
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - หาดใหญ่ – เบตง  - L D 
09.00 น. นัดพบคณะเดินทางที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ  

เจา้หนา้ทีบ่รษิทัใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกกอ่นการเดนิทาง 
10:45 น. ออกเดนิทางไป หาดใหญ่ โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์SL เทีย่วบนิที ่ (ใชเ้วลาใน 

การบนิ ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
12.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิหาดใหญ่ หลงัจากผ่านขัน้ตอน และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่าน

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
14.00 น.  สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางต่อไปยงั อ าเภอเบตง ระหว่างทางน าท่านจอดแวะถ่ายรูปบรเิวณ 

สะพานขา้มเขือ่นบางลาง บรเิวณบา้นคอกชา้ง อ.ธารโต สะพานแห่งนีส้รา้งขึน้มาเพือ่ล่นระยะทาง
ในการเดนิทาง จากเดมิทีจ่ะตอ้งไปตามไหล่เขา ซึง่ เป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงหมายเลข 410 
ยะลา–เบตง เป็นจดุทีนั่กท่องเทีย่วนิยมแวะพกัถ่ายรูปและยดืเสน้ยดืสายกอ่นจะ เดนิทางต่อ อ าเภอ
เบตง ตัง้อยู่ใตสุ้ดฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย มเีขตแดนตดิกบัประเทศมาเลเซยี โอบลอ้มดว้ยแนว 
เทอืกเขาสนัการาครีภีูมปิระเทศของอ าเภอเบตง ดว้ยภูมปิระเทศแบบนีจ้งึท าใหเ้บตงมอีากาศทีด่ี
อากาศเย็น และมหีมอก ปกคลุมตลอดทัง้ปีดงัค าขวญัประจ าอ าเภอทีว่่า “เมอืงในหมอก ดอกไมง้าม 
ใตสุ้ดสยาม เมอืงงามชายแดน” ค าว่า เบตง มาจากภาษามลายู "Buluh Betong" หมายถงึ "ไม ้
ไผ่ขนาดใหญ่" หรอืทีค่นในพืน้ทีจ่ะรยีกไผ่ชนิดนีว่้า ไผ่ตง ดงัน้ันตน้ไผ่ตง จงึกลายเป็นสญัลกัษณ์
หน่ึงของอ าเภอเบตง จากน้ันน าท่านแวะจดุเชค็อนิสุดฮติ ใหท้่านอสิระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงเบตง 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ตา้เหยนิ เคาหยก/ปลาจนี/ไก่เบตง 
หลงัรบัประทานอาหาไดเ้วลาส ารวจเมืองยามค ่าคนืกนั บรรยากาศในเมอืงปลอดภยั คนออกมาใช ้
ชวีติกนัตามปกตติามวถิชีวีติแบบเรยีบง่าย ชมวงเวยีนหอนาฬิกา สิง่ก่อสรา้งเกา่แกอ่ยู่คยีงคู่กบั
เมืองเบตง สรา้งเป็นสญัลกัษณจ์ุดศูนยก์ลางของเมอืง ณ บรเิวณจุดตดัของถนนสุขยางคก์บัถนน
รตันกจิ ดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเลื่องชือ่จากยะลา ชว่งหวัค ่าบรเิวณนีจ้ะเต็มไปดว้ยนกนางแอ่น
จ านวนมาก นกเหล่านีห้นีหนาวมาจากไซบเีรยีมาอยู่เบตง ในชว่งเดอืนกนัยายนถงึมนีาคมยาม หวั
รุง่พวกมนัจะบนิไปหาอาหารตามป่าเขา และกลบัมาเกาะทีส่ายไฟในชว่งหวัค ่าเป็นอย่างนีทุ้กวนั  

