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ทัวร์ปีนัง- เบตง –หาดใหญ ่MS8 4 วัน 3คืน 

(โดยรถไฟตู้นอนขบวนใหม่-กลับเครื่องบินจากหาดใหญ่)     
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือนมถุินำยน 2561 22 – 25  12,900 

เดือนกรกฎำคม 2561 27-30  12,900 

เดือนสิงหำคม 2561 11 – 14 // 24 – 27  12,900 

เดือนกนัยำยน 2561 7 – 10 // 14 – 17  12,900 

เดือนตุลำคม 2561 13 – 16 // 19 – 22 // 20 – 23  12,900 

เดือนพฤศจิกำยน 2561 23 – 26  12,900 

เดือนธันวำคม 2561 5 – 8 // 6 – 9 // 14 – 17 // 21 – 24  12,900 
 

วนัแรก กรุงเทพ – หำดใหญ่ 

13.45 น.  พร้อมกนัท่ีชานชาลาท่ี 4 สถานีรถไฟหวัล าโพงเจา้หนา้ท่ีบริษทัรอตอ้นรับเตรียมความพร้อมสู่ขบวนรถไฟ
 ขบวนใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนท่ี 31  ชั้นสองตูน้อนปรับอากาศ 

14.45 น.  รถไฟออกเดินทางสู่ชุมทางหาดใหญ่ เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ชมววิทิวทศัน์สองขา้งทาง ระหวา่งทางเชิญ
 ท่านเลือกซ้ือเลือกทานอาหารข้ึนช่ือตามสถานีต่างๆ อาทิเช่น ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็กท่ีสถานีราชบุรี หรือ ขา้วตม้กุง้
 กระเพาะปลา ท่ีสถานีหวัหิน หรืออาหารและเคร่ืองด่ืมนานาชนิดจากตูเ้สบียง (อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย)  

ช่วงค ่า   พนกังานการรถไฟจะปูเตียงนุ่มๆ ใหท้่านไดพ้กัผอ่นนอนหลบัแสนสบาย  ราตรีสวสัด์ิ.............. 
 

  วนัทีส่อง หำดใหญ่ – ปีนัง เมืองมรดกโลก – วดัเขำเต่ำ – วดัไชยมังคลำรำม – วดัพม่ำธรรมมิกำรำม – ตลำดโต้รุ่งปีนัง 

07.00 น.  รถไฟเดินทางถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ จากนั้นน าสัมภาระข้ึนรถตู/้บสัปรับอากาศ 
เชา้  บริกำรอำหำรเช้ำ มือ้ที ่1 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ด่านสะเดา เพื่อน าท่านผา่นแดน ตรวจเช็คหนงัเดินทางเพื่อเดินทางเขา้สู่ 
  ประเทศ มาเลเซีย โดยใชเ้ส้นทางผา่นเมืองเก่าไทรบุรีของไทยเรา หรือปัจจุบนัคือรัฐเคดาห์ เมืองอู่ขา้วอู่น ้าของ 
  มาเลเซียระหวา่งทางใหท้่านพกัผอ่น ชมววิทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยทุ่งนาอนัเขียวขจี และชีวติความ 
  เป็นอยูข่องชาวมลายสูองขา้งทางตามอธัยาศยั 
กลางวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มือ้ที ่2   
บ่าย  น าท่านขา้มสะพานปีนงั ซ่ึงมีความยาว 13.5 กม. ขา้มทะเลจากฝ่ังแผน่ดินใหญ่สู่เกาะปีนงั ถึงเกาะปีนงัผา่นชม

 อาคารบา้นเรือนชาวปีนงั ซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสซ่ึงเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต น า
 ท่านเท่ียวชม วดัเขำเต่ำ   ซ่ึงมีเจา้แม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา  ชม เจดียห์ม่ืนพระ ท่ีซ่ึงรัชกาลท่ี 5  เคยเสด็จ
 ประพาส เม่ือหลายร้อยปีก่อนและพระองคไ์ดท้รงพระราชทานเงินส่วนพระองคใ์หก้บัวดั  เดิมทีนั้นวดัไดส้ร้าง
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 องคเ์จดียแ์บบจีนทั้งองค ์ มีเจด็ชั้น ทางวดัไดซ้าบซ้ึงถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค ์ จึงไดแ้กไ้ขใหช้ั้นท่ีสามถึง
 ชั้นท่ีหา้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่าทุกวนัน้ี  บนวดัเขาเต่า เราสามารถชมทิวทศัน์ของเมือง ปีนงั
 เมืองท่าใหญ่ในสมยัประเทศองักฤษมาปกครอง 

