวิว สะพาน

ข้ามอ่างเก็บน้าเขื่อนบางลาง เส้นทางสู่อ าเภอเบตง ซึ่งสะพานน้ีสร้างข้ึนเพ่ือย่นระยะทางกว่า 15 

กิโลเมตร เดิมถนนท่ีใช้จะเป็นเส้นทางระหว่างภูเขาท่ีมีความคดเค้ียว ท าให้การสัญจรเป็นด้วยความ

ล่าช้าและเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ท าให้ทางราชการต้องด าเนินการสร้างทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 410 สายยะลา-เบตง ข้ึน โดยประหยัดเวลาการเดินทางได้ประมาณ 30 นาที 

ค่า รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ 2) 
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 สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ อ าเภอเบตง  แวะบันทึกภาพเป็นท่ีระลึก ท่ี ป้ายโอเคเบตง จุด
เช็คอินแรกท่ีคอยต้อนรับนักท่องเท่ียวก่อนเข้าสู่ “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมือง
งามชายแดน” ซึ่งต้ังอยู่ทางเข้าตัวเมืองเบตง เส้นทางสาย 410 ถนนสายหลักในการเข้า-ออก
ตัวเมืองเบตง 

 

 น าท่านถ่ายภาพกับ ตู้ไปรษณย์ีสูง-ใหญ่ที่สดุในโลก ตู้ไปรษณีย์แห่งน้ี ต้ังอยู่ ณ มุมถนนสุข
ยางค์ บริเวณส่ีแยกหอนาฬิกาต้ังแต่ปี 2467 ในอดีตการติดต่อส่ือสารระหว่างอ าเภอเบตงกับ
อ าเภออ่ืน ๆ เป็นไปด้วยความยากล าบาก การติดต่อส่ือสารด้วยจดหมาย เป็นการติดต่อส่ือสาร
ท่ีสะดวกท่ีสุด นายสงวน จิระจินดา นายกเทศมนตรีอ าเภอเบตง ในขณะน้ันเคยเป็นนาย
ไปรษณีย์มาก่อน จึงได้จัดสร้างตู้ไปรษณีย์น้ีไว้ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์การติดต่อส่ือสารของ
อ าเภอเบตง และยังได้ติดต้ังวิทยุกระจายเสียงไว้ในส่วนบนของตู้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับฟัง
ข่าวสารจากทางราชการด้วยและปัจจุบันตู้ไปรษณีย์ใบน้ี ก็ยังใช้งานอยู่พร้อมบริการรับ
จดหมายเหมือนตู้ไปรษณีย์ท่ัว ๆ ไป 

 สมควรแก่เวลา น าท่านชมแสงสียามค่าคืนของ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ ์เป็นอุโมงค์ถนนท่ีลอด
ผ่านภูเขา เช่ือมชุมชนเมืองกับปริมณฑลของเบตง มีระยะทางยาว 273 เมตร ท่ีแห่งน้ีเป็นจุด
สตาร์ทของเส้นทางว่ิงโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของทีมพี่ตูนบอด้ีสแลม 

 หลังจากน้ัน น าท่านชม หอนาฬกิาเมืองเบตง  ส่ิงก่อสร้างคู่บ้านคู่เมืองเบตง  เสน่ห์ท่ีคู่หอ
นาฬิกาคือ นกนางแอ่นนับพันตัวท่ีเกาะสายไฟบริเวณหอนาฬิกา ซึ่งมีจ านวนมากช่วงเดือน
กันยายนถึงมีนาคม  นกนางแอ่นเหล่าน้ีบินหนีความหนาวเย็นมาจากไซบีเรีย  และชาวเบตงมี
เรื่องเล่าว่าหากท่านโดนมูลของนกนางแอ่นตกใส่ในบริเวณน้ี ไม่นานท่านจะต้องกลับมาเยือน
เมืองเบตงอีกแน่นอน 

ที่พกั น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า 

 

 

 

 

 



 

QQBET-SL004- เบตง Very Good ชมทะเลหมอก สกายวอล์ค อัยเยอรเ์วง 3 วัน 2 คืน สายการบนิไทยไลอ้อนแอร ์(SL) 

 

 

  

TAIWAN 

04.00 น. เตรียมตัวออกเดินทางชมทะเหมอก 

04.45 น. ออกเดินทางสู่เขาไมโครเวฟ (ความสูงจากระดับน้าทะเล 2,038 ฟุต) อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 32 

กิโลเมตร เพ่ือชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ข้ึนสู่จุดชมวิว 

 สกายวอล์คอัยเยอรเ์วง (Skywalk@Aiyerweng) ไฮไลท์ส าหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

ระเบียงทางเดินท่ีย่ืนออกจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายระเบียงเป็นพ้ืนกระจกใสมอง

ทะลุไปได้ถึงพ้ืนเบ้ืองล่าง สามารถชมบรรยากาศดวงอาทิตย์ข้ึน ท่ามกลางสายหมอกอันงดงามราวกับ

อยู่บนสรวงสวรรค์ ได้แบบรอบทิศทาง 360 องศา รวมค่ารถท้องถ่ินข้ึนจุดชมวิว และค่าถุงผ้าสวม

