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Easy Trip Group (By Dome Holiday No.License 11/01051)                    CODE:DOME/OK BETONG 4D3N 
 

ก าหนดการเดินทาง 

เดือนพฤษภาคม 2561 11 – 14 // 25 – 28  12,900 

เดือนมถุินายน 2561 22 – 25  12,900 

เดือนกรกฎาคม 2561 26 – 29 // 28 – 31  12,900 

เดือนสิงหาคม 2561 11 – 14 // 24 – 27  12,900 
เดือนกนัยายน 2561 7 – 10 // 14 – 17  12,900 

เดือนตุลาคม 2561 13 – 16 // 19 – 22 / 20 – 23  12,900 

เดือนพฤศจิกายน 2561 23 – 26  12,900 

เดือนธันวาคม 2561 5 – 8 // 6 – 9 // 14 – 17 // 21 – 24  12,900 
 

วนัแรก  กรุงเทพ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวล าโพง) - หาดใหญ่ 
13.45 น.  พร้อมกนัท่ีชานชาลาท่ี 4 สถานีรถไฟหัวลาํโพง เจา้หนา้ท่ีบริษทัรอตอ้นรับ เตรียมความพร้อมสู่รถไฟขบวน
  ใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวน ด่วนพิเศษขบวนท่ี 31 ชั้นสองตูน้อนปรับอากาศ 
14.45 น. รถไฟออกเดินทางสู่ชุมทางหาดใหญ่ เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทาง ระหว่างทาง
  เชิญท่านเลือกซ้ือเลือกทานอาหารข้ึนช่ือตามสถานีต่างๆ อาทิเช่น  ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็กท่ีสถานีราชบุรี หรือ 
  ขา้วตม้กุง้ กระเพาะปลา ท่ีสถานีหวัหิน หรืออาหาร และเคร่ืองด่ืมนานาชนิดจากตูเ้สบียง  
  (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 
ช่วงคํ่า  พนกังานการรถไฟจะปูเตียงนุ่มๆ ใหท้่านไดพ้กัผอ่นนอนหลบัแสนสบายราตรีสวสัด์ิ........ 
 

วนัทีส่อง สถานีชุมทางหาดใหญ่ - เบตง - อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนดอกไม้เมืองหนาวปิยะมิตร - บ่อน า้ร้อนเบตง 

