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เบตง – ปัตตานี   
ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง 

เสน่หสุ์ดแดนใต้ เมืองสายหมอกและดอกไม้ 

(เบตง – ยะลา – ปัตตานี – หาดใหญ่)  
วันพฤหัสบดีที ่12 – วันอาทติยท์ี ่15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (4 วัน 3 คืน) 

สายการบินไทยสมายล ์

 

 

 

  

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – วัดช้างให้ (ปัตตานี) – อ าเภอเบตง – อ่างเก็บน ้าเข่ือนบางลาง –  
                                              ท่าอากาศยานเบตง        (1)  

 
05.30 น. พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบินไทยสมายล ์ช้ัน 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์B พบ

ทีมงานสขุนิยมทวัรร์ออ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ และมอบเอกสารการเดินทาง 
07.00 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบิน WE 259  
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08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตูป้รบัอากาศ (นั่งคนัละ 7-8 ท่าน) ออกเดินทางสู่ วัดช้าง
ให้ จงัหวดัปัตตานี (ระยะทาง 118 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.45 
ชั่วโมง) เป็นวดัท่ีมีหลวงปู่ ทวดเป็นเจา้อาวาสรูปแรก และหลงัจาก  
มรณภาพอฐิัของท่านก็ถกูบรรจุไวท้ี่นี่ท  าใหเ้ป็นวดัดงัที่มีเหล่าลกูศิษย์
ลกูหาแวะเวียนไปไม่ขาดสายจนกลายเป็นหนึ่งในสญัลักษณข์อง
จงัหวดัปัตตานี ที่ใครผ่านไปมาตอ้งแวะกราบไหวเ้พ่ือความเป็นสิริมงคล  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ร้านแลผา หน้าถ า้ 
บ่าย  ออกเดินทางสู่ อ าเภอเบตง (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ก่อนเขา้สู่เขตเมืองเบตงจะตอ้ง

ผ่าน อ่างเก็บน ้าเข่ือนบางลาง หรือ  สะพานโต๊ะกูแช ซึ่งสามารถชมวิวภูเขาที่โอบลอ้มเข่ือนบางลางไวไ้ดแ้บบ 360 
องศา นั่งรถมาเหนื่อยๆ แวะลงไปสดูอากาศสดชื่นๆ และชมวิวงามๆ ใหชุ้่มฉ ่าสายตา  

 ระหว่างทางเขา้เมืองแวะถ่ายรูป ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง สนามบินล าดบัที่ 29 ของกรมท่าอากาศยานที่มี
ความโดดเด่นดา้นการออกแบบ เนื่องจากเบตงเป็นเมืองที่มีภูเขาอยู่รายลอ้ม จึงเลือกใชเ้สน้โคง้ของภูเขามาเป็นเสน้
สายหลกัของตวัอาคาร ผสมผสานกบัรูปทรงสมยัใหม่ และเลือกใชไ้มไ้ผ่ (ไผ่ตง) มาประกอบการตกแต่งทัง้ภายในและ
ภายนอกอาคาร ซึ่งถือเป็นสนามบินหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่มีการน าไมไ้ผ่มาเป็นแนวคิดหลกัในการตกแต่งตัวอาคารมี
สีน า้ตาลทองและหินอ่อนที่มีลวดลายส่ือถึงทะเลหมอก สะทอ้นถึงเอกลกัษณข์องอ าเภอเบตงไดเ้ป็นอย่างดี 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั GRAND MANDARIN BETONG  ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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วันศุกรท์ี่ 13 พฤษภาคม 2565 ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง – วัดพุทธาธิวาส – สวนหม่ืนบุปผา – อุโมงคปิ์ยะมิตร –            
ตู้ไปรษณีย ์– หอนาฬิกา – STREET ART – บ่อน า้ร้อนเบตง   (2)  

 
04.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง SKY WALK BETONG ส าหรบัจุดชมทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง หรือ “จุดชม

