
 
 
 
 

 

 
 

บินด้วยสายการบิน ไทยไลออนแอร ์(SL): ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

SL702 DMK(ดอนเมือง) – HDY(หาดใหญ่) 06.20 – 07.50 
SL721 HDY(หาดใหญ่) – DMK(ดอนเมือง) 20.45 – 22.15 
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 10 KG. ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 



 
 
 
 

 
 

มาตรการเดินทางประเทศมาเลเซีย 
** รบัเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบโดสแลว้ และมเีอกสารการฉีดวคัซนีครบตามทีร่ฐับาลมาเลเซยีก าหนดแลว้เท่านัน้ 
** ไมต่รวจตรวจหาเชือ้โควทิ-19 ก่อนเดนิทางเขา้ประเทศและเมือ่เดนิทางเขา้ประเทศ 
*** ผูท้ีไ่มไ่ดร้บัวคัซนีตามทีร่ฐับาลมาเลเซยีก าหนด จะตอ้งตรวจ RT-PCR 2 วนัก่อนการเดนิทาง (ภายใน 48 ชม.ก่อนการ
เดนิทาง) เเละ ตรวจ RTK-AG ภายใน 24 ชัว่โมง เมือ่เดนิทางมาถงึเเละยงัตอ้งกกัตวัอกี 5 วนั 
**** ไมต่อ้งมปีระกนัโควทิ-19 ส าหรบัผูท้ีเ่ดนิทางเขา้มาเลเซยี 

- เดก็อาย ุตัง้แต่ 12ปี - 17ปี  ท่ีไม่ได้รบัวคัซีนครบ ตามท่ีรฐับาลก าหนด จะต้องตรวจ RT-PCR 2 วนัก่อนการ
 เดินทาง (ภายใน 48 ชม.ก่อนการเดินทาง) เเละ ตรวจ RTK-AG ภายใน 24 ชัว่โมง เม่ือเดินทางมาถึง 

- ผูท่ี้ได้รบัวคัซีนครบโดสตามท่ีรฐับาลมาเลเซียก าหนด เเละเดก็ท่ีอายตุ า่กว่า 12 ปี  จะได้รบัการยกเว้นการ
 ตรวจหาเช้ือโควิท-19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศเเละเดินทางมาถึง 
** เอกสารส าหรบัการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
 1.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ คอื วคัซนีพาสปอรต์แบบรปูเล่ม (เล่มเหลอืง)  E-VACCINE 
 PASSPORT หน้าหมอพรอ้ม ทีม่รีายละเอยีด ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาองักฤษ และมเีลขหนงัสอืเดนิทางเท่านัน้ 
  (สามารถท าการจองลงทะเบยีนผ่านแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสุขจงัหวดั)   
  ลกูค้าจะต้องจดัเตรียมเองและส่งเอกสารวคัซีนให้แก่ทางบริษทั หากลูกค้าไม่ส่งเอกสารดงักล่าวและไม่
 สามารถเดินทางข้ามด่านเพ่ือนเข้าประเทศมาเลเซียได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบทุกกรณี! 

2.กรอกแบบฟอรม์เขา้ประเทศมาเลเซยี 2 วนัก่อนการเดนิทาง (ภายใน 48 ชม.ก่อนการเดนิทาง) ผ่าน 
 APPLICATION - MYSEJAHTERA  
** เอกสารส าหรบัการเดินทางกลบัประเทศไทย 
 1.ลงทะเบยีนผ่านระบบ THAILAND PASS บริษทัทวัรจ์ดัเตรียมให้ 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ด่านสะเดา – เมืองบตัเตอรเ์วิรท์ – ปีนัง - 
ป้อมปราการในเมืองจอรจ์ทาวน์ - วดัไชยมงัคลาราม – วดัธรรมิการาม             (–/L/D)                                                                                                                                                                                                                                       

04.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์สายการบินไทยไลออนแอร ์โดยมเีจา้หน้าที่ของ
บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยัแบบผ้า และ
มคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  



 
 
 
 

06.20    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย สายการบินไทยไลออนแอร์เที่ยวบนิที่ SL702 ใช้
เวลาบนิโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 **ฟรีน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 10 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
 **หากต้องการอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) ** 
07.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 
 น าทุกท่านเดนิทางไปยงั ด่านสะเดา จงัหวดัสงขลา เพื่อขา้มด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศมาเลเซยีดว้ยรถตู้ VIP 