06.35 น.  รถไฟเดินทางถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ จากนั้นนาํสัมภาระข้ึนรถตูป้รับอากาศ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมวแีอล หาดใหญ่ มือ้ที ่1  
  ได้เวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ด่านบา้นประกอบ เพื่อนาํท่านผ่านแดน ตรวจเช็คหนังสือเดินทางเพื่อ
  เดินทางสู่เบตง โดยผา่นทางประเทศมาเลเซีย 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านล าธาร อุโมงค์ปิยะมิตร มือ้ที ่2  
  นาํท่านเท่ียวชม อุโมงค์ปิยะมิตร หรือ อุโมงค์เบตง เป็นอุโมงคดิ์นท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา  
  (จคม.) สร้างข้ึนเพื่อเป็นฐานปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมือง เม่ือพ.ศ. 2519 เพื่อใชเ้ป็นฐานหลบซ่อนตวัจากการ
  โจมตีทางอากาศ และเป็นแหล่งสะสมเสบียงของกลุ่ม ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีลอ้มรอบดว้ยป่าทึบ ตวัอุโมงคมี์ความ
  กวา้งพอคนเดินได ้มีลกัษณะคดเค้ียวเขา้ไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีตมีทางเขา้ออกทั้งหมด 9 
  ทาง เช่ือมต่อถึงกนัหมด ปัจจุบนัเหลือเพียง 6 ทางเท่านั้น  โดยปัจจุบนัยงัคงมีกล่ินอาย และร่องรอยของการ
  ดาํรงชีวติท่ีหลงเหลืออยู ่ ไม่วา่จะเป็นหอ้งนอนท่ีมีเตียงดินเหนียวก่อติดกบัผนงัถํ้า อุปกรณ์ในการสู้รบ  
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  อุปกรณ์ในการเดินป่า ห้องบญัชาการรบซ่ึงจุคนไดถึ้ง 200 คน ภายนอกอุโมงค์ยงัมีลานสําหรับฝึกกาํลงัพล 
  และปัจจุบนัยงัมีอาคารจดันิทรรศการวถีิการดาํเนินชีวติในป่าของ จคม. อนัน่าสนใจ 
  นาํท่านชมความงดงามหน่ึงเดียวในแดนใต ้สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาวปิยะมิตร  ตั้งอยู่
  บริเวณหมู่บา้นปิยะมิตร 2 ภายใตค้วามดูแลของสมาชิกผูร่้วมพฒันาชาติไทย หรืออดีตสมาชิกขบวนการ โจร 
  คอมมิวนิสตม์ลายา (จคม.) เป็นโครงการไมด้อกเมืองหนาวตามพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ ส่งเสริมรายไดใ้ห้กบัชาวบา้นอีกทางหน่ึง มีพื้นท่ีประมาณ 35 ไร่ 
  ตั้งอยูบ่นเขาความสูงประมาณ 800 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล มีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี มีแปลงทดลองปลูก
  ไมด้อกหลายประเภท เช่น ดอกฮอล่ีฮอ้ค ดอกแอสเตอร์  เป็นตน้ ความงดงามของดอกไมน้านาพนัธ์ุท่ีถูก
  บรรจงปลูกเป็นทิวแถว บานสะพร่ังอยูท่ ัว่เนินเขาท่ีหอ้มลอ้มดว้ยหุบเขาสูง  
  นาํท่านเดินทางสู่ บ่อน า้ร้อนเบตง บ่อนํ้าแห่งน้ีเป็นบ่อนํ้าร้อนขนาดใหญ่ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ท่ี 
  ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย มีอาณาบริเวณประมาณ 3 ไร่ โดยอุณหภูมิเฉล่ียของนํ้ าอยู่ท่ีประมาณ 80 
  องศาเซลเซียส บริเวณท่ีนํ้าเดือดสามารถตม้ไข่สุกไดภ้ายใน 7 นาที ประชาชนชาวเบตง และนกัท่องเท่ียวนิยม
  เดินทางมาอาบนํ้ าแร่ เพราะเช่ือกนัว่าทาํให้สุขภาพดี มีคุณสมบติัในการรักษาโรคผิวหนงัต่างๆ และช่วยให้
  ผวิพรรณเปล่งปลัง่สดใส  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัอาํเภอเมืองเบตง 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารต้าเหยนิ มือ้ที ่3  
  ชิมเมนูช่ือดงัของเมืองเบตง ท่ีถา้ไม่ได้ทานก็นับว่ามาไม่ถึงเบตง อาทิ ไก่สับเบตง ผกันํ้ า หม่ีเบตง เคาหยก                    
ทีพ่กั  โรงแรมเมอร์ลนิ เบตง หรือ บัตเตอร์ฟาย ปร๊ินเซส ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่าม  ยอดเขากุนุงซิลปัิต ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง - เมืองเบตง - หอนาฬิกาเมืองเบตง - ตู้ไปรษณย์ีใหญ่ทีสุ่ดใน โลก  - 
  อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ - พพิธิภัณฑ์เมืองเบตง - วดักวนอมิ - วดัพุทธาธิวาส - หมู่บ้านจุฬาภรณ์พฒันา  10  
04.00 น. นาํท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นธารมะลิ ตาํบลอยัเยอร์เวง ในเขตพื้นท่ีของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรท่ี 32 มีความ
  สูง 2,038 ฟุตจากระดบันํ้าทะเล เพื่อรอชมความงดงามของ ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ท่ี ไ ด้ ช่ื อ ว่ า เ ป็ น  ท ะ เ ล
  หมอกท่ีสวยท่ีสุดในภาคใต ้ท่ีบริเวณยอดเขากุนุงซิลิปัต ซ่ึงถือเป็นจุดไฮไลท์ในการชมทะเลหมอกแห่งน้ี
  เพราะสามารถมองเห็นหมอกท่ีจบัตวักนัเป็นชั้นหนา เตม็ผนืฟ้า ล่องลอยอยูต่รงหนา้ของท่านมองดูคลา้ยผืนนํ้ า
  ทะเลท่ีงดงามยามแสงแรกของวนัโผล่พน้ขอบฟ้า   
  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัอาํเภอเมืองเบตง 
  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ า บะกุ๊ดเต๋ ณ ร้านเซ้งติ่มซ า มือ้ที ่4 
  นาํท่านชมและถ่ายรูปสถานท่ีอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองเบตง  
