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Code
EZDSA_185

เดินทาง วันที่ 10 – 12 เมษายน 2564
และ วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2564
โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

วันแรก กรุงเทพ – หาดใหญ่ – ศาลเจ้ าแม่ลมิ้ กอเหนี่ยว – มัสยิดกรื อเสะ – วังยะหริ่ง – สะพานแตปูซู – เบตง
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ ทีมงานคอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ด้านสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน SHA)
06.00 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD7102 (กรุ ณานาบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)
07.25 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถตูป้ รับอากาศ
เดินทางสู่ “มัสยิดกลางประจาจังหวัดสงขลา” หรื อชื่อเต็ม
“มัสยิดกลางดิยน์ ุลอิสลาม” เป็ นศาสนสถานซึ่งเป็ นที่รู้จกั กันดีใน
หมู่ช่างภาพ ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่า มีสระน้ า
ด้านหน้าทอดตัวยาวกว่า 200 เมตร ทาให้มสั ยิดแห่งนี้ดูละม้าย
คล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย
เช้า
ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่ จงั หวัดปัตตานี นาท่านสักการะศาลเจ้ าแม่ลมิ้ กอเหนี่ยว หรื อ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็ น
ศาลเจ้าเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองของ จ.ปัตตานี มาตั้งแต่โบราณ เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรี ยกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตามหลักฐานที่
จารึ กอยูใ่ นศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปี ปี พุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุ งศรี อยุธยา แม้
ศาลเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นบั ได้หลายศตวรรษ แต่ดว้ ยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จึงมีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องและเป็ นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาด และยังมีตานานสอดคล้องกับ “มัสยิดกรื อเสะ” อีกด้วย

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ “มัสยิดกรื อเสะ” ที่มีตานานเล่าสื บต่อกันต่อ ๆ มาว่า มีชาวจีนท่านหนึ่งชื่อ ลิ้มเต้า
เคียน มาอยูเ่ มืองปัตตานี และเข้ารี ตรับนับถือศาสนาอิสลาม แล้วไม่ยอมกลับเมืองจีน หลิมกอเหนี่ยวน้องสาว
เดินทางมาตามพี่ชายให้กลับเมืองจีนเพื่อดูแลมารดาที่ ชราตามประเพณีของชาวจีน แต่ลิ้มเต้าเคียมไม่ยอมกลับ

เพราะได้รับมอบหมายจากเจ้าเมืองปัตตานีให้เป็ น ผูค้ วบคุมก่อสร้างมัสยิดกรื อเสะอยู่ และยังสร้างไม่เสร็จจะขอ
อยูเ่ มืองปัตตานีต่อไปจนกว่าจะสร้างเสร็จ หลิมกอเหนี่ยวมีความน้อยใจจึงทาอัตวินิบาตกรรมประท้วงพี่ชาย
แต่ก่อนที่จะผูกคอตายนางได้อธิษฐานว่าแม้นพี่ชายจะช่างที่เก่งเพียงใดก็ขอให้สร้างมัสยิดนี้ไม่สาเร็ จ ด้วยแรงแห่ง
คาสาปแช่งของนางปรากฏว่า ลิม้ เต้าเคียมสร้างไม่สาเร็ จ ได้ทาการสร้างหลังคาและโดมถึงสามครั้ง เมื่อสร้างจวน
เสร็ จก็เกิดอัสนีบาตฟาดโดมและหลังคาพังทลายลงมาทุกครั้ง ทาให้ลิ้มเต้าเคียมเกิดความหวาดกลัว จึงได้ทิ้งงาน
ก่อสร้างให้คา้ งอยูจ่ วบจนบัดนี้