และเปลี่ยนรถเป็นรถบสั เพื่อเดนิทางต่อไปยงั เมืองบตัเตอรเ์วิรท์ (BUTTERWORTH) หรอืชื่อภาษาฮกเกี้ยนว่า 
ปักไห่ เป็นเมอืงท่าเมอืงหนึ่งของรฐัปีนัง ประเทศมาเลเซยี ซึ่งตัง้อยู่บนฝัง่ส่วนแผ่นดนิเซอเบอรงัเปอไร (เดมิเรยีก 
พรอวนิซ์เวลส์ลยี์) ตรงขา้มกบัเมอืงจอรจ์ทาวน์ เป็นเมอืงท่าและศูนยก์ลางธุรกิจทางแผ่นดนิใหญ่และเป็นส่วนที่มี
ประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น รวมทัง้เป็นจดุทีเ่ชื่อมต่อกบัเกาะปีนงัดว้ย  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
 เดินทางมายงั เมืองปีนัง (PENANG) ปีนังไม่ได้เป็นเมอืงท่าทางการค้าที่เด่นดงัเหมอืนสมยัก่อน แต่เป็นเมอืง

ท่องเทีย่วทีด่งึดูดนักท่องเที่ยวนานาชาตเิขา้มาอย่างไม่ขาดสาย ดว้ยเอกลกัษณ์วฒันธรรมของปีนังที่ผสมผสานอกี
หลายวฒันธรรมท าใหส้ถาปัตยกรรมเก่าแก่ในยา่นจอรจ์ทาวน์เป็นสิง่ทีน่่าหลงใหลอยู่เสมออกีทัง้ย่านจอรจ์ทาวน์ เป็น
เขตที่ได้รบัการจดทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO ด้วย ถอืเป็น LIVING UNESCO 
WORLD HERITAGE  

 ชมความงามของ ป้อมปราการในเมืองจอรจ์ทาวน์ (FORT CORNWALLIS) ปีนัง ประเทศมาเลเซยี สรา้งโดย
บรษิทั BRITISH EAST INDIA ในปลายศตวรรษที ่18 เป็นป้อมยนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในมาเลเซยี  

 (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในป้อม หากลกูค้าต้องการเข้าต้องจ่ายค่าเข้าชม RM 23 หรือประมาณ 200 บาท) 

 
น าทุกท่านสกัการะ วดัไชยมงัคลาราม (WAT CHAIYA MANGALARAM) เป็นวดัไทยที่มชีื่อเสยีงบนเกาะปีนัง 
ภายในอุโบสถมพีระนอนยาวที่สุดในประเทศมาเลเซยี โดยมคีวามยาว 108 ฟุต สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยมชีื่อว่า



 
 
 
 

พระพุทธชยัมงคล พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชได้พระราชทานนามให้ในคราวเสดจ็ประพาส
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2505 และยังตัง้อยู่ตรงกันข้ามกับ วัดพม่าธรรมิการาม (DHARMIKARAMA 
BURMESE) ซึง่เป็นวดัพม่าทีม่ชีื่อเสยีงของรฐัปีนัง วดัธรรมกิาราม เป็นวดัพม่าเพยีงวดัเดยีวในปีนัง นับเป็นอกีวดั
หนึ่งทีม่บีรรยากาศสงบ ให้ความรูส้กึร่มเยน็จติใจไดไ้ม่แพก้นั เพยีงแค่ขา้มมาอกีฝัง่ของถนนจากวดัไชยมงัคลาราม 
นักท่องเที่ยวจะได้สมัผสัศิลปะการตกแต่งรวมถงึสกัการะองค์พระประธานที่มลีกัษณะเฉพาะแบบพม่าเพื่อเป็นสริิ
มงคลไดเ้ช่นกนั 

 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PENANG SENTRAL GEORGETOWN, PENANG หรือเทียบเท่า 
** กรณีท่ีห้องพกัเตียงคู่ (TWN) เตม็ หรือไม่มี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัห้องพกัเป็นแบบเตียง
เด่ียว (DBL) เท่านัน้ ** 
 

DAY2  ปีนังฮิลล ์- วดัเขาเต่า - ปีนัง STREET ART – ดิวต้ีฟรี - ด่านเบตง - อ าเภอเบตง - ป้ายใต้สดุ
แดนสยาม - อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณียใ์หญ่ท่ีสดุในโลก – สตรีทอารต์เบ
ตง – ถนนคนเดินเมืองเบตง           (B/L/D)         

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
สถานที่ยอดฮติที่ต้องขึน้มาชมววิ ปีนังฮิลล ์ปีนังฮลิลน์ัน้อยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 860 เมตรและถอืว่าเป็น
จุดสูงสุดของเกาะปีนัง เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงและได้ร ับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะววิทวิทศัน์ของตวัเมอืง รวมไปถงึววิเกาะปีนังที่กว้างสุดลูกหูลูกตา จงึท าให้บรเิวณนี้เป็นจุดถ่ายรูป ตวั
เมอืงจอรจ์ทาวน์ (รวมค่าขึ้น-ลงรถรางปีนังฮิลลแ์ล้ว หากท่านใดต้องการเข้าชมบริเวณอ่ืนท่ีไม่ใช่จุดชมวิว 
ท่านจะต้องช าระค่าเข้าสถานท่ีเองเท่านัน้) 