  หอนาฬิกาเมืองเบตง ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ีอยู่เคียงคู่กบัเมืองเบตงมายาวนาน เปรียบเป็นสัญลกัษณ์ท่ีตั้งอยู่จุด
  ศูนยก์ลางของเมือง สร้างดว้ยหินอ่อน ในยามเยน็จะเห็นฝงูนกนางแอ่นนบัหม่ืนตวัมาเกาะอยู่รอบๆ สายไฟ
  จนกลายเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์คู่หอนาฬิกาแห่งน้ี 
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  ตู้ไปรษณย์ีใหญ่ทีสุ่ดในโลก ตั้งอยูบ่ริเวณส่ีแยกหอนาฬิกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 ก่อสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  มีเส้นรอบวงประมาณ 140 เซนติเมตร สูง 290 เซนติเมตร นบัเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ประจาํเมืองเบตงท่ีใคร
  มาแลว้ก็ตอ้งเก็บภาพเป็นท่ีระลึก  
  อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  อุโมงคร์ถยนตล์อด ภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย  เปิดใชเ้ม่ือ 1 ม.ค. 2544  สร้างข้ึนเพื่อ
  แกไ้ขปัญหาการจราจรระหวา่งเมืองเก่ากบั เมืองใหม่ขุดโค้งทอดยาวประมาณ 273 เมตร มีทางเดินทางอยู่
  ภายใน ติดไฟใหแ้สงสวา่งดูสวยงาม มีเสน่ห์   
                        นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง สถานท่ีท่ีนบัเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองเบตงเป็นอยา่งยิ่ง สร้างข้ึน
  เน่ืองในวโรกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
  อดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เม่ือปี พ.ศ. 2549 ตวัอาคารสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินประยุกต ์หลงัคาซ้อน
  หลายชั้นดูงดงามแปลกตา  เป็นแหล่งเก็บรวบรวมศิลปวตัถุ ขา้วของ  เคร่ืองใชโ้บราณวตัถุ และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
  กบัเมือง เบตงต่างๆ  เท่าท่ีจะหามาได ้ ในพิพิธภณัฑช์ั้นหน่ึงเก็บรวมรวบศิลปวตัถุ ขา้วของเคร่ืองใช ้
  โบราณวตัถุ อาทิ  ถว้ย ชาม เคร่ืองเคลือบ โต๊ะ ตู ้เตียง โบราณ ตะเกียงเก่า เรือสําเภาจาํลอง ก่ีทอผา้ อุปกรณ์ 
  ป่ันฝ้าย ส่วนชั้นสอง จดัแสดงภาพเก่าเมืองเบตง และขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจ พิพิธภณัฑ์เมืองเบตงยงั
  มีความพิเศษอีกอย่างหน่ึง คือ ท่ีชั้นบนสุดของตวัอาคารนั้น นับเป็นจุดชมวิวเมืองเบตงได้อย่างดีเยี่ยมและ
  ชดัเจน  
  จากนั้นเดินทางสู่ วดักวนอมิ สถานท่ีตั้งศาลเจา้อนัเป็นท่ีประดิษฐานของเทพสาํคญัต่างๆ หลายองค ์อาทิ  
  เจา้แม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจา้แม่จิวหวงัเหย่ ยี่หวงัตา้ต้ี หว่าโก่วเซียช่ือ ขงจ้ือ เป็นตน้  บริเวณ
  ดา้นหนา้มีเจดีย ์7 ชั้นท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูอี่กดว้ย 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  มือ้ที ่5 
  นาํท่านเดินทางสู่ วดัพุทธาธิวาส หรือช่ือเดิม วดัเบตง ตั้งอยูบ่นเนินเขา ใจกลางเมืองเบตง มีทศันียภาพ 
  ท่ีงดงาม บรรยากาศร่มร่ืน มีส่ิงก่อสร้างท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นเป็นสง่า ประกอบไปดว้ย  
  พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งตระหง่านอวดโฉม ก่อสร้างดว้ยศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยุกต ์
  ภายในเป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
  พระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนท์สุพิธาน เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิองค์ใหญ่ มีหน้าตกักวา้ง 
  9.99 เมตร สูง 14.29 เมตร และมีนํ้ าหนกัประมาณ 40 ตนั ซ่ึงชาวอาํเภอเบตงไดร่้วมกนับริจาคทรัพยเ์พื่อสร้าง
  ข้ึนเป็นปูชนียสถานท่ีสาํคญัในพุทธศาสนาประจาํเมืองเบตง 
   นาํท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านจุฬาภรณ์พฒันา 10  แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษร์ะบบนิเวศผสมผสานกบัการ 
  ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์  ภายในหมู่บา้นเป็นท่ีตั้งของ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 
  สร้างข้ึนเพื่อรวบรวมประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.)  จดัแสดง
  ภาพถ่าย และเน้ือหาในสมยัช่วงสงคราม ภาพถ่ายผูน้าํ และคณะกรรมการพรรค  ภาพบนัทึกการให้ความ
  ร่วมมือในการสนบัสนุนของชาวบา้นในทอ้งถ่ินสมยัสงคราม รวมถึงตวัอยา่งอาวุธปืน และอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
  เคร่ืองใชต่้างๆ ของสมยันั้น   
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มือ้ที ่6 
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ทีพ่กั  โรงแรมเมอร์ลนิ เบตง หรือ บัตเตอร์ฟาย ปร๊ินเซส ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี่  ตลาดเช้าเมืองเบตง - หาดใหญ่ - ตลาดกมิหยง - กรุงเทพฯ  

