
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 มหามติร AEC ไทย-มาเลเซยี 
เบตงใตส้ดุสยาม-ปีนงัยคุใหม ่4วนั 3คนื 

Thai Lion Air / Airasia 
 



 

เนื$องด้วยสถานณ์โควดิ19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรับลูกค้าที$ได้รับวคัซินตามเกณฑ์ที$รัฐบาล

หรือสาธารณะสุขกาํหนด/รับรองพร้อมทัMงแสดงเอกสารที$ได้รับวคัซีนและผลตรวจ

โควดิ19 ที$ได้รับการรับรองจากสถานพยาบาลเท่านัMน 
**เงื$อนไฃการเดนิทางเข้าแต่ละจงัหวดัอาจมกีารเปลี$ยนแปลงทางบริษทัจะทาํการแจ้งให้

ทราบอกีครัMงเมื$อมกีารประกาศการเปลี$ยนแปลง 

ผูที้&เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปนี;  : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ / PFIZER 2 เขม็ 
/SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็  /ASTRAZENECA 2 เขม็ (ไม่น้อยกว่า 14วนั) 

**ผูเ้ดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 

 
 

 
 

04.30 น.  คณะพร้อมกนัที1 ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชัCน 3 ประตู 11 

เคานเ์ตอร์เชค็อิน THAI  LION AIR โดยมีเจา้หนา้ที1ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความ

สะดวกในการเชค็อินและโหลดสมัภาระก่อนขึCนเครื1อง 

06.20 น.  เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน THAI  LION  AIR  เที1ยวบินที1 SL702 

07.50 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่  Driver Guide (คนรถเป็นไกดใ์นตวัที1ชาํนาญเส้นทางเบตง) คอยให้การ

ตอ้นรับคณะ นาํคณะขึCนรถตูว้ีไอพีปรับอากาศแบบ 9 ที1นั1ง เพื1อเดินทางสู่อาํเภอเบตง  ซึ1 งเป็นอาํเภอที1ตัCงอยู่

ใตสุ้ดของประเทศไทย โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั1วโมง โดยรถจะวิ1งผ่านเขตจงัหวดัสงขลา ปัตตานี 

และยะลา  เป็นทางหลวงที1มีการจราจรที1 พลุกพล่าน และมีความปลอดภยัสูง ระหว่างทางท่านสามารถ

มองเห็นชายฝั1งทะเลอ่าวไทย  ชุมชนชาวมุสลิม และผืนป่าอนัอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาสันกาลาคีรี ระหวา่ง

ทางนาํคณะ แวะจงัหวดัปัตตานี สกัการะเจา้แม่ลิCมกอเหนี1ยว ณ ศาลเจ้าลิ(มกอเหนี/ยว ศาลเจา้ศกัดิY สิทธิY ประจาํ

เมืองปัตตานี เป็นที1ประดิษฐานองคเ์จา้แม่ ลิCมกอเหนี1ยว เป็นศูนยร์วมจิตใจและความศรัทธาของชาวไทยเชืCอ

สายจีนในปัตตานี และเขตสามจงัหวดัภาคใต.้.จากนัCนนาํท่านเดินทางสู่ วัดช้างให้ นมสัการหลวงปู่ทวด วัด

ช้างให้  ตั3งอยูที่7ตาํบลควนโนรี อาํเภอโคกโพธิA  เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแลว้กว่า 300 ปี วดัชา้งให้ ถือว่าเป็นวดั

ตน้ตาํรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาสองคแ์รกของวดัและอฐิัของท่านก็ถูกบรรจุไวที้7วดัแห่งนี3  

วดัชา้งใหจึ้งกลายเป็นสถานที7ท่องเที7ยวขึ3นชื7อและเป็นอีกหนึ7งสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานีที7มีนกัท่องเที7ยว

เขา้มากราบ  สกัการะหลวงปู่ทวดอยา่งไม่ขาดสาย ที7เรียกวา่เมื7อมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายดา้มขวานแลว้

ตอ้งแวะมา  ไกดท์อ้งถิ7นประจาํเมืองเบตง คอยใหก้ารตอ้นรับคณะที7ร้านอาหารในเมืองเบตง 