รองเท้าเดินบนสกายวอล์ค (เปล่ียนใช้รถบรกิารของชุมชนอัยเยอร์เวงข้ึนสกายวอล์ค รถสองแถว

ท้องถ่ิน และต่อรถมอเตอร์ไซต์ท้องถ่ิน) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 3) 

 

  

วันที่สอง สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง-วัดพทุธาธิวาส-วัดกวนอิม-ป้ายใต้สุด

สยาม-สนามบินเบตง-รา้นของฝากเมืองเบตง-รา้นวุ้นดํา (เฉาก๊วยก.ม.4)–

สวนหม่ืนบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้าพรุอ้น-ศาลาประชาคม) 
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 วัดพทุธาธิวาส ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็น

เจดีย์สีทองทรงศรีวิชัยประยุกต์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กราบพระพุทธธรรมกายมงคลฯ 

พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากน้ียังมีวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเล

จืดอีกด้วย 

 

 น าท่านสู่ วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิมต้ังอยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม 

วัดแห่งน้ีเป็นท่ีต้ังของศาลเจ้าซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานขององค์เทพส าคัญๆหลายองค์ อาทิ เจ้าแม่

กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ย่ีหวังต้าต้ี หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจ้ือ เป็นต้น มี

นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและมาเลเซียเล่ือมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพรเป็นจ านวนมาก 

ส่วนมากจะขอพพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ 

 เหยียบแผ่นดินใต้สุดสยามชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ่ายรูปท่ีป้าย “ใต้สุดสยาม” และรูปแผนท่ี

ประเทศ   ไทยสีทองสลักบนหินอ่อน   
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น าท่านถ่ายรูปด้านนอก สนามบินเบตงสนามบินแห่งใหม่ ล าดับท่ี 29 ของกรมท่าอากาศยาน 

แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของอ าเภอเบตง สถาปัตยกรรมของอาคารท่ีงดงาม เพราะอาคารบางส่วนถูก

ออกแบบด้วยไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถ่ิน เน่ืองจากค าว่า “เบตง” หรือ “บือตง” เป็นภาษาถ่ิน

มลายู ซึ่งแปลว่า “ไม้ไผ่” 

 

ชม ร้านของฝากเมืองเบตง  ( ชิมชาเห็ดหลินจือธรรมชาติและซุปต้าลิหวัง ตุ๋นไก่)  มอบ

ประกาศนียบัตร “100โค้ง 1,000เล้ียว” และชมร้านอินเตอร์รังนก การคัดรังนก เลือกซื้อสินค้า

พ้ืนเมือง และทานรังนกตุ๋นโสม (ท่านจ่ายเอง) 

 

น าท่านสู่ ร้านวุ้นดํา กม.4 ต้นต าหรับอร่อยระดับต านาน พิเศษ…เสิร์ฟเฉาก๊วยท่านละ 1 ถ้วย 

เฉาก๊วยใช้วิธีท าแบบด้ังเดิม ต้มเค่ียวหญ้าเฉาก๊วยด้วยเตาฟืน ซึ่งจะท าให้มีกล่ินหอมและมากไปด้วย

สรรพคุณทางยา ให้ท่านได้อิสระซื้อเป็นของฝาก 

กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) 

 

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ อุโมงค์ปิยะมิตร  อดีตฐานท่ีม่ันของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาผู้เช่ียวชาญ

ในการรบรูปแบบจรยุทธ์ เป็นท่ีหลบเร้นการโจมตีทางอากาศ อุโมงค์มีความยาว 1 กิโลเมตร ใช้เวลา

ขุด 3 เดือน โดยแรงงาน 50 คนหมุนเวียนกันขุด ด้ังเดิมมีทางเข้าออก 9 ทาง กระจายตัวอยู่ท่ัวภูเขา 

ภายในอุโมงค์มีศูนย์บัญชาการ ห้องพยาบาล ห้องส่งสัญญาณวิทยุ ห้องใต้ดินเก็บเสบียงและ

เอกสารส าคัญ ห้องพักผ่อน ภายนอกมีลานฝึกซ้อมกลยุทธ์และท ากิจกรรมต่างๆ ป้อมยาม ห้องครัว

ไร้ควัน ห้องฮันนิมูนวิวาห์ห้าดาว ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ ต้นไม้พันปีใกล้ ปากทางเข้าอุโมงค์ 
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สวนหมื่นบุปผา  โอบล้อมดอกไม้เมืองหนาวหน่ึงเดียวของภาคใต้อุณหภูมิ 13–32C ตลอดปี ชม

ดอกไม้นานาชนิดปลูกตามฤดูกาล 

 

 

 
 

เดินทางไป บ่อน้าร้อนเบตง บ่อน้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย 

โดยอุณหภูมิของน้าน้ันอยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณท่ีน้าเดือดน้ีสามารถต้มไข่ไก่ได้

