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สงขลา ยะลา สรุาษฎรธ์านี 4 วนั 2 คืน 
ซุปตาร.์..อยัเยอรเ์วง หรอยจงัห ู

ก าหนดเดินทาง  
พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564 
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วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

17 – 20 พฤศจิกายน 2563 (วนัหยดุพิเศษ) 6,588.- 2,000.- 9 

20 – 23 พฤศจิกายน 2563 (วนัหยดุพิเศษ) 6,588.- 2,000.- 9 

24 – 27 พฤศจิกายน 2563 5,588.- 2,000.- 9 

27 – 30 พฤศจิกายน 2563 5,888.- 2,000.- 9 

01 – 04 ธนัวาคม 2563 6,088.- 2,000.- 9 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 (วนัพ่อแห่งชาติ) 6,588.- 2,000.- 9 

08 – 11 ธนัวาคม 2563 (วนัรฐัธรรมนูญ) 6,588.- 2,000.- 9 

11 – 14 ธนัวาคม 2563 (วนัหยดุพิเศษ) 6,588.- 2,000.- 9 

15 – 18 ธนัวาคม 2563 5,888.- 2,000.- 9 

18 – 21 ธนัวาคม 2563 5,888.- 2,000.- 9 

22 – 25 ธนัวาคม 2563 5,888.- 2,000.- 9 

25 – 28 ธนัวาคม 2563 5,888.- 2,000.- 9 

05 – 08  มกราคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

08 – 11 มกราคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

12 – 15 มกราคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

15 – 18 มกราคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

19 – 22 มกราคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

22 – 25 มกราคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

26 – 29 มกราคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

29 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์2564 5,888.- 2,000.- 9 

02 – 05 กมุภาพนัธ ์2564 5,888.- 2,000.- 9 
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วนัท่ีหน่ึง กรงุเทพมหานคร - ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)  

18.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภมูิ
รา่งกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

19.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัสงขลา (ใช้เวลาประมาณ 12 - 13 ชัว่โมง)  

 

05 – 08 กมุภาพนัธ ์2564 5,888.- 2,000.- 9 

09 – 12 กมุภาพนัธ ์2564 5,888.- 2,000.- 9 

12 – 15 กมุภาพนัธ ์2564 5,888.- 2,000.- 9 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2564 5,888.- 2,000.- 9 

19 – 22 กมุภาพนัธ ์2564 5,888.- 2,000.- 9 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2564 5,888.- 2,000.- 9 

26 กมุภาพนัธ์ – 01 มีนาคม 2564 (วนั

มาฆบชูา) 
6,588.- 2,000.- 9 

02 – 05 มีนาคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

05 – 08 มีนาคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

09 – 12 มีนาคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

12 – 15 มีนาคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

16 – 19 มีนาคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

19 – 22 มีนาคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

23 – 26 มีนาคม 2564 5,888.- 2,000.- 9 

26 – 29 มีนาคม 2564 5,588.- 2,000.- 9 
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วนัท่ีสอง สงขลา - หาดใหญ่ - พระพทุธมงคลมหาราช - กระเช้าลอยฟ้าชมเมือง - ท้าวมหาพรหม    

                            ยะลา - เบตง - อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ - เบตง สตีท อารท์ - หอนาฬิกา - ตู้ไปรษณีย ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 1 )   

เชา้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะหาดใหญ่ที่เป็นเป็นศูนย์กลางของการพักผ่อน การ

ท่องเทีย่ว และเป็นปอดของชาวหาดใหญ่ น าท่านสกัการะ พระพุทธรปูปางคห์า้มญาตปิระจ าเมอืง

หาดใหญ่ ซึ่งในหลวงรชักาลที่ 9 ได้พระราชทานนามของพระพุทธรูปว่า "พระพุทธมงคล

มหาราช" ทีห่มายความว่า ความเป็นสริมิงคลอนัยิง่ใหญ่ 

 น าท่านขึน้ กระเช้าลอยฟ้า ระยะทาง 525 เมตร โดยสามารถนัง่ไดจ้ากสถานีที่ 1 บนยอดเขาคอ