เที$ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารานอาหารธาราหรือลงุดาํ   ä (มื(อที/1)  
        หลงัอาหารนาํท่านเดินทางต่อสู่เบตง แวะพกัเกบ็ภาพบนสะพานเหนือเขื1อนบางลาง 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – หาดใหญ่ – ปัตตานี-ศาลเจ้าลิMมกอเหนี$ยว –วดัช้างให้- เบตง                                                                                                              



 

16.30 น.   นาํคณะเดินทางถึงเมืองเบตง เมืองซึ1 งเป็นชุมชนคนไทยเชืCอสายจีนที1โอบลอ้มดว้ย  ขนุเขาและป่าไมที้1อุดม

สมบูรณ์ มีประเพณีวฒันธรรมแบบจีนที1สืบทอดมายาวนาน ผสมกลมกลืนกบัวฒันธรรมมุสลิมทอ้งถิ1นอยา่ง

ลงตวั อนัเป็นเอกลกัษณ์ เฉพาะของเมืองเบตง 

เยน็  บริการอาหารคํ/า ณ ร้านอาหารครัวสมุย หรือบ้านคุณชาย ä (มื(อที/2)   

          หลงัอาหารนาํคณะเดินทางเขา้ที1พกั ณ โรงแรม Grandview Landmark Hotel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

04.30 น. นาํคณะเดินทางสู่สะพานกระจกหรือ SKY WALK ที1ตัCงอยูบ่นยอดเขาที1อยูเ่หนือระดบันํCาทะเล 2000 ฟุต ที1นี1

เป็นจุดชมววิบนเขาที1สามารถมองเห็นววิของทะเลหมอกที1สวยที1สุดแห่งหนึ1งของเมืองไทย ท่านสามารถเดิน

ผา่นสะพานกระจกใสที1ยื1นออกไปท่ามกลางหุบเขา ท่ามกลางทะเลหมอกที1สุดอลงัการที1อยูเ่บืCองล่าง ใหท่้าน

เชค็อิน ถ่ายภาพจนสมควรแก่เวลา (นักท่องเที/ยวที/จะขึ(นสะพานกระจก ต้องซื(อถุงครอบรองเท้าในราคาคู่ละ 

30 บาท ตรงจุดตรวจนักท่องเที/ยว เพื/อครอบทบัรองเท้า จงึสามารถเข้าไปเดนิบนสะพานกระจกได้ โดยท่าน

ต้องชําระค่าถุงครอบรองเท้าเอง)นาํท่านเดินทางกลบัเมืองเบตง 
เชา้  บริการอาหารเช้าอาหารเช้าที/เจ๊กิ(ว ä (มื(อที/3) 

หลงัอาหารเชา้นาํคณะเที1ยวชมสวนดอกไมเ้มืองเบตง ซึ1 งเป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาว     แห่งเดียวที1มีอยูท่าง

ภาคใตข้องประเทศไทย ชมดอกไมเ้มืองหนาวนานาชนิด ณ สวนดอกไมที้1ตัCงอยูใ่นหุบเขาในระดบัอุณหภูมิ 

22 - 28 องศาเซลเซียส  

แวะชิมเฉ๊าก๊วยในแบบฉบบัสูตรของเบตง ซึ1 งมีกลิ1นหอม มีสรรพคุณดา้นการแกร้้อนใน เนืCอยงัเหนียวและ
นุ่มดว้ย โดยจะหั1นเป็นลกัษณะรูปลูกเต๋า ราดดว้ยนํCาเชื1อมที1ทาํจากนํCาตาลทรายขาว หรือนํCาตาลทรายแดง 

และใส่นํCาแขง็เพิ1มความสดชื1น   
จากนัCนนาํคณะเที1ยวชมอโุมงค์ปิยมติร ในอดีตเคยเป็นฐานที1มั1นของโจรจีนคอมมิวนิสตม์าลายา โดยอุโมงคนี์C

ถูกสร้างขึCนเพื1อเป็นหลุมหลบภยัจากการโรมตีของระเบิด และการโจมตีทางอากาศ ตวัอุโมงคมี์ความยาว

ประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในอุโมงคมี์ห้องพกั ห้องพยาบาล ห้องประชุม และห้องอาหาร สามารถจุคนได ้

วนัที$สอง ทะเลหมอกอยัเยอเวง-สวนดอกไม้เมืองหนาว - อโุมงค์ปิยะมติร- บ่อนํMาพรุ้อน - วดั

พทุธาธิวาส- สตรีทอาร์เบตง 

 



 

