
 

 

 

 

เบตง ลิม้กอเหน่ียว ทะเลหมอก 3 วนั 2 คืน 

ราคา 15,000 บาท/ท่าน  

 
05.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ B สายการบิน

ไทยสไมล์ เจา้หน้าท่ี Siamtogo คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ก่อนการข้ึนเคร่ือง 

07.10 น. เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสาย  การบิน
ไทยสไมล์  เที่ ยวบิ นที่  WE 259  พ ร้อมแจก
หน้ากากและเจลล้างมือ 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่  หลังจากผ่าน
ขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้วน าท่านข้ึนรถตู ้
เดินทางไปยงั ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว ศาลเจา้ท่ีมี
ความศัก ด์ิ สิท ธ์ิ คู่ เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ 
ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารเช้ากล่อง (1) 
พร้อมน ้าด่ืมเยน็ ๆ บริการบนรถ 

 

 

 

 

         

 

วนัแรก      สนามบนิสุวรรณภูมิ - สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว 
      วงัยะหร่ิง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ 



 

 

 

 ให้ท่านไดข้อพรเร่ืองสุขภาพ การคา้ขาย และหน้าท่ีการงาน ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว เป็นศาลเจา้เก่าแก่

คู่บา้นคู่เมืองของ จ.ปัตตานี ศาลเจา้น้ีจึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นท่ีศรัทธาของสาธุชนเสมอมาจากนั้น

น าท่านชม บ้านขุนพทิักษ์รายา สร้างข้ึนมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายกุวา่ 100 ปี บา้นขุนพิทกัษร์ายาเป็น

เรือนแถว 2 ชั้น 2 คูหา 2 ช่วงเสา รูปแบบของตึกแถวมีการประยุกต์ระหว่างสถาปัตยกรรมในทอ้งถ่ิน

และสถาปัตยกรรมจีน ซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานของชาวไทยเช้ือสายจีนในพื้นท่ี

จงัหวดัปัตตานีและเป็นภาพสะทอ้นความเจริญรุ่งเรืองของยา่นน้ี อีกทั้งยงัมีการบนัทึกกล่าวถึงต าแหน่ง

ของบา้นขนุพิทกัษร์ายาในสมยัรัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสปัตตานี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารลอนดอน (2) 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพาน

ข้ามเข่ือนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งน้ีสร้างข้ึนมาเพื่อล่นระยะทางในการ

เดินทาง จากเดิมท่ีจะตอ้งไปตามไหล่เขา เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสาย

ก่อนจะเดินทางต่อ  

          

 อ าเภอเบตง ตั้ งอยู่ใต้สุดฝ่ัง

ตะวนัตกของประเทศไทย มี

เข ต แ ด น ติ ด กั บ ป ร ะ เท ศ

มาเลเซีย โอบลอ้มดว้ย 

 

 

 

 แนวเทือกเขาสันการาคีรี ด้วยภูมิประเทศแบบน้ีจึงท าให้เบตงมีอากาศท่ีดี อากาศเย็น และมีหมอกปก

คลุมตลอดทั้งปี ดงัค าขวญัประจ าอ าเภอท่ีวา่ “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” 

ระหวา่งทางแวะ Check In  ป้ายโอเค เบตง 



 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. น าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง  

 

 

 

 

 

 

ค ่า น าท่านไปรับประทานอาหารค ่า ณ ครัวคุณชาย (3) หลงัอาหารค ่าน าท่านชมแสงสีสวยงามของ 

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ ท่ีเจาะเพื่อลดระยะทางสัญจรในตวัเมือง เบตง  

                 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลงัจากนั้นน าท่านชม หอนาฬิกา ตู้ไปรษณย์ีเบตง ไดเ้วลาสมควรน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

 

 

04.00 น.  น าท่านเดินทางสู่   สกายวอล์คชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง @บ้านธารมะล ิ ห่างจากตวัเมืองประมาณ 
30 ก.ม. จดัว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสุดฮิตของเบตง ท่ีส าคญัคือ มีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้ งปี 
สกายวอล์คทะเลหมอกอยัเยอร์เวงสร้างข้ึนมาเพื่อให้นกัท่องเท่ียวสามารถชมวิวทิวทศัน์ไดร้อบทิศทาง
แบบ 360 องศา โดยพื้นระเบียงทางเดินนั้นเป็นพื้นกระจกใสบริเวณเซ็นเตอร์ และท่ีส่วนปลายสุดมี
ทางเดินยาว 61 เมตร นบัว่าเป็นสกายวอล์คท่ียาวท่ีสุดในอาเซียน และถือเป็นจุดชมทะเลหมอกในตอน
เชา้ท่ีสวยท่ีสุดในเบตงในขณะน้ี 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง      ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง - สะพานแตปูชู - สวนหม่ืนบุปผา – บ่อน า้พุร้อน 
      อุโมงค์ปิยะมติร - สนามบินเบตง - ถนนคนเดนิเบตง 