 
บรเิวณหอนาฬิกาจะม ีตูไ้ปรษณียใ์หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2467  ตัง้แต่
ก่อนสมยัสงครามโลกคร ัง้ทีส่อง โดยนายสงวน จริะจนิดา นายกเทศมนตรอี าเภอเบตง ในขณะน้ัน
เคยเป็นนายไปรษณียอ์ าเภอเบตงมากอ่น ลกัษณะของตูเ้ป็นรูปทรงกลมและเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
จุดประสงคท์ีส่รา้งไวใ้นตอนแรกก็เพื่อใชเ้ป็นทีก่ระจายข่าวสารบา้นเมืองใหช้าวเมืองเบตงไดร้บัฟัง 
จากวทิยุทีฝั่งอยู่ส่วนบนของตู ้และใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจนทุกวนันี ้ปัจจบุนัไดม้กีารสรา้งตูไ้ปรษณีย ์



 

 

ขึน้ใหม่ใหญ่กว่าเดมิทีบ่รเิวณศาลาประชาคม อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ ์อุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขา
แห่งแรกของประเทศไทย สรา้งขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ส้ญัจรไปมา ก่อสรา้งดว้ยคอนกรตี
เสรมิเหล็กมรีะยะทาง 273 เมตร 

ทีพ่กั ณ โรงแรมฮอลเิดยอ์นิ ฮลิล ์เบตง หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่2 เบตง–ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง–บ่อน ้าพุรอ้นเบตง–อุโมงคปิ์ยะมติร-เช็คอนิ ณ 

สนามบนิเบตง–ป้ายใตสุ้ดสยาม 
B L D 

04.00 น. ออกเดนิทางไปชม ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง มหีมอกใหช้มตลอดทัง้ปี มคีวามสูงจากระดบัน ้าทะเล 
2,038 ฟุต จุดชมววิทิะเลหมอกทีใ่หญ่ ไดส้มัผสัอากาศอนับรสุิทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามของ
เขาไมโครเวฟ ชม“SKY WALK ยาวทีสุ่ดในอาเซยีนทะเลหมอกอยัเยอรเ์วงแลนดม์ารค์
แห่งใหม่” หมายเหตุ น่ังมอเตอรไ์ซคไ์ปชมทะเลหมอก ขึน้ 20 บาท / ขาลง 10 บาท ไม่รวมใน
โปรแกรม เน่ืองจากบางท่านตอ้งการเดนิ 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้  แวะบา้น กม. 4 ทานเฉากว๊ย (วุน้ด า) ของขึน้ชือ่เมืองเบตง อายุ 100 ปี น าท่านไป บ่อน ้า

รอ้นเบตง เป็นบ่อน ้ารอ้นธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพืน้ที่ประมาณ 3 ไร ่โดยจะมีน ้ารอ้นผุด
ขึน้มาจากใตด้ิน ประกอบดว้ยแรธ่าตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยู่ที่ประมาณ 80 องศา
เซลเซยีส โดยเชือ่กนัว่าน ้าแรแ่ห่งนี้ สามารถบรรเทารกัษาโรคภยัต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี อาทิ โรค
ปวดเมือ่ย โรคเหน็บชาโรคผวิหนัง เป็นตน้ จากน้ันน าท่านชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว “สวนหมืน่
บุปผา” สวนนีต้ ัง้อยู่ท่ามกลางภูเขามอีากาศเย็นตลอดปีจงึเหมาะกบัการปลูกไมด้อกเมอืงหนาว 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารปลานิลสายน ้าไหล 
บ่าย น าท่านชม อุโมงคปิ์ยะมติร เป็นอุโมงคด์นิทีใ่ชห้ลบการโจมตทีางอากาศและสะสมเสบยีงของอดตี

ขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา (จคม.) สรา้งขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2519 การสรา้งใชก้ าลงัคน 40 – 
50 คน ขดุเขา้ไปในภูเขา และใชเ้วลาเพียง 3 เดอืน จงึแลว้เสรจ็ อุโมงคม์ีความกวา้ง 50-60 ฟุต 
ยาวประมาณ 1 กโิลเมตร สามารถจุคนไดเ้กอืบ 200 คน มทีางเขา้ออกทัง้หมด 9 ทาง เชือ่มต่อถงึ



 

 