หงสจ์ากพระพุทธมงคลมหาราช ไปยงัสถานีที่ 2 ทา้วมหาพรหม ระหว่างทาง สามารถชมววิเมอืง

หาดใหญ่และทะเลสาบสงขลาได ้

 น าท่านขอพร ท้าวมหาพรหม  พระผูส้รา้งสรรคพ์สิง่ต่างๆ บนโลกตามความเชื่อของศาสนาฮนิดู  

ผูค้นจงึนิยมมากราบไหวข้อพรใหป้ระกอบกจิการุง่เรอืง ใหก้ารงานประสบความส าเรจ็ดงัใจหวงั   

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน  (มือ้ท่ี 2 )  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เมอืงปลายด้ามขวานของประเทศไทยที่โอบ

ลอ้มดว้ยภเูขาและหมอกทีป่กคลุมตลอดปี  

 น าท่านเดนิทางสู่ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ เป็นเส้นทางรถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศ

ไทย มคีวามยาวประมาณ 273 เมตร ภายในอุโมงคม์กีารประดบัดวงไฟสสีนัต่างๆ ตลอดทาง    

 น าท่านเที่ยวชม เบตง สตีท อารท์ ที่น าเอาวถิชีวีติของผู้คน มาแสดงออก ในรูปแบบของงาน

ศลิปะบนฝาพนงั ก าแพงบา้นเรอืน ใหด้มูสีสีนัชวีติชวีา ซึง่ผลงานเหล่านี้เป็น   
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 น าท่านถ่ายกบั หอนาฬิกาเบตง ตัง้อยู่ศูนยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีน สญัลกัษณ์ของเมอืง จากนัน้

บรเิวณใกล้ๆ กนั น าท่านชม ตู้ไปรษณียอ์ าเภอเบตง ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยและใหญ่

ที่สุดในโลก ด้านบนของตู้มีการบรรจุล าโพงกระจายเสียงเพื่อรายงานข่าวสาร อิสระให้ท่าน

ถ่ายภาพหรอืส่งโปสการด์ไดต้ามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 3 ) : เมนูพิเศษ ไก่เบตง  

ค ่า น าท่านเชค็อินท่ีพกั โรงแรม เดอะ ฮอลิเดย ์ฮิลล ์เบตง หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง 

 
วนัท่ีสาม สกายวอลค์ อยัเยอรเ์วง - ป้ายใต้สดุแดนสยาม - ตลาดกิมหยง - สรุาษฎรธ์านี - ตลาด

ศาลเจ้า 

04.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ อยัเยอรเ์วง จุดชมววิและทะเลหมอกที่มตีลอดทัง้ปี เป็นแลนด์มารค์แห่งใหม่

ของภาคใต ้มคีวามสงูกว่าระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟุต สกายวอรค์ อยัเยอรเ์วง มไีฮไลทส์ าคญั คอื 

ระเบียงทางเดินที่ยื่นยาวออกไปสมัผสัทะเลหมอกอย่างใกล้ชิดและบรเิวณส่วนปลายเป็นพื้น

กระจกใสที่สามารถมองเหน็พื้นป่าด้านล่าง อิสระให้ท่านถ่ายภาพกบับรรยากาศหมอกยามเช้า 

พรอ้มววิทวิทศัน์ของผนืป่า และทะเลสาบตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าบรกิารมอเตอรไ์ซคร์บัจา้งไปยงั

จดุชมววิ ราคา 20 บาท/ เทีย่ว)   

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 4 )    

เชา้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เขตชายแดน ไทย-มาเลเซยี เพื่อถ่ายภาพกบัไฮไลท์ส าคญั ป้ายใต้สุด