300-400 คน ใชเ้วลาขดุอุโมงคร์าวสามเดือน ดว้ยกาํลงัพล 30 คน  ชมพิพิธภณัฑที์1จดัแสดงภาพถ่าย และยทุธ

ปัจจยัของโจรจีนคอมมิวนิสตใ์นอดีต ที1จดัแสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑ ์    เพื1อบอกเล่าเรื1องราวในอดีตของพวกเขา

....เมื1อเสร็จจากการเที1ยวชมอุโมงคปิ์ยมิตร ชม ต้นไทรใหญ่พนัปี 

ตน้ไทรที1มีอายกุวา่พนัปี นบัเป็นหนึ1งในตน้ไมย้กัษที์1มีอายเุก่าแก่ที1สุดทางภาคใตข้องไทย....จากนัCนนาํคณะสู่

ที1ตัCงอยูห่่างจากอุโมงคปิ์ยมิตรราว 6 กิโลเมตร นบัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที1น่าอศัจรรยที์1มีนํC าพุร้อน

ขนาดใหญ่ที1อุดมดว้ยแร่ธาตุ ดว้ยอุณหภูมิราว 80 องศาเซลเซียส และสามรถนาํไข่ดิบไปตม้ให้เดือดภายใน

เวลา 7 นาทีบริเวณบ่อนํC าเดือด ที1นี1ยงัเป็นที1นิยมสาํหรับชาวบา้นในพืCนที1ใกลเ้คียงและนกัท่องเที1ยวที1นิยมมา

อาบนํC าแร่ หรือแช่เทา้ในบ่อนํC าแร่ ซึ1 งจะช่วยให้เลือดในร่างกายหมุนเวียนไดดี้ รักษาโรคผิวหนงั ฮ่องกงฟู๊ ต 

อีกทัCงยงัมีสรรพคุณทาํใหผ้วิพรรณดีอีกดว้ย  

 

เที1ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ อาหารเที/ยงที/โกหงิ/ว ปลานิลนํ(าไหล ä(มื(อที/4)(ร้านอาหารจนีชื/อดงัเมืองเบตง) 

จากนัCนนาํคณะเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส หรือวัดเบตง เป็นวดัพุทธขนาดใหญ่ที1ตัCงอยูบ่นเนินในสูงในเขต

เทศบาลเมืองเบตง มีเจดียที์1มีความสูง 39.9 เมตรตัCงอยู่บนเนินเขาภายในบริเวณวดั ภายในเจดียบ์รรจุพระ

บรมสารีริกธาตุ ถูกสร้างขึCนถวายสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 

พรรษา นอกจากนีC ท่านยงัสามารถสกัการะองคพ์ระพทุธรูปทองสมัฤทธิY ปางมารวิชยัองคใ์หญ่ที1สุดในภาคใต้

ที1ตัCงประดิษฐานภายในบริเวณวดัอีกดว้ย..... 

จากนัCนนาํคณะเที1ยวชมจุดที1น่าสนใจของเมืองเบตง อาทิ ถ่ายรูปคู่กบัป้าย OK BETONG  ถ่ายรูปคู่กบัรูปปัC น

ไก่เบตง ชมและถ่ายรูปกบั Street Art ที1มีอยูห่ลายจุดในเขตเทศบาลเมืองเบตง (Street Art ทางทวัร์จะพาชม

จุดที1สวยที1สุดเพียงสองจุด ที1เหลือนกัท่องเที1ยวสามารถเดินชมดว้ยตวัเองในช่วงคํ1า) 

ถ่ายรูปกบัตู้ไปรษณย์ีที/ใหญ่ที/สุดในโลก สญัญาลกัษณ์ของเมืองเบตงผา่นชม ซึ1 งเป็นอุโมงคล์อดภูเขาแห่งแรก

ของภาคใต ้(ท่านสามารถเดินชมอุโมงคนี์C ดว้ยตวัเองในช่วงหัวคํ1า ซึ1 งอุโมงคจ์ะประดบัดว้ยหลอดไฟที1ให้

แสงระยิบระยบัเป็นประกายแสงที1น่าชมในยามราตรี) จนควรแก่เวลา นาํคณะเขา้สู่โรงแรมที1พกั ให้ท่าน

พกัผอ่นก่อนรับประทานอาหารเยน็ 

เยน็  บริการอาหารคํ/า ณ ร้านอาหารเยน็ต้าเหยนิหรือเชียงการีล่า ä (มื(อที/5)  