 
 
 
 

 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัเขาเต่า หรือ วดัเกก๊ลกซี (KEK LOK SI TEMPLE) เป็นวดัพุทธที่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้ นอกจากนี้ยงัเป็นวดัทีม่สีถาปัตยกรรมแบบผสม ทัง้ไทย จนีและพม่า ผสมผสานกนัไดอ้ย่างหน้า
ทึง่ จดุเด่นของความใหญ่โตและศกัดิส์ทิธิข์องวดัแห่งน้ี คอื รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิทีส่งูถงึ 30.2 เมตร  

 

 
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปยงั ปีนัง STREET ART แท้ๆ ของเมอืงมรดกโลก GEORGE TOWN และศลิปะสุด
อลงัการของ “ปีนัง” งานศิลปะข้างถนน  STREET ART ในลักษณะ INTERACTIVE (งานศิลปะแบบ 
INTERACTIVE PAINTING คอืภาพวาดทีด่งึเอาสิง่แวดลอ้มในบรเิวณนัน้ๆเขา้มามสี่วนร่วมอยู่ในงาน) ส าหรบัใครที่
สนใจมาท่องเทีย่วเมอืงปีนังแห่งนี้ ท่านสามารถท่องเทีย่วตามลายแทงไดเ้ลย ซึ่งสามารถหยบิแผนทีล่ายแทงไดฟ้รี
ตามโรงแรม รา้นอาหาร และรา้นคาเฟ่ ไดเ้ลย 

 



 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
ช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ให้ทุกท่านได้เลอืกซื้อของฝากตามอธัยาศยั ได้เวลาอนัสมควรแก่การเดนิทาง
มายงั ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง เมื่อทุกท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงเบตงเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นเป็นรถตู้ VIP 
9 นัง่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อ.เบตง อ าเภอทีอ่ยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมอืงใต้สุดปลายดา้มขวาน เมอืงทีล่อ้ม
ด้วยขุมเขาและมทีะเลหมอกเกอืบทัง้ปี ถ่ายรูปเช็คอนิกบั ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกัน้เขตแดนระหว่างประเทศไทย 
และประเทศมาเลเซยี มเีอกลกัษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสทีองโดดเด่นสลกับนป้ายหนิอ่อน รายล้อมไปด้วย
ธรรมชาตแิละไมด้อกไมป้ระดบัอนังดงาม เป็นสถานทีถ่่ายรปูยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ว  

 

น าท่านชม อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ อุโมงคข์นาดใหญ่ทีเ่จาะผ่านภเูขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมอืงไปอกีฟาก
ของตวัเมอืง อุโมงคแ์ห่งนี้ยงัเป็นอุโมงคท์ีผู่ค้นสามารถใชส้ญัจรไปมาดว้ยรถยนตแ์ห่งแรกของประเทศไทย ภายใน
อุโมงคต์กแต่งประดบัประดาดว้ยไฟหลากสตีวัอุโมงคม์คีวามยาวถงึ273 เมตร กวา้ง 9 เมตร ผวิจราจรคู่ กวา้ง 7
เมตร ทางเทา้เดนิกวา้งขา้งละ 1 เมตร และมคีวามสงูถงึ 7 เมตร เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการ เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2544  
น าท่านถ่ายรปูบรเิวณ หอนาฬิกา สญัลกัษณ์ของเมืองเบตง ตัง้เป็นศูนยก์ลางของสีแ่ยกวงเวยีนกลางเมอืง ใกล้ๆ
กนันัน้ม ีตู้ไปรษณียแ์ห่งอ าเภอเบตงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยและใหญ่ทีสุ่ดในโลก โดยสรา้งขึน้เพื่อร าลกึ
ถงึความยากล าบากในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2467 ตัง้แต่ก่อนสมยัสงครามโลกครัง้ที่สอง 
ลกัษณะเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ ด้านบนของตู้ไดบ้รรจุล าโพงไว้ขา้งในและเจาะรกูลมๆไวร้อบๆ เพื่อกระจายเสยีง
รายงานขา่วสารของทางราชการ มอีายรุวม 86 ปี ใหท้่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ 



 
 
 
 