กนัหมด ปัจจุบนัเหลอื 6 ทาง ภายในมีสถานีวทิยุ หอ้งนอน หอ้งเก็บเสบียง ฯลฯ ดา้นบนเป็นป่ามี
ตน้ไมใ้หญ่มากมายปกคลุม ยากแก่การคน้หาและถูกคน้พบโดยทหารฝ่ายรฐับาล ออกมาจาก
อุโมงคจ์ะพบกบั ตน้ไทรพนัปี ซึง่เป็นอกีหน่ึงไฮไลทข์องการเทีย่วอุโมงคปิ์ยะมติร 

 

 
 

  น าท่านไปถ่ายรูปเชค็อนิ ณ สนามบนิเบตง ห่างจากตวัเมอืงเบตงไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 10 กโิลเมตร เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ล าดบัที ่29 สงักดักรมท่าอากาศยาน กระทรวง
คมนาคม และนับเป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 39 ของประเทศไทย การออกแบบเน้นความสวยงาม 
โปรง่ โล่งสบาย ทนัสมยั และน าเอกลกัษณท์อ้งถิน่ของเมอืงเบตงมาใชใ้นการออกแบบ โดยใชเ้สน้
โคง้ของภูเขามาเป็นเสน้สายหลกัของตวัอาคาร ผสมผสานกบัรูปทรงสมยัใหม่ และเลอืกใช ้“ไมไ้ผ่"
(ไผ่ตง) มาประกอบการตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ซึง่ถือเป็นสนามบินหน่ึงเดียวใน
เมืองไทยที่มีการน าไมไ้ผ่มาเป็นแนวคิดหลกัในการตกแต่งสนามบิน น าท่านไปถ่ายรูปเช็คอิน   
ป้ายใตสุ้ดสยาม ก ัน้เขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซยี มเีอกลกัษณล์ายเสน้แผน
ที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลกับนป้ายหินอ่อน เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว 
ตั้งอยู่บรเิวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 
กโิลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอ าเภอเบตงกบัรฐัเปรคัประเทศมาเลเซยี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 
ทีพ่กั ณ โรงแรมฮอลเิดยอ์นิ ฮลิล ์เบตง หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่
3 

วดัพุทธาธวิาส - สะพานแตปูซู – เมอืงยะลา - วดัคูหาภมิุข  
วดัชา้งไห ้(ปัตตานี) หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ 

B L - 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (ติม่ซ า) 
จากนัน้  น าท่านเดินถ่ายรูปตามจุดเช็คอินต่างๆของเบตง art walking street ถ่ายภาพสตรทีอารต์

เมอืงเบตง ผลงานทีถู่กสรา้งขึน้ เพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่วประทบัใจและไดถ้่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ ภาพที่
เขยีนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพทีบ่อกเล่าเร ือ่งราววถิชีวีติ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชาวเบ
ตง รวมไปถงึสญัลกัษณต่์าง ๆ ทีม่อียู่จรงิใน อ.เบตง น าท่านเยอืน วดัพุทธาธวิาส หรอืเรยีกอกีชือ่
หน่ึงว่าวดัเบตง ตัง้อยู่บนเนินเขา มีพระธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ ศิลปกรรมแบบศรวีิชยั
ประยุกต ์โดยในองคม์หาธาตุเจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตุ เพือ่เฉลมิฉลองและถวายแด่สมเด็จพระ
นางเจา้ฯ พระบรมราชชนีินาถในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมายุครบ 60 พรรษา  



 

 

 
  ออกจากเมอืงเบตง ระหว่างทางแวะ สะพานแตปูซู สะพานแขวนแบบพืน้ไม ้ตัง้อยู่ระหว่าง ทีท่ าการ