หลงัอาหารนาํคณะเดินทางเขา้ที1พกั ณ โรงแรม Grandview Landmark Hotel  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร ลิ(มรสติRมซําต้นตาํหรับของเบตง (มื(อที/6)  

 หลงัอาหารนาํคณะสู่ด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ1 งเป็นด่านที1ตัCงอยูป่ลายดา้มขวานหรือใตสุ้ดแดนสยาม 

นําคณะผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง เพื1อเดินทางสู่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีไกด์ทอ้งถิ1นประเทศ

มาเลเซียรอรับอยู่ฝั1งประเทศมาเลเซีย จากนัCนทาํคณะเดินทางสู่เมืองปีนัง (โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชั1วโมง) เวลาของประเทศมาเลเซียจะเร็วกว่าเวลาของประเทศไทย 1 ชั1วโมง เมื1อคณะเดินทางถึงเมืองปีนงั

หรือ รัฐปีนงั หรือ ปูเลาปีนัง เป็น 1 ใน 13 รัฐ ที1ประกอบขึCนเป็นสหพนัธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมาเลยรุ่์นแรก

เรียกว่า ปูเลาวาซาตู หรือเกาะเดี1ยว ต่อมาพบในแผนที1เดินเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือเกาะหมาก รัฐปีนัง

ประกอบดว้ยพืCนที1 2 ส่วน ไดแ้ก่ เกาะปีนงั ซึ1 งตัCงอยูห่่างจากแผ่นดินใหญ่ทางชายฝั1งตะวนัตกของประเทศ 

และเป็นที1ตัCงของ จอร์จทาวน์ (George Town) ซึ1 งเป็นเมืองหลวงของรัฐ และเซเบอรังเปอไร (สมารังไพร) 

ซึ1 งตัCงอยูบ่นชายฝั1ง มีสมญาวา่ "ไข่มุกแห่งบูรพาทศิ" 

เที1ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  ä (มื(อที/7) 

นําคณะเที/ยวชม ปีนังฮิลล์ (Penang Hill)โดยรถรางไฟฟ้า ปีนังฮิลล์อยูสู่งกว่าระดบันํC าทะเล 830 เมตร เป็น

จุดสูงสุดของเกาะปีนงั เป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองและเกาะปีนงัแบบกวา้งไกลสุดสายตา โดยรถราง

ไฟฟ้าที1ขึCนสู่ปีนงัฮิลลน์ัCน ถือวา่เป็นรถรางสายแรกในเอเชีย สร้างเมื1อปี ค.ศ. 1923 โดยบริษทัรถรางสัญชาติ

วนัที$สาม   เบตง  - ปีนัง – เมืองเก่าจอร์จทาวน์ – ปีนังฮิล – วดัเต่า    



 

สวิส ตอ้งเปลี1ยนรถ 1 ครัC งกลางทาง ใชเ้วลาในการเดินทางทัCงสิCน 30 นาที ระหวา่งทางท่านจะเพลิดเพลินไป

กบัทิวทศัน ์สลบักบัพืชพนัธุ์ต่างๆ ที1ขึCนอยูเ่ตม็ตลอดเสน้ทาง  

นําชมวัด วัดเก็กลกสี/  (Kek Lok Si Temple หรือ Temple of Supreme Bliss) สร้างขึCนในปี ค.ศ. 1893 เป็น 

วัดพุทธที/ใหญ่ที/สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ1 งในวดัดงัของเกาะปีนัง  สิ1 งที1น่าสนใจอื1นๆ 

ภายในวดั เช่น หอสวดมนต์ เจดย์ี หอระฆงั สระเต่า และสิ1งที1โดดเด่นที1สุดคือ เจดียส์มเดจ็พระรามหก (เจดีย์

พระพุทธเจา้ 10,000 พระองค)์ สร้างในปี ค.ศ. 1930 ตกแต่งดว้ยพระพุทธรูปสาํริดและพระพุทธรูปศิลาขาว

ทัCงหมด 10,000 องค ์เป็นความผสมผสานระหวา่งนิกายมหายานและหินยาน ฐานเจดียส์ร้างแบบจีน ตวัเจดีย์

สร้างแบบไทย และยอดเจดียส์ร้างแบบพม่า และยงัมีรูปหล่อเจา้แม่กวนอิมสาํริดสูง 30.2 เมตร 