จนสุกภายใน 7 นาทีเท่าน้ัน ท่านสามารถน่ังขอบสระแช่เท้าจะรู้สึกผ่อนคลาย (นุ่งขาส้ัน) 

 
ค่า รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ 5) 

ท่ีพัก น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า 
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 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)  ห้องอาหารของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่ง

น้ีใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักท่ีสร้างข้ึนน้ัน ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น 
ผลไม้ ยางพารา และใช้สัญจรของชาวสวนในพ้ืนท่ี ตัวสะพานมีความกว้าง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร 

 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดช้างให้ (วัดราษฎรบ์ูรณาราม) วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี กราบสักการะพระรูปหลวง

ปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืดเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแห่งน้ี รวมท้ังเดินชมบริเวณวัด และเช่าวัตถุบูชา 
อันศักด์สิทธ์ิ ด้านหน้าของวัดเป็นสถูปบรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด ซึ่งผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรและ
อธิษฐานขอความช่วยเหลืออยู่เนืองนิตย์ 

 
 น าท่านเดินทางสู่ มัสยิดกลางสงขลา หรือช่ือเต็มว่า มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม ต้ังอยู่ท่ี ต าบลคลองแห 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศาสนสถานของพ่ีน้องชาวมุสลิม ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่างดีของชาวสงขลา 
และนักท่องเท่ียว  เพราะมีลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีสวยสง่างดงาม โดยด้านหน้าจะมีสระน้าทอดยาวราว 
200 เมตร ท าให้มัสยิดน้ีดูคล้ายกับทัชมาฮาลท่ีอินเดียจนได้ขนานนามว่าเป็น ทัชมาฮาลเมืองไทย 

วันที่สาม สะพานแขวนแตปูซู–วัดช้างให้-มัสยิดกลางสงขลา -ตลาดกิมหยง-สนามบิน

หาดใหญ่-ดอนเมือง 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) 
 จากน้ันช้อปป้ิง ตลาดกิมหยง ศูนย์รวมสินค้าหลากหลาย เช่น ขนมขบเข้ียว ผลไม้สด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

ลูกหยี น้าหอม เคร่ืองส าอาง ช้อคโกแลต เป็นต้น 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ ่
 ***ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน*** 
 น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์   
 *ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนสายการบินเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชีย หรือสายการบินนกแอร์ ในกรณีท่ีมีการ

ยกเลิกเท่ียวบิน,การเปล่ียนแปลงเวลาเดินทางของเท่ียวบิน หรือจ านวนท่ีน่ังไม่เพียงพอ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
รายการท่องเท่ียว* 

20.45 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 
  

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

 
กําหนดวันเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน ท่านละ 

 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 

31 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 13,999.- 2,800.- 

24 – 26 ก.พ. 66 10,999.- 2,800.- 

17 – 19 ม.ีค. 66 10,999.- 2,800.-  
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06 – 08 เม.ย. 66 13,999 2,800  

11 – 13 เม.ย. 66  12,999 2,800 

13 – 15 เม.ย. 66 13,999 2,800  

26 – 28 พ.ค. 66  10,999.- 2,800.-  

23 – 25 มิ.ย. 66  10,999.- 2,800.-  

27 – 29 ก.ค.66  12,999.- 2,800.-  

28 – 30 ก.ค. 66 13,999.- 2,800.-  

*กรุ๊ปออกเดินทาง ข้ันต่า 8 ท่าน* 
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 

 
อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่าน้ัน หากสายการ

บินมีการปรับราคาภาษีน้ามันข้ึน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน้ามันเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง 

(ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีน่ังล่วงหน้าได้ ท่านจะได้รับท่ีน่ังแบบสุ่มเท่าน้ัน) 

2. ค่ารถตู้น าเท่ียว 9 ท่ีน่ัง พร้อมน้ามันและคนขับน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

3. ค่าท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทน

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 

ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมน้ันๆ 

4. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ายานพาหนะท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
8. ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่าน้ัน 
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อัตราค่าบรกิารดังกล่าวไม่รวม 
1.ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองค่าน้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 15 กิโลกรัม ราคา 550 บาทต่อเท่ียว   
(หากต้องการซื้อน้าหนักกระเป๋าเพ่ิม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนเดินทาง 7 วัน) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 
4. ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส าหรับมุสลิม 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 
6.ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 % และ VAT 3% 
 
  การยกเลิกการเดินทาง 
***เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์*** 
1.แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 
3.แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินท้ังหมด 
4.** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง
(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
คณะทัวร์ครบ 8 ท่านออกเดินทาง 
บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
รายการท่องเท่ียว และร้านอาหาร สามารถสลับปรับเปล่ียนรายการในแต่ละวัน เพ่ือใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไป
อย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล 
หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ท้ังส้ิน แต่ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฎิบัติตามข้อก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
โควิด 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนใดใดท้ังส้ิน 
 



 

QQBET-SL004- เบตง Very Good ชมทะเลหมอก สกายวอล์ค อัยเยอรเ์วง 3 วัน 2 คืน สายการบนิไทยไลอ้อนแอร ์(SL) 

** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก ** 

 