 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า (4) บริเวณใกล ้ๆ จุดชมวิวเป็นร้านอาหารทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมรายไดชุ้มชน เมนู
โจ๊กไก่ ไข่ลวก โรตี เหนียวป้ิง ชา กาแฟ ปาท่องโก๋  บริเวณไม่ไกลกบัจุดชมวิวทะเลหมอก จะมีร้านคา้
ทอ้งถ่ินมาตั้งเป็นร้านอาหารเชา้เพื่อบริการนกัท่องเท่ียวท่ีมาชมทะเลหมอกตั้งแต่เชา้มืด เป็นสีสันในการ
ท่องเท่ียวท่ีตอ้งล้ิมลองอาหารเชา้แบบชาวเบตง 

 หลงัจากนั้นเดินทางออกจากจุดชมววิ และน าท่านชม สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนท่ีขึงดว้ยลวดสลิง 
ปูดว้ยไมร้ะแนง ใชใ้นการสัญจรขา้มแม่น ้ าปัตตานีของชาวบา้นทอ้งถ่ินทั้งสองฝ่ังแม่น ้ า มีความยาวกว่า 
100 เมตร  

 

 

 

 

 

ก่อนน าท่านไปยงั สวนหม่ืนบุบผา สวนดอกไมเ้มืองหนาวในหุบเขา โครงการในพระราชด าริของสมเด็จ

พระเทพฯ เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เน่ืองจากเบตงมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสม 

อากาศเยน็สบายตลอดปี  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

น าท่านไปยงั บ่อน ้าพุร้อน แช่เทา้เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ (รายการในช่วงเชา้หลงัจากชมทะเลหมอก

ท่ี SKYWALK@AIYERWENG (Tower scenic Sea of mist)แล้ว รายการอาจสามารถสลับกันได้เพื่อ

ความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั บ่อปลานิล สายน า้ไหล (5) (โกหง่ิว) เซ็ตเมนูอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บ่าย จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ท่ีผูร่้วมพัฒนาชาติไทยหรืออดีตกลุ่มโจร
คอมมิวนิสตม์าลายา (จคม.) สร้างข้ึนเป็นฐานของพรรคคอมมิวนิสตม์าลายาเขต 2 เม่ือปี พ.ศ.2519 ใช้
หลบการโจมตีทางอากาศ ปัจจุบนัได้เปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว และจดัให้มีนิทรรศการแสดงภาพและ
เร่ืองราวประวติัศาสตร์ รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตในป่า เม่ือเดินออกมาภายนอกอุโมงคก์็จะพบทั้งป่าไม ้
และล าธารท่ีค่อนขา้งสะอาด และสดช่ืน รวมถึงตน้ไทรพนัปีท่ีมีขนาดล าตน้สูงใหญ่มาก จนกลายเป็น
จุดถ่ายรูปเช็คอินท่ีส าคญั 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น น าท่านชม สนามบินเบตง ท่ีตกแต่งดว้ยไมไ้ผผ่ลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านไดเ้ก็บ
ภาพความประทับใจ “สนามบินเบตง” หรือ “ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง” ตั้ งอยู่ท่ีต  าบลยะรม 
อ าเภอเบตง จังหวดัยะลา โดยห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 10 
กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ล าดบัท่ี 29 สังกดักรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และ
นบัเป็น    ท่าอากาศยานแห่งท่ี 39 ของประเทศไทย  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านต้าเหยิน (6) (Ta Yoen Restaurant) ร้านอาหารจีนเล่ืองช่ือแห่ง อ.เบตง 

ตั้งอยู่บริเวณใกลห้อนาฬิกาเบตง ซ่ึงถือเป็นร้านท่ีตอ้งมาชิมตอ้งมาลอง ใครมาเบตงแลว้ไม่แวะเขา้ไป

ชิมอาหารท่ีร้านน้ี ถือวา่มาไม่ถึงเบตง สไตล์อาหารของท่ีน่ีเป็นร้านอาหารจีน หลงัจากนั้น น าท่านเดิน