เยน็       บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารซีฟู้ด  ä (มื(อที/8) 

           หลงัอาหารนาํคณะเดินทางสู่โรงแรมที1พกั ณ NEO+ HOTEL ในจอร์จทาวน ์ปีนงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชา้    บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร ลิ(มรสบะกู้ดเต๋สูตรต้นตาํหรับ (มื(อที/9) 

หลงัอาหารนาํท่านเดินชมยา่นเมืองเก่า จอร์จทาวน์ (George Town) นาํท่านเดินชมสตรีทอาร์ตเมืองจอร์จ 

ทาวน์ ซึ1 งเป็นถนนสายโบราณที1เต็มไปดว้ยสิ1งปลูกสร้างโบราณ และภาพเขียนบนผนัง ที1เป็นเสน่ห์ดึงดูด

นกัท่องเที1ยวใหม้าเยอืน ท่านยงัจะไดพ้บกบัรถลากที1เป็นที1นิยมในศตวรรษที1 18 ซึ1 งปัจจุบนักลายเป็นพาหนะ

ที1บริการนกัท่องเที1ยว ปัจจุบนัยา่นเมืองเก่าจอร์จ ทาวน์ไดรั้บการขึCนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม

.....จากนัCนนาํท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ์ บ้าบ๋า ย่าหยา (Pinang Peranakan Museum) เป็นคฤหาสน์หรูโบราณที1

วนัที$สี$  ปีนัง  – เมืองเก่าจอร์จทาวน์ – สะพานสกลุโจว – ช้อปปิM งย่านถนน Gurney - กรุงเทพ 

 



 

สร้างขึCนในปี ค.ศ.1890 เจา้ของคฤหาสน์เป็นคหบดีชาวจีนที1มาตัCงรกรากในปีนงั ภายในตกแต่งอยา่งหรูหรา

ประณีตสไตล ์พารานากนั ซึ1 งเป็นชื1อเรียกชาวจีนโพน้ทะเลที1มาตัCงรกรากและแต่งงานกบัคนพืCนเมืองมาลายา 

จนเกิดเป็นวฒันธรรมแบบผสมระหว่างจีนและมาลายา จนกลายเป็นวฒันธรรมที1โดดเด่นมีเอกลกัษณ์ของ

ปีนัง ภายในบา้นไดรั้บการตกแต่งแบบจีนผสมมาลายา มีการจดัแสดงทัCงห้องโถง ห้องรับแขก ห้องนอน 

ห้องครัว ซึ1 งลว้นสะทอ้นวิถีชีวิตของชาว พารานากนัในยคุก่อนไดอ้ยา่งดี และที1สําคญัภายในบา้นยงัมีมุม

ถ่ายรูปสวยเก๋แบบ Vintage สุด ๆ   

เที1ยง     บริการอาหารเที/ยง ณ ร้านอาหาร พารานากนั  ä (มื(อที/10)  

  หลงัอาหารนาํคณะสู่ Gurney Plaza แหล่งชอ้ปปิC งชื1อดงัย่านถนนเกอนี1 ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเดินชม

และชอ้ปปิC งสินคา้แบรนดเ์นมและของที1ระลึกมากมายภายในหา้งแห่งนีC   จนสมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่

สนามบิน เพื1อทาํการเชค็อินโหลดสมัภาระก่อนบิน   

18.55 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที1ยวบินของสายการบินไทยไทยแอร์เอเชียเที1ยวบินที1 FD322 
19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิY ภาพ พร้อมความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์ผู้ใหญ่ / เดก็  

พกัห้อง 2-3 ท่าน 
พกัเดี;ยว 

11 – 14 สิงหาคม 65 12,900 บาท 3,000 บาท 

25 – 28 สิงหาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท 

8 – 11 กนัยายน 65  12,900 บาท 3,000 บาท 

22 – 25 กนัยายน 65  12,900 บาท 3,000 บาท 

6 – 9 ตุลาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท 

13 – 16 ตุลาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท 

20 – 23 ตุลาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท 

10 – 13 พฤศจิกายน 65  12,900 บาท 3,000 บาท 

24 – 27 พฤศจิกายน 65  12,900 บาท 3,000 บาท 

1 – 4 ธันวาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท 

8 – 11 ธันวาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท 

15 – 18 ธันวาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท 

22 – 25 ธันวาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท 



 

