
WTBET-FD001 ไปให้สดุแล้วหยดุท่ี...เบตง 3 วนั 2 คืน  โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย (FD)             1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 

 

เดินทาง  ธนัวาคม 2563 – มีนาคม 2564 

เบตง l บ่อน ้าพรุอ้นเบตง l อโุมงคปิ์ยะมิตร l อาหารพ้ืนเมืองไก่เบตง l   

สนามบินเบตง ถ่ายรปูป้ายใตส้ดุสยาม l อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ l  

Skywalk ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง l น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 l สะพานแตปซู ูl 

Street Art สงขลา l  หาดสมิหลา l มสัยิดกลางจงัหวดัสงขลา l ตลาดกิมหยง 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันท่ี 1 สนามบินสวุรรณภมูิ -หาดใหญ่ – เบตง-สะพานขา้มอ่างเก็บน า้บางลาง -วัด

พทุธาธิวาส –บ่อน า้พรุอ้นเบตง - สวนดอกไมห้มื่นบปุผา 

   

วันท่ี 2 

 

อโุมงคปิ์ยะมิตร –เฉากว๊ย กม.4 ต ูไ้ปรษณีย ์–สนามบินเบตง-ถ่ายรปูป้ายใต ้

สดุสยาม – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – ถนนคนเดนิเบตง 

   

วันท่ี 3 Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง – น า้ตกเฉลิมพระเกยีรต ิร.9 – สะพานแตปูซ ู

ของฝากเบตง – Street Art สงขลา – ถนนนางงาม – หาดสมิหลา - มสัยิด

กลางจงัหวัดสงขลา ตลาดกมิหยง  - สนามบินหาดใหญ่ 

   

 
          

เริ่มตน้เพียง8,500.- 

ไปใหส้ดุแลว้หยดุท่ี...เบตง 3 วนั 2 คืน   
โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย (FD) 
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Day 

1 

 

เบตง 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ - หาดใหญ่– สะพานขา้มอ่างเก็บน ้าบางลาง- วดัพทุธาธิวาส –  

บ่อน ้าพรุอ้นเบตง - สวนดอกไมห้มื่นบปุผา 

04.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 

เคานเ์ตอร ์E สายการบินไทยแอรเ์อเชีย  

06.00 น. เดนิทางสู่หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD4300 

07.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีไกดท์อ้งถ่ินคอยตอ้นรบั จากนัน้น าท่านข้ึนเดินทาง

ท่องเท่ียวโดยรถต ูป้รบัอากาศ 

 จากนัน้เดนิทางไปเมืองเบตง แวะถ่ายรปู สะพานขา้มอ่างเก็บน ้าบางลาง เขือ่นบางลางเป็นเขือ่นท่ี

สรา้งขึน้เพื่อกัน้แม่น า้ปัตตานตีามแผนพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน า้เอนกประสงคแ์ห่งแรกทางภาคใต ้ 

ชมทิวทศันผ์ืนป่าตดัผืนน า้สีเขยีวสวยงามสบายตาลดัเลาะผ่านทางโคง้ตามแนวเขาถึงเบตง 

  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน เมนดูงัเมืองเบตง เมนพูิเศษ ไก่สบัเบตง ผกัน ้า เคาหยก (ม้ือท่ี1) 

บ่าย น าท่านเดนิทางไปยงั วดัพทุธาธิวาส นมสัการพระมหาธาตเุจดยีพ์ระพทุธธรรมประกาศ พระพทุธ

ธรรมกายมงคลประยรุเกศานนทส์พุพิธาน 

15.00 น. แวะรา้นอินเตอรร์งันก การคัดรงันก เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง และ รา้นสมนุไพรขึน้ชื่อ (น าท่านชิมชา

เห็ดหลินจือธรรมชาตแิละซปุตา้ลิหวังต ุน๋ไก)่ 

16.00 น. จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั บ่อน ้าพรุอ้นเบตง ตัง้อยู่ใน ต าบลตาเนาะแมเราะ จงัหวัดยะลา เป็นบ่อน า้