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร ในตัวเมืองปัตตานี
บ่าย
นาท่านชม วังยะหริ่ง เรื อนไม้ก่ ึงปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยโุ รป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา ตั้ง
ตระหง่านอยูใ่ จกลางเมืองในปัจจุบนั นับเป็ นความภาคภูมิใจของชาวยะหริ่ งยิง่ นัก เพราะสถาปัตยกรรมทรง
คลาสสิ คหลังนี้ ได้ทาหน้าที่ตอ้ นรับนักท่องเที่ยว ผูม้ าเยือนจากต่างแดนอยู่เป็ นกิจวัตร ปัจจุบนั นี้ วงั ยะหริ่ งยังมีให้
เห็นถึงความสมบูรณ์ แม้จะมีอายุการสร้างวังของเจ้าเมืองยะหริ่ งมานานถึง 100 กว่าปี แต่วตั ถุและหลักฐานของ
เรื่ องราวตั้งแต่ยคุ คุณทวดทุกอย่างยังถูกรวบรวมและจัดวางไว้เหมือนกับในอดีตทุกกระเบียดนิ้ว ทาให้ผคู ้ นที่นี่ยงั
รู ้สึกว่าวังยะหริ่ งไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แม้เวลาจะเปลี่ยนผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ตาม

จากนั้นนาท่านเห็บภาพความประทับใจกับ สะพานแตปูซู สัญลักษณ์ของความรักความสามัคคีของคนในชุมชน
โดยในอดีตชาวบ้านที่อยูอ่ ีกฝั่งของแม่น้ าปั ตตานีมีความยากลาบากในการเดินทาง ซึ่งในยุคนั้น ต้องใช้แพไม้ไผ่ใน
การข้ามไป-มา การขนย้ายผลผลิตการเกษตรหรื อคนป่ วย ก็ยากลาบาก เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครั้ง และทาให้เด็กๆต้อง
เสี ยชีวิตทุกปี ท่านอดีตกานันในสมัยนั้นได้เล็งเห็นถึงความยากลาบากดังกล่าว จึงได้ช่วยกันระดมพลังและเงิน
สมทบจากชาวบ้านร่ วมกับราชการ ร่ วมแรงร่ วมใจกันก่อสร้างจนสาเร็ จได้ในที่สุด และได้มีการตั้งชื่อว่า
“สะพานแตปูซู” ตามผูบ้ ุกเบิกนัน่ เอง

เย็น

บริการอาหารค่า (2) ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเข้าสู่ที่พกั โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หรื อเทียบเท่า
วันที่ 2 ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ ปิยะมิตร – บ่ อน้าร้ อนเบตง – วัดพุทธาธิวาส –
Street Art เบตง – อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์
05.00 น. ตื่นเช้ารับอรุ ณเพื่อเดินทางไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง จุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกรถ
ขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสู งจากระดับน้ าทะเล 2,038
เมตร เป็ นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็ นสวรรค์บนดินเปิ ดให้
นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริ สุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ
***ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน***

08.30 น. บริการอาหารเช้ า (3) แบบติ่มซา ณ ร้านในเมืองเบตง
09.30 น. หลังอาหารนาท่านเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาๆชนิด ณ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) สวน
ดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยูส่ ูงจาก
ระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ าเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูก
ไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้น้ ี อยูท่ ่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผูม้ าเยือน ความสวยงามของ
ดอกไม้ที่ปลูกเรี ยงรายเป็ นทิวแถวเย้ายวนให้นกั ท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม และสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มี
อุณหภูมิต่ากว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้

10.30 น. นาท่านชม อุโมงค์ ปิยะมิตร เป็ นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สาหรับเป็ น
ฐานปฏิบตั ิการต่อสู้ทางการเมือง ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบนั ได้เปิ ดเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ในอดีต

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นาท่านเดินทางสู่ บ่ อน้าร้ อนเบตง บ่อน้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ าร้อนผุด
ขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ ธาตุต่างๆ มากมาย ภายในบ่อน้ าร้อนเบตง ยังมีสระน้ าขนาดใหญ่ สาหรับกักน้ า
จากน้ าพุร้อน เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ใช้อาบหรื อแช่เท้าเล่น ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน้ าร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ าร้อนใหม่ และอาคารธาราบาบัด โดยเชื่อกันว่าน้ าแร่ แห่ง
นี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็ นต้น

15.00 น. วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูบ่ นเนิ นเขามีพระธาตุเจดียพ์ ระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรม
แบบศรี วิชยั ประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดียบ์ รรจุพระบรมสารี ริกธาตุ