ดบัเพลิง อบต.อยัเยอรเ์วง กบัทีท่ าการผูใ้หญ่บา้น หมู่ที ่2 บา้น กม.32 ยาวกว่า 100 เมตร สรา้ง
ขึน้เพื่อขา้มแม่น ้าปัตตานี สะพานแตปูซ ูไม่เพียงแต่ใชส้ญัจรไปมาระหว่างชาวบา้นสองฝ่ังแม่น ้า
เท่าน้ัน แต่ยงัเป็นเหมอืนสญัลกัษณข์องความรกัความสามคัคขีองคนในชมุชนชาวกม.32 อกีดว้ย 
ในอดีตชาวบา้นที่อยู่อีกฝ่ังของแม่น ้าปัตตานีมีความยากล าบากในการเดินทางเพราะตอ้งใชแ้พ   
ไมไ้ผ่ในการขา้มไป-มา และเกดิอุบตัเิหตุบ่อยคร ัง้ ท่านอดตีก านันในสมยัน้ัน (นายมูเซง็ แตปูซ)ู ได ้
เล็งเห็นถงึความยากล าบากดงักล่าว จงึไดช้ว่ยกนัระดมพลงัและเงนิทุน รว่มแรงรว่มใจกนัก่อสรา้ง
สะพานจนส าเรจ็ไดใ้นทีสุ่ด และไดม้กีารตัง้ช ือ่ว่า “สะพานแตปูซ”ู ตาม ผูบุ้กเบิกน่ันเอง แวะใหท้าน 
พซิซา่ปลานิลสายน ้าไหล แห่งเดยีวในประเทศไทย เป็นปลาสดๆ จากเทอืกเขาสนักาลาครีไีม่มี
กลิ่นคาวและเนื้อนุ่มมาก ก าลงัเป็นเมนูยอดฮิตอีกหน่ึงเมนูในเบตง กม 35 (ค่าใชจ้่ายไม่รวมใน
โปรแกรม ราคา 159บาท/ 1ถาด /4 ท่าน) เดนิทางต่อสู ่เมอืงยะลา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (เมอืงยะลา) 
 

 
บ่าย น าท่านชม วดัคูหาภมิุข วดันีเ้ป็นวดัส าคญัวดัหน่ึงของยะลา เดมิวดันีช้ ือ่ วดัหนา้ถ า้ ไดเ้ปลีย่นชือ่

เป็น วดัคูหาภมิุข ในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไฮไลทข์องวดันีค้อืถ า้ทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูป
ไสยาสนอ์งคใ์หญ่ซึง่ชาวบา้นเรยีกว่า พ่อท่านบรรทม ก่อนทีจ่ะขึน้ถงึตวัถ า้เราจะเดนิขึน้ไปตามทาง
บนัไดนาค เราจะพบรูปป้ันยกัษ ์ซึง่ชาวบา้นเรยีกว่า พ่อท่านเจา้เขา ซึง่มลีกัษณะไม่เหมอืนกบัยกัษ ์
ทีเ่ราคุน้เคยกนั มรูีปรา่งหนา้ตาคลา้ย เงาะป่าซาไก สรา้งขึน้โดยชา่งฝีมอืพืน้บา้น สรา้งขึน้เพือ่เป็น
ขวญัก าลงัใจแก่ชาวบา้น และมีความเชือ่ว่าท่านจะปกปักษร์กัษาชาวบา้นใหพ้น้ภยั และเป็นการ
ป้องกนัรกัษาองคพ์ระพุทธไสยาสนด์ว้ย น าท่านเดนิทางสู่ปัตตานี น าท่านแวะสกัการะหลวงปู่ทวด 
ณ วดัชา้งให ้ปัตตานีเป็นวดัเก่าแกส่รา้งมาแลว้กว่า 300 ปี ถอืว่าเป็นวดัตน้ต ารบัของหลวงปู่ทวด 
เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐัของท่านก็ถูกบรรจไุวท้ีว่ดัแห่งนี ้ทีเ่รยีกว่าเมือ่มาถงึ
ปัตตานีดนิแดนแห่งปลายดา้มขวานแลว้ตอ้งแวะมาใหไ้ด ้ 

 



 

 

 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่นเดนิทางสู่ หาดใหญ่ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
21.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอรเ์ทีย่วบนิที ่SL…. 
22.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 
22.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7117 
23.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