เชา้  นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าเมืองเบตง ให้ท่านได้สัมผสัวิถีชีวิตชาวเบตงแบบใกล้ชิด เดินเล่นเก็บภาพ ชม
  บรรยากาศการคา้ขายท่ีแสนคึกคกั เลือกชิมอาหารพื้นเมือง  รวมทั้งเลือกซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินต่างๆ ตามอธัยาศยั 
  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ า บะกุ๊ดเต๋ ณ ร้านเซ้งติ่มซ า มือ้ที ่7 
  จากนั้นเดินทางสู่ด่านชายแดน เบตง - มาเลเชีย นาํท่านผา่นแดนตรวจเช็คหนงัสือเดินทาง  เพื่อเดินทางสู่ 
  อาํเภอหาดใหญ่โดยผา่นทางมาเลเซีย ขา้สู่ประเทศไทยอีกคร้ังท่ีด่านบา้นประกอบ จงัหวดัสงขลา 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  มือ้ที ่8  
  จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดกมิหยง ตลาดขายสินคา้ช่ือดงัของเมืองหาดใหญ่ ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ ของฝาก 
  อาทิ ผา้ปัก ขา้วของเคร่ืองใช ้ขนมต่างๆ ผลไมส้ด ผลไมอ้บแหง้ ถัว่ต่างๆ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ตามอธัยาศยั  
  (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 
  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ เตรียมเดินทางกลบักรุงเทพ 
19.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เท่ียวบิน FD3111 หรือสายการบินโลว์
  ครอสอ่ืนๆ 
21.00 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ ** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพือ่สอดคล้องกบัสถานการณ์ สภาพอากาศ และ
 เวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนีบ้ริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วน
 ใหญ่เป็นส าคัญ 