แดนสยาม จุดที่คุณตูน บอดี้แสลม ออกสตาร์ทวิง่ในโครงการ ก้าวคนละก้าว กิจกรรมวิง่จาก

ภาคใต้ (อ.เบตง จ.ยะลา) ไปภาคเหนือ (อ.แม่สาย จ.เชยีงราย) เพื่อ 11 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ 

เมือ่ปี 2560 ทีผ่่านมา จนไดย้อดบรจิาคเงนิสงูกว่าพนัลา้นบาท 

 น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลกึขนาดใหญ่ ในอ าเภอ

หาดใหญ่ ของที่ขายมหีลายประเภท ตัง้แต่ อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ในครวัเรอืน เกม

คอมพวิเตอร์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แว่นตา นาฬิกา น ้าหอม ของเล่น สินค้าน าเข้าจาก
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ต่างประเทศ สนิคา้ปลอดภาษ ีฯลฯ ส่วนบรเิวณทางเทา้ดา้นหน้าตลาด กเ็ตม็ไปดว้ยแผงขายผลไม ้

ของขบเคี้ยว และผลไมอ้บแห้ง เช่น ถัว่ บ๊วย สาหร่าย ลูกท้อ ลูกเกด เมด็มะม่วงหมิพานต์ อลั

มอนดอ์บ ถัว่พสิทาชโิอ เกาลดั รวมไปถงึชอ็กโกแลตและขนมหวานนานาชนิด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน (มือ้ท่ี 5 )    

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นจงัหวดัในภาคใต้ตอนบน มพีืน้ทีข่นาดใหญ่ทีสุ่ด

ในภาคใต ้ทีไ่ดส้มยานามว่า เมอืงรอ้ยเกาะ เงาะอรอ่ย หอยใหญ่  

เยน็ อสิระอาหารเยน็ ณ ตลาดศาลเจ้า ย่านคกึคกัของสุราษฎร์ธานี ที่เต็มไปด้วยผู้คนท้องถิ่น และ

นกัท่องเทีย่วแวะเวยีนมาเดนิเล่น ทานอาหารอร่อยๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ขนมจนีน ้ายาใต้หลาก

รส ปลาหมกึทะเลสดๆ แกงใต้รสจดั หรอื ของหวานอย่างโรตี ชาชัก ก็มีให้เลือกทานอย่าง

หลากหลาย 

น าท่านเชค็อินท่ีพกั โรงแรมเอม็ดีแกรนด ์หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง 

 
 

วนัท่ีส่ี วดัพระบรมธาตไุชยาราชวรวิหาร - พระบรมธาตไุชยา - กรงุเทพมหานคร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (มื้อท่ี 6 )  

เชา้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ตัง้อยู่

ที ่อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี น าท่านสกัการะ พระบรมธาตไุชยา เพื่อเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ 

เป็นที่บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุของสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า  และเป็นปูชนียสถานส าคัญ

คู่บ้านคู่เมอืง ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทัง้ยงัเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอนัศกัดิส์ ิทธิท์ี่

เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ พระบรมธาตุไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เจดยีพ์ระมหาธาตุวดัพระ

มหาธาตุวรมหาวหิาร จงัหวดันครศรธีรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ในถ ้าคูหาภมิุข บรเิวณวดั

คหูาภมิขุ จงัหวดัยะลา 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัคารอาหารทอ้งถิน่ (มื้อท่ี 7 )    

บ่าย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ (ใช้เวลา 

เดินทางประมาณ 7 - 8 ชัว่โมง)  

 

 

หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
 มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที่ใหท้ราบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  โปรดตรวจสอบ 
บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอายุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2 ท่าน/หอ้ง) 
 บรกิารน ้าดื่ม  3 ขวด/ท่าน/ทรปิ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
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 ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ
คลุมถึง สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  

 
 
เง่ือนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 2,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้า

ม)ี 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จ ัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จ ัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
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- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ 

 
 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลง

ทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

 
 

 