********************* 
ค่าบรกิาร เคร ือ่งไป-กลบั...หาดใหญ่ ปัตตานี เบตง 3วนั 2คนื 
20-22 ม.ค.65 / 10-12, 20-22 ก.พ.65 /10-12,20-22 ม.ีค.65 
ราคา    11,111  บาท  
พกัเดยีว         2,500    บาท 
 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 
ค่าต ัว๋เคร ือ่งบนิหาดใหญ่-กรุงเทพฯ ตามสายการบนิทีร่ะบุ 
ค่ารถตูป้รบัอากาศ 9 ทีน่ั่ง ท่องเทีย่วตามโปรแกรม บรกิารทีส่ถานีรถไฟปัตตานี 
ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ  
ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว (คนไทย)  
ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง (วงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท)  
ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญงาน  

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ 3% 
ค่าเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
ค่าทปิ 300 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามธรรมเนียม) 
ค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถตามสนิน ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทปิตามระเบยีบธรรมเนียม) 
ค่าใชจ่้ายนอกเหนือรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่จากรายการ เป็นตน้ 

 
 



 

 

เอกสารการเดินทาง -ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 
 
 
 
 
 

 

 
***ผูเ้ดนิทางตอ้งไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอืตรวจโควดิดว้ย RT-PCR 
หรือ ATK ตามที่จงัหวดัก าหนด-เน่ืองจากมีการเปลี่ยนข้อก าหนดไปตาม
สถานการณปั์จจุบนั กรุณาเชค็ขอ้มูลอพัเดทก่อนเดนิทางทุกคร ัง้ *** 
เทีย่วอย่างมัน่ใจ ปลอดภยั ถูกสุขอนามยั...โดย รบัรองมาตรฐาน SHA 

✓ ตรวจวดัอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง  
✓ ฉีดพ่นฆ่าเช ือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกคร ัง้  
✓ โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  

การจองทีน่ั่ง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์จดัสรรทีน่ัง้ใหลู้กคา้โดยจดัสรรทีน่ั่งตามล าดบัการจองและพรอ้มช าระเงิน 
เงื่อนไขการช าระเงิน  
-ช าระเงินเต็มจ านวน หลงัการจอง  
กรณียกเลกิ 
- ไม่สามารถยกเลกิไดทุ้กกรณี 
หมายเหตุ 
- การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 16 ท่าน ขึน้ไป 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์เ้มือ่เกดิเหตุสุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
- การควบคุมของทางบรษิทั หรอืค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูก
ท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่าง ๆ 
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากม ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

********************* 
 

เน่ืองจากการท ารายการทวัรล์่วงหนา้ อาจมีการเพิม่/ลด รายการเดนิทาง หรอื เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการ
เดินทางทีแ่น่นอนอีก คร ัง้ ก่อนท าการจองและมดัจ า ซ ึง่ถือเป็นการรบัทราบรายการทวัรต์ามทีต่อ้งการแลว้ และหากผู ้
เดินทางไม่ครบตามจ านวน เพื่อใหท้วัร ์สามารถเดินทางไดอ้าจมีการรวมทวัรก์บับรษิทัคู่คา้ เพื่อเดินทางรว่มกนั ทัง้นี้
มาตรฐานและการดูแลลูกคา้ จะถือปฏิบตัิเป็นอย่างดีรว่มกนั รวมถึงเงือ่นไขการยกเลิก ระยะเวลาทีก่ าหนดไวเ้ป็นเพียง
มาตรฐานเบีอ้งตน้ ซ ึง่หากกรุป๊น้ัน ๆ เป็นชว่งเทศกาลส าคญั หรอื เป็นกรุป๊ทีม่ีการ วางมดัจ าใหแ้ก่สายการบนิ และ/หรอื 
โรงแรม ค่าใชจ้่ายด าเนินการทีเ่กดิขึน้จรงิ บรษิทัฯ มีสทิธใินการหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ รวมถงึค่า ด าเนินการต่าง ๆ ตาม
เหมาะสมโดยไม่ขึน้กบัระยะเวลาในการแจง้การยกเลกิ 

 