รอ้นธรรมชาตขินาดใหญ่ มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน า้รอ้นผดุขึน้มาจากใตด้นิ 

ประกอบดว้ยแร่ธาตตุา่งๆ มากมาย อณุหภมูิของน า้อยู่ท่ีประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจดุท่ีมี

น า้เดอืดนี ้สามารถตม้ไขไ่กไ่ดจ้นสกุภายใน 10 นาที ทางจงัหวัดยะลาไดป้รบัปรงุภมูิทัศนโ์ดยรอบบ่อ

น า้รอ้น ใหม้ีความสวยงาม แตย่งัคงความเป็นธรรมชาต ิเพื่อใหเ้หมาะส าหรบัการมาพกัผ่อนหย่อนใจ 

และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสขุภาพ ภายในบ่อน า้รอ้นเบตง ยงัมีสระน า้ขนาดใหญ่ ส าหรับกกัน า้

จากน า้พรุอ้น เพื่อใหป้ระชาชน และนกัท่องเที่ยว ไดใ้ชอ้าบหรือแช่เทา้เล่น ซ่ึงแตล่ะโซนออกแบบอย่าง

ไดม้าตรฐาน ถกูสขุลักษณะ 
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 เดนิทางตอ่ไปยงั สวนดอกไมห้มื่นบปุผา สวนดอกไมเ้มืองหนาวในหบุเขา เป็นโครงการใน

พระราชด าริของสมเด็จพระเทพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  (ม้ือท่ี2) 

  ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั Winter flower garden resort หรือเทียบเท่า  

(หอ้งพดัลม เน่ืองจากอากาศเยน็ตลอดทัง้ปี) 

Day 

2 

 

 

เบตง 

 

วนัท่ี 2 อโุมงคปิ์ยะมิตร – เฉากว๊ย กม.4 - ชมต ูไ้ปรษณีย ์– สนามบินเบตง – ถ่ายรปู

ป้ายใตส้ดุสยาม – อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – ถนนคนเดินเบตง 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3)  

08.00 น. น าท่านยอ้นรอยประวัตศิาสตร ์ชมกองก าลงัพรคคคอมมนูสิมาลายา ท่ีเจาะอโุมงคภ์เูขาเพือ่ใชใ้นการ

หลบภยั มีความยาวถึง 1 กม. โดยประมาณ เรียกกนัว่า อโุมงคปิ์ยะมิตร 
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10.00 น. ระหว่างทางน าท่านแวะชิม ว ุน้ด า หรือเฉากว๊ย กม.4 เป็นรา้นเฉากว๊ยท่ีเกา่แกด่ัง้เดมิของเบตง 

น าชมต ูไ้ปรษณีย ์ถ่ายรปูไปรษณียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในเบตงขา้งหอนาฬิกา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี4) 

บ่าย จากนัน้น าท่านชม สนามบินเบตง ท่ีตกแตง่ดว้ยไมไ้ผ่ ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน สวยเกไ๋ก ๋ใหท่้านได ้

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

  

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเหยียบแผ่นดนิใตส้ดุสยาม ถ่ายรปูป้ายใตส้ดุสยามตดิชายแดนมาเลเซีย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ถนนคนเดินเมืองเบตง ใหท่้านไดช้มบรรยากาศเมืองเบตงและสามารถ

เลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอัธยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี5) 

19.30 น. น าท่านเดนิเล่นดืม่ด า่กบับรรยากาศยามค า่คืน นกนางแอ่นเกาะตามสายไฟ ถ่ายรปูอโุมงคเ์บตง

มงคลฤทธ์ิ ลอดภเูขาแห่งแรกของไทย ที่มีไฟหลากสีสนัตลอดแนวอโุมงค หนา้อโุมงคเ์ป็นจดุสตา๊ทว่ิง

ของพี่ตนูBody slamอีกดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั โรงแรมแกรนดแ์มนดาริน หรือเทียบเท่า  
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Day 

3 

 

SKYWALK 

อยัเยอร ์ 

-  

สงขลา 
วนัท่ี 3 Skywalk ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง – น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – สะพานแตปซู ู- ของ