  จากนั้นเท่ียวชม วดัไชยมังครำรำม  วดัไทยท่ีเก่าแก่ในเมืองปีนงั สร้างเม่ือ พ.ศ. 2388 เป็นวดัไทยท่ีมีพระพุทธ
 ไสยาสน์ ยาวอนัดบั 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ ทวดอยูด่า้นในโบสถ ์   ชม วัดพม่ำธรรมมิกำรำม   ซ่ึง
 ก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า ดา้นในมีพระพุทธรูปหินอ่อน และเจดียแ์บบพม่าท่ีงดงาม 

  จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดโต้รุ่งปีนัง GURNEY DRIVE ศูนยอ์าหารบริเวณจุดชมววิริมทะเลปีนงั แหล่งรวมอาหาร
 พื้นเมืองข้ึนช่ือนานาชนิดของปีนงั อาทิ ลกัซา หอยนางรมทอด สะเตะ๊ ก๋วยเต๋ียวผดัหอยแครง ลอดช่อง และ
 อ่ืนๆ ใหท้่านเลือกทานเลือกชิม ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกใครท่ีมาปีนงัแลว้ต่าง
 กล่าวกนัวา่ตอ้งมาเยือนใหไ้ดส้ักคร้ัง (อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย) 

ท่ีพกั  NEO+ HOTEL / ROYAL HOTEL, PENANG ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ำม  ปีนัง – สตรีทอำร์ต – ป้อมปืน – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน ำ้ร้อน – พพิธิภัณฑ์เมืองเบตง – อุโมงค์เบตง 

เชา้  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม มือ้ที ่3  
  น ำท่ำนสู่ยำ่นเก่ำแก่ของปีนงั เท่ียวชม PENANG STREET ART ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรเดินชมอำคำร 
  ชิโนโปรตุกีสอนัเก่ำแก่ สนุกสนำนกบักำรถ่ำยภำพท่ีศิลปินช่ือดงั นายเออร์เนสต ์ ซาคาเรวกิ  (Ernest 

 Zacharevic) ศิลปินชาวลิทวัเนียท่ีจบการศึกษาทางดา้นศิลปะจากมหาวทิยาลยัมิดเดิลเซ็กท่ีลอนดอน ไดคิ้ดวำด
 ภำพอนัสะทอ้นวถีิชีวิต ควำมเป็นอยู ่ วฒันธรรมของชำวปีนงัไวต้ำมอำคำรอนัเก่ำแก่ต่ำงๆ เพื่อให้อำคำรเหล่ำน้ี
 กลบัมำมีชีวติชีวำอีกคร้ังจำกนั้นน ำท่ำนชม ป้อมปืนควอโนริส ท่ี องักฤษสร้างข้ึนไวต่้อสู้กบัสยามประเทศใน
 สมยัก่อนท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลปีนงั ผา่นชมอาคาร City Hall ท่ี ออกแบบสร้างอยา่งสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรม
 แบบองักฤษ  หอนาฬิกาท่ีโดดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ตั้งตระหง่านอยูใ่กลช้ายทะเล ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
 เดินทางสู่ เบตง เมืองแห่งขุนเขำและสำยหมอก 

12.00 น.    เดินทางถึงด่านเบตง ประทบัตราหนงัสือเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเบตง ดินแดนท่ีมีค าขวญัวา่ “เมืองในหมอก
 ดอกไมง้าม ใตสุ้ดสยาม เมืองงามชายแดน” เบตง เป็นภาษามลาย ู หมายถึง “ไมไ้ผ”่ หรือ “ไผต่ง” เน่ืองจากใน
 อดีตพื้นท่ีแห่งน้ีอุดมไปดว้ยตน้ไผ ่ แต่ปัจจุบนัตน้ไผสู่ญหายไปตามสภาพเมืองท่ีเติบโตข้ึนอยูห่่างจากตวัเมืองยะ
 ละประมาณ 140 กม.ทางทิศใตติ้ดกบัรัฐเปรักและรัฐเคดะห์ของประเทศมาเลเซีย ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นแอ่ง
 กระทะในออ้มกอดของขุนเขาสันกาลาคีรี มีท่ีราบประมาณ10%ท าใหท่ี้น่ีมีบรรยากาศคลา้ยภาคเหนือตอนบน
 ของไทย อากาศท่ีเบตงเยน็สบายตลอดทั้งปี ดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์น่ีเอง ท่ีทุก ๆ ดา้นถูกลอ้มรอบดว้ย
 เทือกเขาและป่าดงดิบผนืใหญ่ท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติ  