 
* ครบ 8 ท่านออกเดินทาง  

 

 
เงื$อนไขการชําระเงนิ มดัจาํท่านละ 5000 บาท ค่าทวัร์ส่วนที$เหลือชําระก่อนการเดนิทาง 20 วนั  

**(ราคานีHเป็นราคาโปรโมชั;นต้องออกตัLวเลยซึ;งไม่สามารถเปลี;ยนแปลงใดๆ และไม่คืนมัดจํา ได้ทัHงสิHน)** 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

• รถตูป้รับอากาศ VIP 

• รวมค่าตัmวเครื1องบินและภาษี ไป-กลบั  

• สมัภาระโหลดใตเ้ครื1องท่านละ 1 ใบนํCาหนกัไม่เกิน 10 กก. (นํCาหนกัสมัภาระตามเงื1อนไขของสายการบิน

กาํหนด) ถือขึCนเครื1องไม่เกิน 7 กก. 

• ค่าที1พกัโรงแรม 3 คืน ตามที1ระบุในโปรแกรม    

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที1ต่างๆ  

• มคัคุเทศกค์นขบั (รอรับที1สนามบินหาดใหญ่) ทวัร์ 8ท่าน เป็น DRIVER GUIDE ที1ชาํนาญดูแลท่านตลอดการ

เดินทาง, เจา้หนา้ที1ส่งทวัร์ที1สนามบินกรุงเทพฯ  

• อาหารตามรายการที1ระบุในรายการ 
• วงเงินประกนัอุบติัเหตุกรณีเสียชีวติ 1,000,000 บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (ไม่

ครอบคลมุเรื/องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณ)ี ทัCงนีC ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที1มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั การเค

ลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานที1เกี1ยวขอ้งและสาํรองจ่ายไป

ก่อน 

 

อตัรานี(ไม่รวม 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ1ม 7% , ค่าภาษีหกั ณ ที1จ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,เครื1องดื1มแอลกอฮอล ์ฯลฯ นอกเหนือที1ระบุในรายการ 

• ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ1น+คนขบัรถ มาเลเซีย 200 บาท , เบตง 300 บาท 

 

กรณยีกเลกิ 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายที1เกิดขึCนจริง ณ วนันัCน ที1ไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัmวเครื1องบิน, ค่ามดัจาํหอ้งพกั,ค่าอาหาร เป็นตน้) 

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธิY ในการไม่คืนเงินทัCงหมดในทุกกรณี 



 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ1 งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัจะทาํเรื1อง 

ยื1นเอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื1อใหพ้ิจารณาอีกครัC ง ทัCงนีC  อาจจะตอ้งใช้

ระยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ1 งไม่สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ัCงหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะ

ขึCนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจ และเงื1อนไขของแต่ละสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ

อื1นๆ เป็นสาํคญั 

 

ข้อมูลเพิ/มเตมิเรื/องตัRวเครื/องบินและที/นั/งบนเครื/องบิน 

§ ทางบริษทัฯไดส้าํรองที1นั1งพร้อมชาํระเงินมดัจาํค่าตัmวเครื1องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิY การเรียกเกบ็ค่ามดัจาํตัmวเครื1องบิน ซึ1 งแลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

§ ที1นั1งไม่สามารถเลือกหรือรีเควสได ้แต่ถา้ท่านประสงค ์หรือตอ้งการเลือกที1นั1งบนเครื1อง โปรดแจง้ และชาํระ

เงินโดยตรง กบัเจา้หนา้ที1ที1เคาร์เตอร์เชค็อินสนามบิน ณ วนัเดินทาง 

§ หากตัmวเครื1องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิY เรียกเกบ็ 

ค่าใชจ่้ายตามที1เกิดขึCนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

(เงื1อนไขการรีฟันขึCนอยูก่บัตัmวที1ท่านจอง และนโยบายของแต่สายการบิน) 

§ นั1งที1 Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที้1จะนั1งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที1สายการบิน

กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูที้1มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอื้1นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที1เครื1องบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้ไม่ใช่ผูที้1มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหที้1นั1ง Long leg 

ขึCนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที1เชค็อินสายการบิน ตอนเวลาที1เชค็อินเท่านัCน 