ฝากเบตง – Street Art สงขลา – ถนนนางงาม – หาดสมิหลา - มสัยดิกลางจงัหวดัสงขลา 

ตลาดกิมหยง  - สนามบินหาดใหญ่  

04.00 น. น าท่านเดนิทางไปยงั สกายวอลค์ชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง เป็นวิวท่ีสวนงามท่ีสดุใหท่้านไดด้ืม่ด า่ 

สดูอากาศบริสทุธ์ิยามเชา้ ( รวมค่าเขา้ชมแลว้) 

  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี6) 

 น าท่านชม น ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชมุชนบา้น กม.32 ต าบลอัยเยอรเ์วงเมอืงเบตง น า้ตกท่ีไหล

ลงมาจากหนา้ผาสงูปกคลมุดว้ยพืชพรรณไมสี้เขยีว ตอ่มาในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 

2542 อบต.อัยเยอรเ์วง จึงไดเ้ขา้มาพฒันาบกุเบิกเสน้ทาง พฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และไดเ้ปลี่ยน

ชื่อเป็นน า้ตกเฉลิมพระเกยีรต ิร.9 ตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านชม สะพานแตปชู ูเป็นสะพานแขวนท่ีชใ้นการสญัจรของชาวบา้นทอ้งถ่ิน ขงึดว้ย

ลวดวลิงแสดงใหเ้ห็นถึงภมูิปัญญาคนสมยัก่อนปูดว้ยไมร้ะแนงขา้มแม่น า้ปัตตานยีาวกว่า 100 เมตร 

  

 



WTBET-FD001 ไปให้สดุแล้วหยดุท่ี...เบตง 3 วนั 2 คืน  โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย (FD)             6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่จงัหวัดสงขลา 

 อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

14.00 น. น าท่านชมยา่นเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนามงาม ซ่ึงเป็นย่านการคา้ที่ส าคญัในอดตี

ของเมืองสงขลา เป็นถนนท่ีประกอบไปดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมท่ีงดงามท่ียงัคงเอกลกัษณ์

ดัง้เดมิเอาไว ้ตัง้เรียงรายตอ่เนือ่งกนัไปตามถนน แทรกตวัไปพรอ้มกบัธรุกิจสมยัใหม่ ทัง้รา้นอาหาร

ดัง้เดมิ แถมมีการเพิ่มสีสนัดว้ยภาพวาดสตรีทอารท์ สดุนา่รกัตามผนงัอาคารบา้นเรือนตา่ๆ ท่ี

สะทอ้นเร่ืองราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสงขลา ท าใหก้ารเดนิเท่ียวชมย่านเมืองเกา่สงขลาไม่ได ้

เพียงแตจ่ะไดช้มความงามของตกึโบราณเหล่านี้ แตย่งัไดส้นกุสนานไปกบัการถ่ายภาพโพสตท่์ากบั

ภาพวาดตา่งดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงัหาดสมิหลา ถ่ายรปูกบั นางเงือก สญัลกัษณโ์ดดเดนของจงัหวัด

สงขลา 

 น าท่านเดนิทางสู่มสัยดิกลางจงัหวดัสงขลา หรือมสัยิดกลางดยิน์ลุอิสลาม โดยไดเ้ร่ิมก่อตวัขึน้เมื่อ

ปี 2534 โดยนายอาศิส พิทกัษค์มุพล ประธานฯและคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวัดสงขลาใน

ยคุกอ่นการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตักิารบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม ดว้ยความตัง้ใจจริงท่ีว่า 

“อยากใหจ้งัหวัดสงขลามีมสัยิดกลางเฉกเช่นจงัหวัดอ่ืนๆ ในจงัหวัดชายแดนภาคใต ้รวมทัง้เพื่อเป็นท่ี

ท าการของคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวัดสงขลาอย่างเป็นเอกเทศ มสัยิดกลางนีเ้ป็นศาสน

