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บิ นด้วยสายการบิ น ไทยเวียดเจ็ท (VZ): ขึนเครืองที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ320
VZ327

BKK(สุวรรณภูมิ) – HDY(หาดใหญ่)
HDY(หาดใหญ่) – BKK(สุวรรณภูมิ)

07.00 – 08.25
18.55 – 20.35

**ไม่รวมนํ าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง แต่ถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น C ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบ
ั สายการบิน**
เนื องด้วยสถานการณ์โควิ ด-GH ทางบริษท
ั ฯขออนุญาตรับลูกค้าทีได้รบั วัคซีนตามเกณฑ์ทีรัฐบาลหรือ
สาธารณสุขกําหนด/รับรอง พร้อมทังแสดงเอกสารการได้รบั การวัคซี นและผลตรวจโควิท-GH
ทีได้รบั การรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่ านัน
**เงือนไขการเดิ นทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลียนแปลง
ทางบริ ษท
ั จะทําการแจ้งให้ทราบอีกครังเมื
$ อมีประกาศการเปลียนแปลง**
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ผู้ทีเดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม / PFIZER 2 เข็ม
/SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า G_วัน)
**ผู้เดิ นทางต้องแนบหลักฐานการฉี ดวัคซี นกับทางบริ ษท
ั พร้อมหลักฐานการจอง**

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนี ยว – วัดช้างให้ หลวงปู่
ทวด – เบตง – หอนาฬิ กา – ตู้ไปรษณี ยใ์ หญ่ทีสุดในโลก – สตรีทอาร์ตเบตง – ถนนคนเดิ น
เมืองเบตง
(–/L/–)
05.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน เคาน์ เตอร์ สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท โดยมีเจ้าหน้ า ทีของ
บริษัท ฯ คอยให้ก ารต้ อ นรับ อํา นวยความสะดวกในการลงทะเบีย นเพื อรับ หน้ ากากอนามัย แบบผ้ า และ
มัคคุเทศก์คอยให้คาํ แนะนํามาตราการการป้ องกัน COVID-GH ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผือเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื องจากต้องใช้ เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ ทํา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
07.00 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท เทียวบินที VZ320 ใช้เวลา
บินโดยประมาณ 1 ชัวโมง 35 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิd ในการเปลียนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมนํ าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง ท่านสามารถซือนําหนักกระเป๋าหรืออัพทีนังได้ก่อน
เดิ นทาง Ce ชัวโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น C กิ โลกรัม**
08.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------ั
นําท่านเดินทางท่องเทียวจังหวัดปตตานี
ทําท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนี ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็ นศาล
เจ้าเก่าแก่ค่บู า้ นคูเ่ มืองของ จ.ปตั ตานีมาตังแต่โบราณ ตังอยู่ทถนนอาเนาะรู
ี
อําเภอเมือง ปตั ตานี เดิมศาลเจ้านีมีชอื
เรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตามหลักฐานทีจารึกอยู่ในศาลเจ้า ตังขึนในปี ปีพุทธศักราช >??@ ในรัชสมัยของสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านีจะตังมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ดว้ ยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่
หลิมกอเหนียว ศาลเจ้านีจึงมีความเจริญรุง่ เรืองและเป็ นทีศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาด
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นําท่านเดินทางสู่วดั ราษฎร์บรู ณะ หรือวัดช้างให้ เป็ นวัดเก่าแก่ราว CDD ปี สร้างมาเมือใดและใครเป็ นคนสร้างก็ไม่
มีหลักฐานทีแน่ ชดั เดิมเป็ นวัดร้างและถูกทอดทิงมาเป็ นเวลานาน ถือเป็ นวัดต้นตํารับของหลวงปู่ทวด ท่านเป็ นเจ้า
อาวาสองค์แรกของวัด ในส่วนของสถูปศักดิ Fสิทธิ Fทีบรรจุอฐั หิ ลวงพ่อทวด ถือเป็ นสถานทีศักดิ Fสิทธิ Fของชาวจังหวัด
ั
ปตตานี
และใกล้เคียง มีผคู้ นไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสงของถู
ิ
กขโมย หรือศูนย์หาย
ก็พากันไปบนบาน ณ ทีสถูปแห่งนี ภายในวัดยังมีวหิ ารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็ นวิหารทีประดิษฐานรูปเหมือนของ
หลวงพ่อทอง ซึงมีขนาดเท่องค์จริง รูปแบบการก่อสร้างเป็ นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม

เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําท่านเดินทางสู่ อ.เบตง อําเภอทีอยู่ใต้สดุ ของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เมืองทีล้อมด้วยขุมเขาและ
มีทะเลหมอกเกือบทังปี นําท่านถ่ายรูปบริเวณหอนาฬิ กา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตังเป็ นศูนย์กลางของสีแยกวง
เวียนกลางเมือง ใกล้ๆกันนันมี ตู้ไปรษณี ย์แห่งอําเภอเบตงทีมีขนาดใหญ่ทสุี ดในประเทศไทยและใหญ่ทสุี ดในโลก
โดยสร้างขึนเพือรําลึกถึงความยากลําบากในการติดต่อสือสารระหว่าง สร้างขึนเมือปี พ.ศ. > I@ ตังแต่ก่อนสมัย
สงครามโลกครังทีสอง ลักษณะเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านบนของตู้ได้บรรจุลําโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆไว้
รอบๆ เพือกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม JI ปี ให้ทา่ นถ่ายภาพเป็ นทีระลึก
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คํา

จากนันเดินทางสู่ สตรีทอาร์ต STREET ART ถนนศิ ลปะเมือ งเบตง เกิดขึนจากนํ าพักนํ าแรงของ ทีมนักศึกษา
และอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดขึนมาในงานครบรอบ ??? ปี เมืองเบตง เพือสร้างความประทับใจให้ก บั
นักท่องเทียวและชาวเบตง เนรมิตรงานศิลปะ บอกเล่าถึงเรืองราววิถชึ วี ติ และสัญลักษณ์ของเมืองเบตง รอบเมืองเบ
ตง ?? จุด ทังบนผนัง กําแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตงสามารถดึงดูดใจนักท่องเทียวได้เป็ น
อย่างดี
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิ นเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ งเลือกซือสินค้าพืนเมืองหรือลิมลองอาหารตาม
อัธยาศัย
อิ สระอาหารตามอัธยาศัย เพือสะดวกในการท่องเทียว
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือเทียบเท่า

DAY 2 SKY WALK ชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง – ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - นําตกเฉลิ มพระเกียรติ ร.H –
สวนหมืนบุปผา - ร้านเฉาก๊วยวุ้นดํา ก.ม._ – อุโมงค์ปิยะมิ ตร – บ่อนําร้อนเบตง (B/L/D)
04.00 นําท่านเดินทางสูจ่ ุดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเขตพืนทีของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที C> มี
ความสูงกว่าระดับนําทะเล >,DCJ ฟุต ให้ทา่ นเต็มอิมกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตังแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่าง
สวยงาม (ขึนอยู่กบั สภาพอากาศ)
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ั
จากนันให้ท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็ นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่นําปตตานี
มีนายมูเซ็ง แต
ปูซู เป็ นผูบ้ ุกเบิกให้ท่านได้ถ่ายรูป เดินทางสู่ นําตกเฉลิ มพระเกียรติ ร.H ชือเดิม คือ นําตก “วังเวง” หรือ "อัย
เยอร์เค็ม" เป็ นนําตกทีตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า CD เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจีในปี มหา
มงคลครบรอบ @> พรรษาในปี >R > อบต.อัยเยอร์เวง จึงได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทียว
และได้เปลียนชือเป็ นนําตกเฉลิมพระเกียรติ ร.U ตังแต่นันเป็ นต้นมา