ข้อมูลเพิ/มเตมิเรื/องโรงแรมที/พกั 

§ เนื1องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเตียงเดี1ยว (Double 

Bed), หอ้งเตียงคู่ (Twin Bed) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนั

และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่(นอน2ท่าน) กบั 1 เตียงพบัเสริม

(นอน1ท่าน) 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที1ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที1ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั1วโมง

ติดต่อกนัท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื1องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

ไกดท์วัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทัCงหมด 

 

ข้อควรทราบและเงื/อนไข และ รายละเอยีดอื/นๆ        

1. ทวัร์นีC เป็นทวัร์สาํหรับการท่องเที1ยวเท่านัCน        

2. ผูจ้ดัทาํทวัร์นีC เป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่างๆได ้เนื1องจากเป็นรายการเหมา

จ่ายกบัตวัแทน ต่างๆ หากเกิดกรณีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบิน



 

ในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออนัเนื1องมาจากการกระทาํที1ส่อไปในทางผดิกฎหมายของประเทศไทยและ

ประเทศต่างๆ การหลบหนี เขา้อกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ

ต่างๆ ในกรณีอื1นๆ 

3.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิY ในการที1จะไม่รับผดิชอบใดๆทัCงสิCน ซึ1 งนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั เช่น การนดัหยดุ

งาน, จลาจล, การล่าชา้จากสายการบิน ,การยกเลิกเที1ยวบิน ,ภยัธรรมชาติ ,การนาํสิ1งของผดิกฎหมาย 

4.  ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบใดๆทัCงสิCน กรณีสิ1งของสูญหาย อนัเนื1องจากความประมาทของผูเ้ดินทาง ,การโจรกรรม และ

อุบติัเหตุอนัเกิดจากความประมาทของผูเ้ดินทาง 

.5. โปรแกรมนีC เป็นเพียงโปรแกรมที1เป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากทางบริษทัฯอีกครัC งหนึ1ง หลงัจากทาง

บริษทัไดท้าํการสาํรองโรงแรมและหอ้งพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมอาจจดัใหใ้นระดบัใกลเ้คียงกนั 

หรืออาจจะปรับเปลี1ยนจากตามที1ระบุไวใ้นโปรแกรม 

6.  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี1ยนแปลงได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัCงนีC ขึCนอยูก่บั 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ที1ไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้โดยทางบริษทัฯจะรักษา

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญัและไม่สามารถเปลี1ยนเป็นเงินได ้

7.  กรุณา อยา่ขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ที1ไม่เกี1ยวขอ้งลงในหนงัสือเดินทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้

เชค็อิน หรือตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนัCนๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัไม่รับผดิชอบทุกกรณี คณะ

เดินทางของทวัร์นีCสงวนสิทธิY สาํหรับผู ้เดินทางที1ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา ปกสีนํCาตาล/เสีเลือดหมูเท่านัCน กรณีท่าน

ถือหนงัสือเดินทางขา้ราชการ ปกนํCาเงิน หรือ หนงัสือทางการทูต ปกสีแดง ตอ้งเดินทางไปกบัคณะทวัร์เพื1อการ

ท่องเที1ยว โดยที1ไม่มีจดหมายเชิญ หรือเอกสารการยนืยนัการใชห้นงัสือเดินทางเล่มพิเศษอื1นๆ หากไม่ผา่นการอนุมติั

การเดินทางกบัทางสายการบิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัCงประเทศตน้ทางขาออกและปลายทางขาเขา้ ไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม ทางบริษทัของสงวนสิทธิY ไม่รับผดิชอบความผดิพลาด ส่วนใดส่วนหนึ1งที1เกิดขึCนกบัการใชห้นงัสือ เดินทางพเิศษ 

ผดิวตัถุประสงค ์ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังานหรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีสิทธิY ในการใหค้าํสญัญาใดๆทัCงสิCนแทนผูจ้ดัทาํ  

9. ในกรณีที$ลูกคา้ตอ้งออกตั4วโดยสารภายในประเทศกรุณาเผื$อเวลาอยา่งนอ้ 4-5 ชั$วโมง เนื$องจากทางสายการบิน

อาจมีการเปลี$ยนแปลงเวลา หากเกิดการผดิพลาด ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัPงสิPน 

10.     หากท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์กบัทางบริษทัฯแลว้ ถือวา่ท่านตกลงยอมรับในเงื$อนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆทัPงหมด 