13.00 น.  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มือ้ที ่4  
บ่าย      น าท่านเท่ียวชม อุโมงค์ปิยะมิตร หรือ อุโมงค์เบตง เป็นอุโมงคดิ์นท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตม์ลายา  
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  (จคม.) สร้างข้ึนเพื่อเป็นฐานปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมือง เม่ือพ.ศ. 2519 เพื่อใชเ้ป็นฐานหลบซ่อนตวัจากการ 
 โจมตีทางอากาศ และเป็นแหล่งสะสมเสบียงของกลุ่ม ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีลอ้มรอบดว้ยป่าทึบ ตวัอุโมงคมี์ความ 
 กวา้งพอคนเดินได ้มีลกัษณะคดเค้ียวเขา้ไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีตมีทางเขา้ออกทั้งหมด 9  
 ทาง เช่ือมต่อถึงกนัหมด ปัจจุบนัเหลือเพียง 6 ทางเท่านั้น  โดยปัจจุบนัยงัคงมีกล่ินอาย และร่องรอยของการ 
 ด ารงชีวติท่ีหลงเหลืออยู ่ ไม่วา่จะเป็นหอ้งนอนท่ีมีเตียงดินเหนียวก่อติดกบัผนงัถ ้า อุปกรณ์ในการสู้รบ   
 อุปกรณ์ในการเดินป่า หอ้งบญัชาการรบซ่ึงจุคนไดถึ้ง 200 คน ภายนอกอุโมงคย์งัมีลานส าหรับฝึกก าลงัพล  
 และปัจจุบนัยงัมีอาคารจดันิทรรศการวถีิการด าเนินชีวติในป่าของ จคม. อนัน่าสนใจ  
  น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ำ้ร้อนเบตง บ่อน ้าแห่งน้ีเป็นบ่อน ้าร้อนขนาดใหญ่ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ท่ี  
 ประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย มีอาณาบริเวณประมาณ 3 ไร่ โดยอุณหภูมิเฉล่ียของน ้าอยูท่ี่ประมาณ 80  
 องศาเซลเซียส บริเวณท่ีน ้าเดือดสามารถตม้ไข่สุกไดภ้ายใน 7 นาที ประชาชนชาวเบตง และนกัท่องเท่ียวนิยม 
 เดินทางมาอาบน ้าแร่ เพราะเช่ือกนัวา่ท าใหสุ้ขภาพดี มีคุณสมบติัในการรักษาโรคผวิหนงัต่างๆ และช่วยให ้
 ผวิพรรณเปล่งปลัง่สดใส  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัอ าเภอเมืองเบตง 
  น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์เมืองเบตง สถานท่ีท่ีนบัเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองเบตงเป็นอยา่งยิง่ สร้างข้ึน 
 เน่ืองในวโรกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
  อดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เม่ือปี พ.ศ. 2549 ตวัอาคารสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินประยกุต ์หลงัคาซอ้น 
 หลายชั้นดูงดงามแปลกตา  เป็นแหล่งเก็บรวบรวมศิลปวตัถุ ขา้วของ  เคร่ืองใชโ้บราณวตัถุ และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 กบัเมือง เบตงต่างๆ  เท่าท่ีจะหามาได ้ ในพิพิธภณัฑช์ั้นหน่ึงเก็บรวมรวบศิลปวตัถุ ขา้วของเคร่ืองใช ้  
 โบราณวตัถุ อาทิ  ถว้ย ชาม เคร่ืองเคลือบ โตะ๊ ตู ้เตียง โบราณ ตะเกียงเก่า เรือส าเภาจ าลอง ก่ีทอผา้ อุปกรณ์  
 ป่ันฝ้าย ส่วนชั้นสอง จดัแสดงภาพเก่าเมืองเบตง และขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจ พิพิธภณัฑเ์มืองเบตงยงั 
 มีความพิเศษอีกอยา่งหน่ึง คือ ท่ีชั้นบนสุดของตวัอาคารนั้น นบัเป็นจุดชมววิเมืองเบตงไดอ้ยา่งดีเยีย่มและ 
 ชดัเจน  
  น าท่านชมและถ่ายรูปสถานท่ีอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองเบตง  
  หอนำฬิกำเมืองเบตง ส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ท่ีอยูเ่คียงคู่กบัเมืองเบตงมายาวนาน เปรียบเป็นสัญลกัษณ์ท่ีตั้งอยูจุ่ด 
 ศูนยก์ลางของเมือง สร้างดว้ยหินอ่อน ในยามเยน็จะเห็นฝงูนกนางแอ่นนบัหม่ืนตวัมาเกาะอยูร่อบๆ สายไฟ 
 จนกลายเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์คู่หอนาฬิกาแห่งน้ี 
  ตู้ไปรษณย์ีใหญ่ทีสุ่ดในโลก ตั้งอยูบ่ริเวณส่ีแยกหอนาฬิกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 ก่อสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 มีเส้นรอบวงประมาณ 140 เซนติเมตร สูง 290 เซนติเมตร นบัเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ประจ าเมืองเบตงท่ีใคร 
 มาแลว้ก็ตอ้งเก็บภาพเป็นท่ีระลึก  
  อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  อุโมงคร์ถยนตล์อด ภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย  เปิดใชเ้ม่ือ 1 ม.ค. 2544  สร้างข้ึนเพื่อ 
 แกไ้ขปัญหาการจราจรระหวา่งเมืองเก่ากบั เมืองใหม่ขดุโคง้ทอดยาวประมาณ 273 เมตร มีทางเดินทางอยู ่
 ภายใน ติดไฟใหแ้สงสวา่งดูสวยงาม มีเสน่ห์   
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18.30 น.         บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรต้ำเหยิน มือ้ที ่5 ชิมเมนูช่ือดงัเมืองเบตง ท่ีมาถึงแลว้ตอ้งทาน เช่น ไก่เบตง ผกัน ้า  
 หม่ีเบตง เคาหยก ปลาจีน ฯ 
ท่ีพกั  MERLIN HOTEL / BUTTERFLY PRINCESS HOTEL, BETONG ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี่  ตลำดเช้ำ – หอนำฬิกำเมืองเบตง – วดัพุทธำธิวำส – เปรัค – หำดใหญ่(ช้อปป้ิงตลำดกิมหยง) – กรุงเทพฯ 