ทะเลหมอกไมโครเวฟ” เดิมชาวบา้นเรียกขานกนัว่า “บูเก๊ะเฉง” มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟุต ใหท้่านเต็มอิ่ม
กบัการชมทะเลหมอกอย่างเต็มอิ่ม พรอ้มสูดอากาศบริสทุธ์ิ (ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) 

 
 

 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ร้านต่ิมซ าไทซีฮี ้ สมัผสับรรยากาศวิถีชีวิตยามเชา้ของชาว   เบตงพรอ้มชิมเมนู

ทอ้งถิ่น อาทิ ติ่มซ า จีฉ่้องฝัน เผือกทอด และกาแฟโบราณ 
 น าท่านสกัการะ วัดพุทธาธิวาส วดัอารามหลวง เดิมชื่อ “วดัเบตง” เป็นวดัสวยที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเบตง โดยองค์

เจดียต์ัง้อยู่บนเนินเขา มีบรรยากาศรม่รื่นทัศนียภาพงดงาม มองเห็นภูเขาที่รายลอ้มเ  มืองเบตงอยู่เบือ้งหนา้ วดั
พทุธาธิวาส มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพทุธศาสนิกชนนิยมมาสกัการะบูชา 3 ส่ิงคือ 
พระมหาธาตเุจดีย ์ พระพทุธธรรมประกาศ พระพทุธธรรมกายมงคลปยรุ
เกศานนทส์พุพิธาน และวิหารหลวงปู่ ทวดเหยียบน า้ทะเลจืด 

 แวะชิม เฉาก๊วยเบตง ก.ม.4 ของดีเมืองเบตงที่สืบทอดความอรอ่ยมาถึง 
4 รุน่ 

 น าท่านชม สวนหม่ืนบุปผา เป็นสวนไมด้อกเมืองหนาวแห่งแรกและ
แห่งเดียวในภาคใต ้เพราะที่เบตงมีสภาพอากาศท่ี   เย็นสบายตลอดทัง้ปี จึงเอือ้ต่อการปลกูไมเ้มืองหนาวหลายชนิด 
ความสวยงามของสวนหม่ืนบุปผา ไม่ใช่แค่ดว้ยสีสนั  ของดอกไมน้านาพรรณ แต่ยงัมีทิวทัศนข์องขุนเขาที่ดึงดูด
สายตาผูไ้ปเยือนดว้ย 
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านโกหง่ิว บ่อปลานิลสายน ้าไหล 

บ่าย ออกเดินทางสู่ อุโมงคปิ์ยะมิตร ในอดีตเคยถกูใชเ้ป็นฐานในการหลบซ่อน
ตวัและเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู่กบักลุ่มผูข้ดัแยง้ทางการเมืองใน
คาบสมทุรมาลายา 

 น าท่านสู่ บ่อน ้าร้อนเบตง แช่น า้รอ้นใหส้บายตวั นอกจากบ่อแช่ตวัรกัษา
โรคและอาการปวดเม่ือยแลว้ ที่นี่ยงัมีสระขนาดใหญ่ใหน้กัท่องเที่ยวไดน้ั่ง
แช่เทา้ อีกทัง้บรรยากาศรอบๆ ก็สวยงามสบายตา 

 กลบัเขา้สู่ ตัวเมืองเบตง ชมบรรยากาศ วิถีชีวิตเมืองเบตง ถ่ายรูปรูปป้ัน 
ไก่เบตงตัวใหญ่ แวะถ่ายรูปกบั ตูไ้ปรษณียท์ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ไทย เยือน อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ อโุมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของ
ประเทศไทย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ร้านหวายร้อยลี ้อาหารไทยสตูรเด็ด รา้น
สวยบรรยากาศดี  

 หลงัอาหารเขา้สู่ที่พกั GRAND MANDARIN BETONG  
 
วันเสารท์ี่ 14 พฤษภาคม 2565 อ าเภอเบตง – อ าเภอเมืองยะลา – ศูนยเ์รียนรู้ผ้าปะลางิงศรียะลาบาติก – มัสยิดกลาง