16.00 น. นาท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรู ป Street Art เบตง เป็ นผลงานที่ถูกวาดขึ้นด้วยฝี มือของ นักศึกษาและอาจารย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อโปรโมทงาน 111 ปี เล่าขานตานานเมืองเบตง โดยภาพที่ถูกเขียนส่วนใหญ่ จะเป็ นภาพ
ที่บอกเล่าเรื่ องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยูจ่ ริ งใน

อ.เบตง เช่น ตูไ้ ปรษณียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภาพถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กาแพง ใต้สะพาน และตัว
อาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง รับรองว่าสวยไม่แพ้ปีนังเลยทีเดียว ท่านสามารถเดินชมเมืองเบตงได้ตามอัธยาศัย

เย็น

บริการอาหารค่า (5) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์” อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย
ที่ขดุ ทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มา ก่อสร้างด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร
อุโมงค์น้ ีถูกตกแต่งด้วยโคมไฟและดวงไฟจานวนมาก กลางคืนสวยงามมาก ใครที่อยากถ่ายรู ปแบบสวยๆแนะนา
เลย

จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ที่พกั โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เบตง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 ป้ ายใต้ สุดสยาม –สะพานข้ามเขื่อนบางลาง – วัดช้ างให้ – เขาคอหงส์ -ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ –
กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้ า (6) แบบข้าวมันไก่ ณ ร้านในเมืองเบตง
08.00 น. ป้ ายใต้ สุดสยาม ณ เขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มี
เอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสี ทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน
รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม จึงกลายมาเป็ น
สถานที่ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
09.00 น. หลังถ่ายรู ปที่ระลึกเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางสู่ จุดชมวิว สะพานข้ามเขื่อนบางลาง ที่ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
รอบข้างของอุทยานแห่งชาติบางลางและต้นน้ าของแม่น้ าปัตตานี

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นาท่านนมัสการ หลวงปู่ ทวด วัดช้ างให้ หรือวัดราษฎร์ บูรณะ วัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ถือว่าเป็ นวัดต้น
ตารับของหลวงปู่ ทวด เพราะท่านเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วดั แห่งนี้ วัดช้างให้
จึงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามากราบ
สักการะหลวงปู่ ทวดอย่างไม่ขาดสาย

จากนั้นนาท่านสู่ จุดชมวิวสวนสาธารณะหาดใหญ่ หรื อเขาคอหงส์ ถือได้วา่ จุดนี้ เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ
หาดใหญ่ เพราะได้เห็นหาดใหญ่ท้ งั เมือง อีกทั้งตรงจุดนี้ยงั มี องค์พระพุทธมงคลมหาราช องค์พระพุทธรู ปปางค์
ห้ามญาติองค์ใหญ่ ให้เราได้กราบไหว้ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล

นาท่านเดินทางสู่ ตลาดกิมหยง เพลิดเพลินกับ ศูนย์กลางการค้าแดนใต้ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากและทาน
อาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบินหาดใหญ่
21.55 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7117
23.15 น. ถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

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

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่ าน ราคาท่ านละ
เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ราคาท่ านละ(ไม่ มีเตียงเสริม)
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

ราคา

12,900.11,900.1,800.-

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ
- ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของสถานที่เที่ยว หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
- ตั๋วเครื่ องบินนกแอร์ พร้ อมน้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม / ท่าน
- รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง ที่นั่งตามเลือก
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหาร (7 มื้อ) ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
น้าดื่มวันละ 1 ขวด
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน
70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่ องดื่ม – ค่าซักรี ด – ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สาหรับการจองกรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000 บาท
2. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
สิ่งที่ควรนาไปด้วย ยาประจาตัว, กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ, ชุดว่ายน้ า, ชุดเล่นน้ า, กางเกงขาสั้น รองเท้า
ที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุดจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อ ค่ าทัวร์ ท้ังหมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจานวน 8 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการ
เดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุด
งาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่
สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
---------------------------------------------------------------------