เชา้                   ต่ืนเชา้ออกก าลงัเดินไปเท่ียวชม ตลำดเช้ำ ใหเ้ห็นวถีิชีวติยามเชา้ของชาวเบตง ดว้ยบรรยากาศสบายๆ เลือกซ้ือ 
  ของทอ้งถ่ินกนัตามสะดวก  
   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมมือ้ที ่6   
                      น าท่านเท่ียวชม วดัพุทธำธิวำส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเนินเขามีพระธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่น 
  มองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชยัประยกุตส์วยงามมากโดยในองคม์หาธาตุเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ   
   จากนั้นน าท่านสู่ด่านชายแดน ประทบัตราหนงัสือเดินทางเขา้สู่มาเลเซียเพื่อการเดินทางท่ีปลอดภยัและแสนสุข 
  ใจกวา่ เขา้มาสู่รัฐเปรัค เพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย  
13.00 น.        บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มือ้ที ่7  
  จากนั้นเดินทางสู่ด่านเพื่อประทบัตราหนงัสือเดินทางเขา้ประเทศไทย เพื่อเดินทางสู่หาดใหญ่  
  หลงัจากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายหลากหลายชนิด ทั้งของกิน ของใช ้ท่ีตลาดกิมหยง ตลาดขาย 
 สินคา้ท่ีโด่งดงัของอ าเภอหาดใหญ่ (อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย) 
17.30 น.  ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่สนามบินหาดใหญ่ เตรียมเดินทางสู่กรุงเทพ 
19.40 น.  เคร่ืองบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย หรือระดบัเดียวกนัน าท่านบินกลบักรุงเทพ 
21.05 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
********************************************************************************************** 
หมำยเหตุ ** โปรแกรมกำรเดินทำงอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมเพือ่สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ สภำพอำกำศ และ

 เวลำ ณ วนัทีเ่ดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทั้งนี้บริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วน
 ใหญ่เป็นส ำคัญ 

 *** กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ ำนวนผู้เดินทำง 18 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนดังกล่ำว 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเลือ่นกำรเดินทำง หรือปรับขนำดพำหนะทีใ่ห้บริกำร 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2 ท่ำน 

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กไม่มีเตียง 

(อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี) 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

6 – 9 เมษำยน 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

28 – 1 พฤษภำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 
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11 – 14 พฤษภำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