ปัตตานี                                                                                                          (3) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ ออกเดินทางสู่ อ าเภอเมืองยะลา (ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ONCE EATERY มีที่มาจากรา้นอาหารชื่อดงัดัง้เดิมของเมืองยะลาที่ชื่อว่า “รา้น

ประเทือง” จากรุน่คณุแม่ที่เปิดมาแลว้กว่า 30 ปี 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ศูนยเ์รียนรู้ผ้าปะลางิงศรียะลาบาติก ซึ่งเป็นอตัลกัษณห์ตัถศิลป์ภาคใต ้โดยครูปิยะ สวุรรณ

พฤกษ์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจ าปี 2560 ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ ถ่ายทอดองคค์วามรู ้ทกัษะ และประสบการณ ์การ
สรา้งสรรคผ์า้ปะลางิง ซึ่งใชว้ฒันธรรมทอ้งถิ่นมาเป็นตัวเล่าเร่ืองผา้ เช่น ตวัลวดลายที่แกะไมอ้อกมาก็มาจากลวดลาย
ช่องลมโบราณ ลวดลายกนัสาด ลวดลายราวประต ูกระเบือ้งโบราณ หรือลวดลายจากสถาปัตยกรรมในทอ้งถิ่น เช่น 
จากวงัโบราณต่างๆ วงัจะบงัติกอ วงัในจงัหวดัปัตตานี เป็นตน้ 
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 จากนัน้เดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง) แวะถ่ายภาพ มัสยิดกลางปัตตานี มสัยิดท่ีสวยงาม
และใหญ่ที่สดุในประเทศไทย สรา้งขึน้ในปีพ.ศ.2497 เนื่องดว้ยประชาชน
ชาวปัตตานี นบัถือศาสนาอิสลามเป็นจ านวนมาก สมควรที่จะสรา้งมัสยิด
กลางที่มีขนาดใหญ่ และสวยงามขึน้เพ่ือเป็นศรีสง่าแก่จงัหวดั 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม ซี.เอส. ปัตตาน ี

 เยี่ยมชม พิพิธภัณฑเ์คร่ืองจักสานย่านลิเภาและเคร่ืองถมทอง (บริเวณชัน้ 2 ของโรงแรมซีเอสปัตตานี)  ภายใน
จดัแสดง เคร่ืองทองหายาก เครื่องใชท้ี่จกัสานแบบย่านลิเภา และ เคร่ืองถมทอง ซึ่งเป็นผลงานหัตถกรรมจากการ
สรา้งสรรคข์องชาวบา้น โครงการมลูนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ที่บรรจงวาดลวดลาย ถกัทอดว้ยความประณีต และอ่อนชอ้ยงดงาม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอาทิตยท์ี่ 15 พฤษภาคม 2565 เมืองเก่าปัตตานี – บา้นขุนพิทักษร์ายา – ศาลเจ้าแม่ลิม้ก่อเหนี่ยว – หาดใหญ ่– 

กรุงเทพฯ        (4)  

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหนี่ยว หรือ ศาลเจา้เล่งจูเกียง เป็นศาล