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้ องถิ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นํ าท่านชม สวนหมืนบุปผา หรือสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็ นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้
เนืองจากเบตงมีสภาพอากาศทีเหมาะสม ด้วยสภาพภูมปิ ระเทศทีอยู่สงู จากระดับทะเลปาน กลางราว JDD เมตร มี
อากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบนํ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับ การปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เป็ นโครงการตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรัง คอยเชือเชิญผู้มา
เยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีคอ๊ ก เยอบีร่า ลิลลี แกลดิโอลัส ตุม้ หูนางฟ้า และอีกหลาย
สายพันธุอ์ นั มีเสน่ ห์ ให้ทา่ นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
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เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนันนําท่านสู่ ร้านวุน
้ ดํา กม. _ หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตําหรับอร่อยระดับตํานาน เฉาก๊วยทีผ่านกระบวน
วิธที ําแบบดังเดิม ต้มเคียวหญ้าเฉาก๊วยมากกว่า C ชัวโมง ด้วยเตาฟื น ซึงจะทําให้มกี ลินหอมของหญ้าเฉาก๊วย ที
มากไปด้วยสรรพคุณทางยา ช่วยแก้รอ้ นในกระหายนํ า ขับเสมหะ แก้คลืนไส้ ช่วยลดระดับนําตาลในเลือด และหาก
นํ า ต้ น เฉาก๊ ว ยมาต้ม ให้เ ดือ ดแล้ว นํ า นํ าเฉาก๊ ว ยมาดืมเป็ น ประจํ า จะช่ ว ยลดอาการโรคความดัน โลหิต สูง และ
โรคเบาหวานได้อกี ด้วยให้ท่านได้อสิ ระซือเป็ นของฝาก
จากนันเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิ ตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็ นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็ นแหล่งสะสมเสบียงในการ
ต่อสูข้ องกลุ่มผูข้ ดั แย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผูท้ เคยใช้
ี
อโุ มงค์แห่งนีในการพักพิง ไม่
หลงเหลืออยู่อกี ต่อไปแล้ว ภายในอุโมงค์สเี หลืองส้มนวลตาแต่กช็ วนให้นึกถึงภาพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็ นห้อง
หรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็ นต้น อากาศภายในเย็นสบายไม่อดึ อัดภายในอุโมงค์
มีความยาวกว่า ? กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสูอ่ ุโมงค์ตอ้ งเดินผ่านปา่ ทีมีความอุดมสมบูรณ์มากๆ

ี
วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย
จากนันนําท่านเดินทางสูบ
่ ่อนําร้อนเบตง เป็ นบ่อนําร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ทประกอบด้
โดยอุณหภูมขิ องนํานันอยู่ทประมาณ
ี
JD องศาเซลเซียส และบริเวณทีนําเดือดนีสามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน @
นาทีเท่านัน มีการสร้างสระนําขนาดใหญ่สาํ หรับกักนําจากนําพุรอ้ นเพือให้ประชาชนและนักท่องเทียวได้ใช้อาบหรือ
แช่เท้าเล่น
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เย็น

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ไก่เบตง
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรม THE HOLIDAYS HILL HOTEL อ.เบตง หรือโรงแรมเทียบเท่า

DAY 3 อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิd – วัดพุทธาธิ วาส – ป้ ายใต้สุดสยาม – หาดใหญ่ – ตลาดกิ มหยง – ท่า
อากาศยานหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้ องถิ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นําท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิd อุโมงค์ขนาดใหญ่ทเจาะผ่
ี
านภูเขาเพือเชือมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของ
ตัวเมือง อุโมงค์แห่งนียังเป็ นอุโมงค์ทผูี ค้ นสามารถใช้สญ
ั จรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงค์
ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสีตวั อุโมงค์มคี วามยาวถึง>@C เมตร กว้าง U เมตร ผิวจราจรคู่ กว้าง @เมตร ทาง
เท้าเดินกว้างข้างละ ? เมตร และมีความสูงถึง @ เมตร เปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการ เมือวันที ? มกราคม >R
จากนันเดินทางสู่วดั พุทธาธิ วาส วัดสวยตังอยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์เจดียต์ งอยู
ั บ่ นเนินเขา มีทศั นียภาพทีสวย
งดงาม มองเห็นภูเขาทีรายล้อมเมืองเบตงอยูเ่ บืองหน้า มีสงศั
ิ กดิ Fสิทธิ Fทีพุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 สิงคือ
พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนท์สพ
ุ พิธาน และวิหารหลวงปู่ทวด
เหยียบนําทะเลจืด ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวชิ ยั ประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
สร้างขึนเพือเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา

เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
ก่อนเดินทางออกจากเบตงนํ าท่านแวะถ่ายรูปกับป้ ายใต้สด
ุ สยาม ป้ายกันเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศ
มาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนทีประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้
ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็ นสถานทีถ่ายรูปยอดนิ ยมของนักท่องเทียวสมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสู่ห าดใหญ่
จังหวัดสงขลา นํ าท่านสู่ ตลาดกิ มหยง เป็ นตลาดขายของฝากและของทีระลึกขนาดใหญ่ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ตังอยู่บนอาคารสองชัน ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชันบนเป็ นร้านขายสินค้า ชันล่างเป็ นตลาดขายของแห้ง
อิสระให้ท่านช้อปปิ งสินค้าตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
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?J.RR ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานสุ วรรณภูมิ โดย สายการบิ น ไทยเวี ย ดเจ็ท เทียวบิน ที VZ327 ใช้ เ วลาบิ น
โดยประมาณ 1 ชัวโมง 40 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิd ในการเปลียนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมนํ าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง ท่านสามารถซือนําหนักกระเป๋าหรืออัพทีนังได้ก่อน
เดิ นทาง Ce ชัวโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น C กิ โลกรัม**
20.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************
อัตราค่าบริ การ

วันที เดิ นทาง
07 – 09 ธันวาคม ekl_
23 – 25 ธันวาคม ekl_
27 – 29 ธันวาคม ekl_
07 – 09 มกราคม eklk
10 – 12 มกราคม eklk
15 – 17 มกราคม eklk
19 – 21 มกราคม eklk
22 – 24 มกราคม eklk
24 – 26 มกราคม eklk
26 – 28 มกราคม eklk
01 – 03 กุมภาพันธ์ eklk
04 – 06 กุมภาพันธ์ eklk
09 – 11 กุมภาพันธ์ eklk
12 – 14 กุมภาพันธ์ eklk
15 – 17 กุมภาพันธ์ eklk
18 – 20 กุมภาพันธ์ eklk
23 – 25 กุมภาพันธ์ eklk
02 – 04 มีนาคม eklk
07 – 09 มีนาคม eklk

ราคาผู้ใหญ่
7,999
6,999
6,999
7,999
6,999
7,999
6,999
7,999
6,999
6,999
7,999
7,999
6,999
7,999
6,999
7,999
6,999
6,999
6,999

พักเดียว
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
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13 – 15 มีนาคม eklk
18 – 20 มีนาคม eklk
21 – 23 มีนาคม eklk
23 – 25 มีนาคม eklk
27 – 29 มีนาคม eklk

6,999
7,999
6,999
6,999
6,999

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

** ไม่มีราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถึง e ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่ านละ e,ppp บาท **
** (ไม่มีทีนังบนเครืองบิ น)**
**หากต้องการทํากรุป
๊ ส่ วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าทีได้**
ข้อสําคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ CDD บาท
- ถ้าหากมีผูเ้ ดินทางตํากว่า J คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Fในการยกเลิกการเดิ นทางหรือมีการเปลียนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า C วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั q ท่ าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริ มเตียงให้ เท่ านัน การเสริมเตียงจะขึนอยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นันๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็ นราคาสําหรับคนไทยเท่ านัน นักท่องเที ยวต่างชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติ ม kpp บาท ต่อท่าน
- หากมีสถานที ร้านค้าทีไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี ทางบริ ษท
ั จะคํานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หาก
กรณี ทีจําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ ม ทางบริ ษท
ั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงือนไขและข้อจํากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลียนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทังนี นักท่ องเที ยวจะต้องมีความพร้อมที จะทําตามเงือนไขต่ างๆ เช่น การฉี ดวัคซีน การตรวจโควิ ด-GH และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ ละจังหวัดและสายการบิ น
อัตราค่าบริ การนี รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั _ว) ไป และ กลับ พร้อมคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี นํ ามัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรื อ
เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทียวใด เทียวหนึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ Fใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
- กระเป๋าถือขึนเครือง (CARRY ON) คนละ ? ใบ ใบละไม่เกิน @ กก. (หากต้องการซือนํ าหนักกระเป๋าโหลดเพิมเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที)
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นํ าเทียวตามรายการ)
- ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุในโปรแกรมท่องเทียว
- มัคคุเทศก์นําเทียวตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุในโปรแกรมการเดินทาง
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-