25 – 28 พฤษภำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

22 – 25 มิถุนำยน 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

26 – 29 กรกฎำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

28 – 31 กรกฎำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

11 – 14 สิงหำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

24 – 27 สิงหำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

7 – 10 กนัยำยน 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

14 – 17 กนัยำยน 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

13 – 16 ตุลำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

19 – 22 ตุลำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

20 – 23 ตุลำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

23 – 26 พฤศจิกำยน 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

5 – 8 ธันวำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

6 – 9 ธันวำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

14 – 17 ธันวำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

21 – 24 ธันวำคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

*** รำคำเด็กทำรก (อำยุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บำท *** 

** ค่ำบริกำรข้ำงต้นท่ำนต้องช ำระเพิม่ค่ำทิป ท่ำนละ 500 บำท ** 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่าตัว๋รถไฟตูน้อนปรับอากาศ ชั้น 2 เตียงบน (หำกท่ำนมีควำมประสงค์ใช้เตียงล่ำงเพิ่มท่ำนละ 150 บำท) 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัพร้อมภาษีสนามบิน เส้นทาง หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ  
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเง่ือนไขสายการบิน 
 ค่ารถตูห้รือรถบสัปรับอากาศ รับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดบั 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซีย 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารรวม 7 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ (อาหารท่ีจดัเล้ียงในแต่ละม้ือเป็นอาหารทอ้งถ่ิน หากท่านชอบทานอาหารชนิด

ใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรน าอาหารท่ีชอบติดตวัไปดว้ย) 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตามรายการ 
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 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ไม่ครอบคลุมเร่ือง
สุขภำพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั การเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
**ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระสามารถ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษทัได*้*  
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วนั) 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วนั) 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วนั) 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วนั) 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายในการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจดัเล้ียงในรายการ / 

ค่าโทรศพัท ์/ ค่าโทรศพัทท์างไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซกัซีด / มินิบาร์  
 ค่าระวางน ้าหนกัสัมภาระท่ีเกินจาก 20 กิโลกรัม 
 ค่ำรถไฟเตียงล่ำงเพิม่ 150 บำท 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า  
 ค่าทิป ท่านละ 500 บาท  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกตอ้งเพื่อน าไปหกัค่าใชจ่้าย 

 
กำรจองและช ำระเงิน  

1. ช ำระเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 48 ช่ัวโมงหลงักำรจอง 
2. ค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลอืช ำระก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วนั 
3. หากท่านสมาชิกไดท้  าการโอนเงินแลว้กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน ระบุช่ือ – นามสกุล ผูจ้อง พร้อมทั้งท่ีอยู ่หมายเลข

โทรศพัท ์– แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมท่ีจอง / วนัเดินทาง / จ  านวนสมาชิก และส าเนาหนงัสือเดินทางของท่านและสมาชิก
ในกลุ่ม มายงัเบอร์แฟกซ์ / E-Mail / LINE  
(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำร
จ่ำยเงินไม่ว่ำกรณใีดๆ ให้ถือว่ำนักท่องเทีย่วสละสิทธ์ิกำรเดินทำงในทวัร์น้ันๆ) 

  การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์ไลน์ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของบริษทั ดงัน้ี  
วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 
วนัเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตักฤษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
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ระเบียบกำรและข้อตกลงกำรส ำรองที่น่ัง 

1. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกบัคณะทวัร์ไม่วา่ดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จ าเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีท่านมดัจ าไวต้ามระยะเวลาและ
จ านวน ดงัน้ี 

แจง้ยกเลิกระหวา่ง 15 – 29 วนัก่อนการเดินทาง สงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนมดัจ าทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 ** ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย
การผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ ** 

2. เม่ือท่านส ารองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ 
มงัสวรัิติ กรุณาแจง้ใหพ้นกังานขายทวัร์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 
 
 
หมำยเหตุ  
 1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 18 ท่าน โดยจะแจง้ให้
นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า 

4.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญเสียหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 5.  เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

6.  ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
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ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
 7.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ 

หมำยเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นและไม่รับผดิชอบต่อเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้นอก 
เหนือจำกควำมควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนดัหยดุงาน การล่าชา้ของสายการบิน-รถไฟ ภยัธรรมชาติ กรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยและต่างประเทศ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ทีจ่ะไม่คืนค่ำบริกำรทั้งหมด 
 
 

!!! หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือ 
อย่ำงน้อย 6 เดือน!!!   

 
 