สถาน เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว จนไดช้ื่อว่าเป็นทชัมาฮาลแห่งประเทศไทย และยงัเป็นศนูยร์วมจิตใจของ

ชาวไทยมสุลิมในจงัหวัดสงขลา (ขอสงวนสทิธ์ิน าท่านชมมสัยดิจากภายนอก กรณีท่ีทางมสัยดิ

มีพิธีกรรมหรือมสัยดิปิดท าการ) 

 น าท่านแวะซ้ือของฝากกอ่นกลบัท่ีตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดงัประจ าเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 2 ชัน้

ขนาดใหญ่ท่ีสดุท่ีหาดใหญ่ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ตามอัธยาศยัอาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เกม

คอมพิวเตอร ์เสื้อผา้ กระเป๋า ของกนิ ขนม ผลไมต้ามฤดกูาล ฯลฯ 

 อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดนิทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

21.55 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD4303 

23.30 น. เดนิทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ กรณี ไมใ่ชต้ัว๋ 

ราคาท่านละ 

18-20 ธ.ค. 2563 8,900.- 6,900.- 

22-24 ธ.ค. 2563  8,500.- 6,500.- 

25-27 ธ.ค. 2563 8,900.- 6,900.- 

27-29 ธ.ค. 2563  8,500.- 6,500.- 

31 ธ.ค. 2563 – 02 ม.ค. 2564 11,900.- 8,900.- 

08-10 ม.ค. 2564 8,900.- 6,900.- 

09-11 ม.ค. 2564 8,900.- 6,900.- 

15-17 ม.ค. 2564 8,900.- 6,900.- 

16-18 ม.ค. 2564 8,900.- 6,900.- 

22-24 ม.ค. 2564 8,900.- 6,900.- 

23-25 ม.ค. 2564 8,900.- 6,900.- 

29-31 ม.ค. 2564 8,900.- 6,900.- 

30 ม.ค. – 01 ก.พ. 2564 8,900.- 6,900.- 

05-07 ก.พ. 2564 8,900.- 6,900.- 

12-14 ก.พ. 2564  8,900.- 6,900.- 

19-21 ก.พ. 2564 8,900.- 6,900.- 

26-28 ก.พ. 2564 10,900.- 9,900.- 

05-07 มี.ค. 2564 8,900.- 6,900.- 

19-21 มี.ค. 2564 8,900.- 6,900.- 

พกัเด่ียว เพ่ิม  2,000   

บาท / ท่าน 

เพ่ิม  2,000   

บาท / ท่าน 

*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึงไม่มีราคาเด็ก* 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ี

มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรงุเทพ-หาดใหญ่ ชัน้ประหยดั สายการบินแอรเ์อเชีย 
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2. น า้หนกัสมัภาระถือขึน้เคร่ือง Carry On 7 กโิลกรมั โดยสมัภาระท่ีจะถือขึน้เคร่ืองบิน ตอ้งไมม่ีของมีคม 

กรรไกรตดัเล็บ วัตถ ุไวไฟ 

3. ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกนิขนาดบรรจ ุ100 มล. 

4. ค่ารถโดยสาร ท่องเที่ยวตามรายการ  

5. ค่าโรงแรมท่ีพัก 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามท่ีระบใุนรายการ หรือเทียบเท่า 

6. ค่าอาหาร ตามท่ีระบใุนรายการ 

7. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์ 
8. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

9. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

10. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ ไม่รวมประกนัสขุภาพ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ท่ีเกดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีท่ีตอ้งการซ้ือน า้หนกั 15 กโิลกรมั ราคา 480 บาทตอ่เที่ยว  

( หากท่านตอ้งการซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ที่กอ่น 48 ชัว่โมง ) 

4. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยวส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาต ิ

5. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

6. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. กรณุายอดทวัรเ์ต็มจ านวน เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดนิทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกดิขึน้จริง 

2. ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกดิขึน้จริง 

(ถา้มี) 

3. ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงนิเต็มจ านวน 

** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร ์ทางบริษทัคืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกดิขึน้

จริง(ถา้มี)อาทิเช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
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