-

ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก >-C ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั C ท่านจะเป็ นเตียงเสริม ? ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ Fในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคูน่ อนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง ? ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดียวตามทีระบุ
ค่าประกันอุบ ตั ิเหตุ การเดิน ทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ RDD,000 บาท หรือกรณีเ สียชีว ิต
วงเงินท่านละ ?,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษทั ประกันภัย ซึงไม่รวมประกันสุขภาพ
ค่าประกันคุม้ ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ CD,DDD บาท คุม้ ครองทังคน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ ? – 75 ปี ภายใน qp วัน นับจากวันที ออกเดิ นทาง ตามเงือนไขของบริษท
ั ประกันภัย
ซึงไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19

อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีระบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีของชาวต่างชาติทเพิ
ี มเติมตามการจ่ายจริง
๋ าสัมภาระทีมีนําหนักเกิน กว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกิน ขนาด
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป
ี
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ าํ หนด
- ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั _วเครืองบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย C%
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ CDD บาท
เงือนไขการจอง
- มัดจํา ท่านละ R,DDD บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชนทีชัดเจน เพือการยืนยัน การจอง ? วัน เช่น ท่านจองวัน นี
กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา ?I.DD น. มิเช่นนันจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
หากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้อง
ทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ Fไปตามระบบ ตามลําดับ เนืองจากทุก
พีเรียดมีทนัี งจํากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Fเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํานวน เท่านัน
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ อย่ างน้ อย >D วัน ก่อนออกเดิน ทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีทีบริษัท
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ Fยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ Fไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึงก็ตาม
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เงือนไขการยกเลิ ก และ เปลียนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ CD วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง *ในกรณีทวัี นเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน D วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ?R->U วัน คืนเงิน RD%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั _วเครืองบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอืนๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า ?Rวัน ขอสงวนสิทธิ Fไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระแล้วทังหมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการ
ยกเลิกเทียวบินโดยสายการบิน บริษท
ั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

หมายเหตุ
-

-

-

-

-

กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ทเกิ
ี ดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทียวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสังของเจ้าหน้ าทีรัฐ และอืนๆ ทีอยู่นอกเหนื อการควบคุมของทาง
บริษท
ั
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ F
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษ ัท ฯ ไม่มอี ํานาจในการตัด สิน ใจหรือให้คํา สัญ ญาใดๆ ทังสินแทน บริษัท ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านันกรณีตอ้ งการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Fในการหักค่าใช้จา่ ยการดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจอง
ครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั _วภายในประเทศ เช่น ตั _วเครืองบิน , ตั _วรถทัวร์ , ตั _วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้ าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
น อาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า กรณีที
โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือเช็คอินก่อน
เครืองบิน อย่างน้ อย C ชัวโมง โดยในส่วนนี หากเกิด ความเสียหายใดๆบริษ ัทขอสงวนสิท ธิ Fในการไม่ร บั ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใดๆทังสิน
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ F ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ Fใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่าน
ต้องการ
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย C หรือ R วัน ก่อนออกเดินทาง
**เมือท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบ
ั ทางบริษท
ั ฯ แล้วทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทังหมดนี แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