ทางเขา้สู่ท่ีพกัท่ีอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นถนนคนเดินไนทบ์าซ่าเบตง  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ เมนูต่ิมซ ายอดฮิต ณ 

ร้านเซ้งติ่มซ า (7) ซ่ึงเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิม 

อยู่ตรงขา้มกบัร้านตา้เหยิน บริเวณวงเวียน

นาฬิกา ร้านเก่าแก่ท่ีเปิดมากวา่ 20 ปี ในแต่

ละวันจะมีเมนู ต่ิมซ าในแบบต่าง ๆ ให้

ลูกคา้เลือกมากถึง 50-60 เมนู และนอกจาก

จะมีอาหารประเภทต่ิมซ าไวบ้ริการลูกคา้แลว้ ทางร้านยงัมีอาหาร  อ่ืน ๆ ให้เลือกดว้ย เช่น ไก่สับเบตง 

บะกุ๊ดเต๋ ขาหมูสามรส ช่วงเชา้คนจะค่อนขา้งแน่น แต่ก็ถือเป็นสีสันในการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวอาจ

จ าเป็นตอ้งรอโตะ๊วา่งในกรณีวนัท่ีมีนกัท่องเท่ียวหนาแน่น  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ติม่ซ า - สตรีทอาร์ต - พพิธิภณัฑ์เบตง - สนามกฬีากลางหุบเขา – วดัช้างให้ 
ตลาดกมิหยง - สนามบนิหาดใหญ่ - สนามบนิสุวรรณภูมิ 



 

 

 

จากนั้นชม สตรีทอาร์ต ท่ีบอกเล่าเร่ืองราววิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ินเบตง เมืองในหมอก สตรีทอาร์ตเบตง 
(Street Art Betong) เป็นผลงานการวาดภาพบนผนังก าแพง ใต้สะพาน และตวัอาคารต่าง ๆ รอบตวั
เมืองเบตง ภาพส่วนใหญ่จะบอกเล่าเร่ืองราววิถีชีวิต วฒันธรรม และของข้ึนช่ือของชาวเบตง เช่น ตู้
ไปรษณีย์ ไก่  เบตง แมวข้างฟุตบาท โดยผลงานทั้ งหมดน้ีเป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลยัศิลปากร น าทีมโดยอาจารยอ์  ามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ คณะบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ์มุ่งเน้นเพื่อสร้างความประทบัใจให้กบัชาวเบตงและนกัท่องเท่ียว ปัจจุบนัมีศิลปินทอ้งถ่ินยงั
ผลิตผลงานออกมาเพิ่มเติมกระจดักระจายออกไปในหลายมุมของตวัเมือง ให้ท่านไดถ่้ายภาพเพื่อเก็บ
เป็นความประทบัใจ  
จากนั้นผ่านชมและแวะให้ท่านถ่ายรูป สนามกีฬากลางหุบเขา ท่ีเป็นศูนยก์ลางคนทอ้งถ่ินท่ีมารวมตวั
ออกก าลงักาย ประมาณ 10-15 นาที (ถ่ายรูปจากดา้นนอก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางเขา้ตวัเมือง ชม พิพิธภัณฑ์เบตง เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองในหมอกแห่งน้ี เบตงเป็น
ภาษามลายู แปลวา่ไมไ้ผ ่เดิมเรียกวา่อ าเภอระยม ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2441 เป็นดินแดนภายใตก้ารปกครอง
ดูแลของชนชาติไทยในยุคขยายอิทธิพลและครอบครอง คณะผูบ้ริหารของเทศบาลอ าเภอเบตงได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัของเมืองเบตง จึงไดจ้ดัตั้งพิพิธภณัฑ์เมืองเบตงข้ึนใน พ.ศ. 2548 เพื่อให้ทอ้งถ่ิน
ไดต้ระหนกัถึงการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มของคนในพื้นท่ีมากข้ึน พิพิธภณัฑเ์บตง
มี 3 ชั้น โดยส่วนของการจดัแสดงมี 2 ชั้น ซ่ึงชั้นล่างเป็นพื้นท่ีจดัแสดงนิทรรศการโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ
ขา้วของเคร่ืองใชใ้นสมยัเก่า เช่น ถว้ยชาม เคร่ืองเคลือบ ตู ้เตียง ตะเกียงเก่า โดยน ามาจดัแสดงไวใ้น ตู้



 

 

 