เจา้เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของ จ.ปัตตานีมาตัง้แต่โบราณ ตัง้อยู่ที่ถนนอาเนาะ
รู อ  าเภอเมือง ปัตตานี เดิมศาลเจา้นีมี้ชื่อเรียกว่า "ศาลเจา้ซูก๋ง" ตาม
หลกัฐานที่จารกึอยู่ในศาลเจา้ ตัง้ขึน้ในปีปีพทุธศกัราช 2117 ในรชัสมยัของ
สมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยธุยา แมศ้าลเจา้นีจ้ะตัง้มาเก่าแก่
นบัไดห้ลายศตวรรษ แต่ดว้ยบุญญาภินิหารของเจา้แม่  หลิมกอเหนี่ยว 
ศาลเจา้นีจ้ึงมีความเจริญรุง่เรืองและเป็นที่ศรทัธาของสาธุชนเสมอมามิได้
ขาด 
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เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าปัตตานี ก่อตัง้เป็นชุมชนชาวจนีมาตัง้แต่สมยั
ปลายกรุงศรีอยธุยา ความที่อยู่ติดกบัแม่น า้ปัตตานี ที่นี่เป็นที่อยู่อาศยัของ
ชาวไทยพทุธ ไทยมุสลิม และชาวไทยเสือ้สายจีน อย่างผสมกลมกลืนมา
ยาวนาน  นบัรอ้ยปี สมดงักบัฉายา “ปัตตานี เมืองงาม 3 วฒันธรรม” เยี่ยม
ชม บ้านขุนพิทักษร์ายา ถนนปัตตานีภิรมย ์1 ใน 5 บา้นทรงคณุค่าบา้น
ทรงคณุค่าที่ไดร้บัการยกย่องเชิดชูเกียรติของเมืองเก่าปัตตานี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
บ่าย น าชม มัสยิดกรือเซะ หรือ มสัยิดสลุต่านมซูฟัฟารช์าห ์เป็นมสัยิดเก่าแก่

อายกุว่า 200 ปีในจงัหวดัปัตตานี สนันิษฐานไดว่้าเป็นศาสนสถานที่สรา้ง
ขึน้ในพทุธศตวรรษที่ 22 รว่มสมยักรุงศรีอยธุยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
มสัยิดปิตกูรือบนั ชื่อนีเ้รียกตามรูปทรงของประตมูัสยิด ซึ่งมีลกัษณะเป็น
วงโคง้แหลมแบบกอทิก และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวนัออกกลาง 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ระยะทาง 
123 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) 

17.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดว้ย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบิน WE 266 
18.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

Happiness is here and now 

  

Happy price 
(ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 

ข้ันต ่า  
 จ านวน 8 ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  15,900.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 15,400.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 14,900.-  บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ   3,000.-  บาท 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับผู้เข้าร่วมเดนิทาง 
- ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บั วัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมากกว่านัน้ 
- หากไม่ไดร้บัวคัซีน สามารถตรวจหาเชือ้ดว้ยวิธี RT–PCR หรือ ANTIGEN TEST จากสถานพยาบาลซึ่งมีผลการตรวจไม่พบ

เชือ้ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวนัเดินทาง 
- ขอความรว่มมือในการตรวจ ANTIGEN TEST ซึ่งมีผลการตรวจไม่พบเชือ้ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวนัเดินทาง 
- ส าหรบัเอกสารการยืนยนัการไดร้บัวคัซีน ใหแ้สดงการฉีดวคัซีนที่ไดร้บัจาก โรงพยาบาล หรือแอปพลิเคชั่น หมอพรอ้ม เพ่ือ

แสดงต่อเจา้หนา้ที่ได ้
- ขอสงวนสิทธ์ิในการใหผู้ร้ว่มเดินทางปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมโรค เวน้ระยะห่าง สวมใส่แมสกร์ะหว่างการเดินทาง ใน

กรณีเกิดการเปล่ียนแปลงรายการทวัรอ์นัเน่ืองมาจากสาเหตขุองโรคระบาด ขอสวงนสิทธ์ิในการการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

- บริการหนา้กากอนามยั พรอ้มแอลกอฮอลล์า้งมือ และตรวจวดัอณุหภูมิใหก้บัผูเ้ดินทางทกุวนั 
- เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัร ์ไกด ์และคนขบั ตรวจโควิดดว้ย ANTIGEN TEST ก่อนวนัเดินทาง ภายใน 24 ชั่วโมง 

 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศวีไอพี ในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
ค่าที่พกั 3 คืน ระดบั 3 - 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ สายการบินไทยสมายล ์เส้นทาง กรุงเทพฯ – หาดใหญ ่– กรุงเทพฯ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์

ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์
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หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านช าระ
มาแลว้ กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บัการ
ยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของกรุ๊ป
ทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
บริษัท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับการ

เปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัย โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ หากมีเหตุ
จ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ 
เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 
 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 