 *** การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวนผู้เดินทาง 9 หรือ 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวน
 ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือปรับขนาดพาหนะทีใ่ห้บริการ 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อายุต ่ากว่า 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อายุต ่ากว่า 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กไม่มีเตียง 

(อายุต ่ากว่า 12 ปี) 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

19 – 22 ตุลาคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,000 

20 – 23 ตุลาคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,000 

23 – 26 พฤศจิกายน 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,000 

5 – 8 ธันวาคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,000 

6 – 9 ธันวาคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,000 

14 – 17 ธันวาคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,000 

21 – 24 ธันวาคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,000 
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*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บาท *** 

** ค่าบริการข้างต้นท่านต้องช าระเพิม่ค่าทิป ท่านละ 500 บาท ** 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋รถไฟตูน้อนปรับอากาศ ชั้น 2 เตียงบน (หากท่านมีความประสงค์ใช้เตียงล่างเพิ่มท่านละ 150 บาท) 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินโลวค์รอส พร้อมภาษีสนามบิน เส้นทาง หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ  
 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม หรือตามเง่ือนไขสายการบิน 
 ค่ารถตูห้รือรถบสัปรับอากาศ รับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดบั 3 ดาว  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารรวม 8 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่ามคัคุเทศกน์าํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ไม่ครอบคลุมเร่ือง

สุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั การเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
**ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษทัได*้*  
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วนั) 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วนั) 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วนั) 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วนั) 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายในการทาํหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจดัเล้ียงในรายการ 

/ ค่าโทรศพัท ์/ ค่าโทรศพัทท์างไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซกัซีด / มินิบาร์  
 ค่าระวางนํ้าหนกัสัมภาระท่ีเกินจาก 15 กิโลกรัม 
 ค่ารถไฟเตียงล่างเพิม่ 150 บาท 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า  
 ค่าทิป ท่านละ 500 บาท  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกตอ้งเพื่อนาํไปหกัค่าใชจ่้าย 
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การจองและช าระเงิน  
1. ช าระเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลงัการจอง 
2. ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 
3. หากท่านสมาชิกไดท้าํการโอนเงินแลว้กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน ระบุช่ือ – นามสกุล ผูจ้อง พร้อมทั้งท่ีอยู ่

หมายเลขโทรศพัท ์– แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมท่ีจอง / วนัเดินทาง / จาํนวนสมาชิก และสาํเนาหนงัสือเดินทางของท่าน
และสมาชิกในกลุ่ม มายงัเบอร์แฟกซ์ / E-Mail / LINE  
(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณใีดๆ ให้ถือว่านักท่องเทีย่วสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ) 

  การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์ไลน์ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของบริษทั ดงัน้ี  
วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 
วนัเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตักฤษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
ระเบียบการและข้อตกลงการส ารองที่น่ัง 

1. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกบัคณะทวัร์ไม่วา่ดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีท่านมดัจาํไวต้าม
ระยะเวลาและจาํนวน ดงัน้ี 

แจง้ยกเลิกระหวา่ง 15 – 29 วนัก่อนการเดินทาง สงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนมดัจาํทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 ** ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight 
และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ  

2. เม่ือท่านสาํรองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ 
มงัสวรัิติ กรุณาแจง้ใหพ้นกังานขายทวัร์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ  
 1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2.       เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 18 ท่าน โดยจะแจง้ให้
นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการ
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เดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวีซ่า 
4.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญเสีย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 5.  เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั
ฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

6.  กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 7.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ 
หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผดิชอบต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
นอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนดัหยุดงาน การล่าชา้ของสายการบิน-รถไฟ ภยัธรรมชาติ กรณีท่ี
ท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยและต่างประเทศ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ทีจ่ะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด 
 
 

!!! หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 
อย่างน้อย 6 เดือน!!!   

 
ติดต่อสอบถามและจองทีน่ั่ง  ได้ที ่ Tnews Organize  T. 0842951942   

หรือ  E-Mail: tnews08@yahoo.com      

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 
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