ไมก้ระจกใส ตั้งอยู่หน้าบนัไดทางข้ึน ส่วนชั้นท่ี 2 มีการจดัแสดงรูปเก่า ๆ หนงัสือพิมพ ์ประวติัความ
เป็นมา โดยแขวนไวบ้นฝาผนังของห้อง และมีการติดบอร์ดแสดงแหล่งข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจของอ าเภอเบตง นอกจากน้ี ชั้นท่ี 3 ยงัเป็นหอคอยชมววิท่ีสามารถมองเห็นเมืองเบตงทั้งเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าทุกท่านเดินทางต่อไปยงั วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง วดัพุทธาธิวาสเดิมช่ือวดัเบตง 

ตั้ งอยู่ใจกลางเมืองเบตง ภายในวัดพุทธาธิวาส มีบรรยากาศร่ม ร่ืน ทัศนียภาพงดงามไปด้วย

สถาปัตยกรรมท่ีมีความโดดเด่น ชมพระมหาธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ เป็นพระธาตุเจดียแ์บบศรี

วชิยัประยกุต ์สูง 39.90 เมตร 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

น าท่านเดินทางไปชิมของหวาน เฉาก๊วยยอด

ฮิตเมืองเบตง ท่ีท  าขายมากว่า 40 ปี มีความ

นุ่ม หอม อร่อย ท่ีท าจากวตัถุดิบธรรมชาติ

ล้วน ๆ ส าหรับคนใตเ้ฉาก๊วยเราจะเรียกกัน

จนติดปากว่า “วุน้ด า” หลังจากนั้ นน าท่าน

เดินทางสู่อ าเภอเมืองยะลา ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมงเพื่อทานอาหารกลางวนั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ร้านลุงด า (8)  

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางไปขอพร หลวงปู่ทวดวดัช้างให้ เกจิอาจารยรุ่์นแรกของเมืองไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองราวประวติัของ "หลวงพ่อทวด วดัชา้งให้" นั้นเป็นเร่ืองราวตามต านาน กล่าวเล่าสืบต่อกนัมาเร่ือง

หลวงพ่อทวดเหยียบน ้ าทะเลจืด เป็นบุคคลท่ีมีตวัตนจริง ๆ เร่ืองราวต่าง ๆ ซ่ึงไดร้วบรวมจากหนงัสือ

อา้งอิงหลายเล่มทั้งท่ีเป็นต านานหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ หนงัสือ "ประวติัหลวงพอ่ทวด วดัชา้งไห้" 

และเอกสารต่าง ๆ พระเคร่ืองของหลวงพ่อทวด ถึงแมว้า่ท่านไม่ไดส้ร้างเองแต่ในความศกัด์ิสิทธ์ินั้น คง

ไม่มีใครจะปฏิเสธไดค้วามนิยมในวตัถุมงคลหรือพระเคร่ือง หลวงปู่ทวดวดัชา้งให้นั้นถือวา่เป็นอมตะ



 

 

 

ควบคู่ไปกบัต านานเล่าขานสืบต่อกนัไป จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้หาดใหญ่ ช้อปป้ิง ณ ตลาดกิมหยง 

สมควรแก่เวลา   น าท่านเดินทางไปยงัสนามบินหาดใหญ่ 

18.00 น.  ถึงสนามบินหาดใหญ่ 

20.25 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการไทยสไมล ์เทีย่วบินที ่WE 268  

22.20 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

***** ขอบคุณท่ีใชบ้ริการ ***** 

ตารางวนัเดินทาง 

วนัเดินทาง ราคา / ท่าน พกัเดี่ยวเพิม่ 

11 – 13 เมษายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 15,000.-บาท 2,000.-บาท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

     ค่าตัว๋เคร่ืองบิน สายการไทยสไมล์ พร้อมน า้หนัก 20 ก.ก. 

     ค่า รถตูป้รับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าท่ีพกัท่ีระบุในรายการหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารเลิศรส จ านวน 8 ม้ือ  

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าเท่ียว  

 ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 

      ทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 300 บาทต่อทริป  

เง่ือนไขการจอง 

- รายการทวัร์เม่ือช าระเงินเพ่ือจองทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี 

- ช าระค่าทวัร์เตม็จ านวนไม่มีการช าระเงินมดัจ า 



 

 

 

- ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได ้

- โปรแกรมทวัร์อาจมีการสลบัล าดบัการเท่ียวเพ่ือความเหมาะสม 

- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีท่ีไม่ไดร่้วมทริปในบางวนั 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็น
ส าคญั  

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถี่ถ้วน ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

 
 
 
 
  

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 
3. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4. กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 25 วนั ก่อนวนัเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่าน้ัน 

 

 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี 
น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 – 4 