            
จากนัน้เดนิทางสู่ สตรีทอารต์ STREET ART ถนนศิลปะเมืองเบตง เกดิขึน้จากน ้าพกัน ้าแรงของ ทมีนักศกึษา
และอาจารย ์มหาวทิยาลยัศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมอืงเบตง เพื่อสรา้งความประทบัใจให้กบั
นกัท่องเทีย่วและชาวเบตง เนรมติรงานศลิปะ บอกเล่าถงึเรือ่งราววถิชึวีติ และสญัลกัษณ์ของเมอืงเบตง รอบเมอืงเบ
ตง 11 จดุ ทัง้บนผนัง ก าแพง ใต้สะพาน และตวัอาคารหลายจุดรอบเมอืงเบตงสามารถดงึดูดใจนักท่องเทีย่วไดเ้ป็น
อย่างด ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อสิระให้ท่านเดนิช้อปป้ิงเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงหรอืลิ้มลอง
อาหารตามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ เมนู ไก่เบตง 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม BETONG HILL อ.เบตง หรือโรงแรมเทียบเท่า 
** กรณีท่ีห้องพกัเตียงคู่ (TWN) เตม็ หรือไม่มี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัห้องพกัเป็นแบบเตียง
เด่ียว (DBL) เท่านัน้ ** 
 

DAY 3 อโุมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ – เข่ือนบางลาง - วดัช้างให้ – ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว – DELISH 
MARAS CAFÉ  -  หาดใหญ่ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)        (B/L/–)                                           

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
04.00 น าท่านเดนิทางสู่จุดชมววิ SKY WALK ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ในเขตพืน้ทีข่องเขาไมโครเวฟ กโิลเมตรที ่32 มี

ความสงูกว่าระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟุต ใหท้่านเตม็อิม่กบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตัง้แต่ช่วงเชา้มดืไดอ้ยา่ง
สวยงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) (ไม่รวมค่ารถท้องถ่ินในการขึ้น SKY WALK และค่าถงุเท้าส าหรบัเดินชม
สะพานกระจก) 



 
 
 
 

   
 แวะถ่ายรปู เข่ือนบางลาง หรอื เขือ่นปัตตานี เป็นเขือ่นไฟฟ้าพลงัน ้าหลายวตัถุประสงคใ์นอ าเภอบนันังสตา จงัหวดั

ยะลา, ประเทศไทย เป็นเขือ่นหลายวตัถุประสงคแ์ห่งแรกในภาคใต ้โดยกกัเกบ็น ้าจากแมน่ ้าปัตตานี 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัราษฎรบ์ูรณะ หรือวดัช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่ราว 300 ปี สรา้งมาเมื่อใดและใครเป็นคนสรา้งก็

ไม่มหีลกัฐานที่แน่ชดั เดมิเป็นวดัรา้งและถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน ถอืเป็นวดัต้นต ารบัของหลวงปู่ ทวด ท่านเป็น
เจา้อาวาสองคแ์รกของวดั ในส่วนของสถูปศกัดิส์ทิธิท์ ีบ่รรจุอฐัหิลวงพ่อทวด ถอืเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวจงัหวดั
ปัตตานีและใกลเ้คยีง มผีูค้นไปกราบไหวบ้นบานอยูเ่นืองนิจใครเจบ็ไขไ้ดป่้วยหรอืวตัถุสิง่ของถูกขโมย หรอืศูนยห์าย
กพ็ากนัไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้ ภายในวดัยงัมวีหิารสมเดจ็หลวงพ่อทวด เป็นวหิารที่ประดษิฐานรปูเหมอืนของ
หลวงพ่อทอง ซึง่มขีนาดเท่องคจ์รงิ รปูแบบการก่อสรา้งเป็นแบบก่ออฐิถอืปนูทรงไทยสวยงาม 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
 น าท่านเดนิทางท่องเทีย่วจงัหวดัปัตตานี ท าท่านสกัการะ ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว หรอื ศาลเจา้เล่งจเูกยีง เป็นศาล

เจา้เก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงของ จ.ปัตตานีมาตัง้แต่โบราณ ตัง้อยู่ทีถ่นนอาเนาะร ูอ าเภอเมอืง ปัตตานี เดมิศาลเจา้นี้มชีื่อ
เรยีกว่า "ศาลเจา้ซูก๋ง" ตามหลกัฐานทีจ่ารกึอยู่ในศาลเจา้ ตัง้ขึน้ในปีปีพุทธศกัราช 2117 ในรชัสมยัของสมเดจ็พระ
มหาธรรมราชาแห่งกรงุศรอียธุยา แมศ้าลเจา้นี้จะตัง้มาเก่าแก่นับไดห้ลายศตวรรษ แต่ดว้ยบุญญาภินิหารของเจา้แม่
หลมิกอเหนี่ยว ศาลเจา้นี้จงึมคีวามเจรญิรุง่เรอืงและเป็นทีศ่รทัธาของสาธุชนเสมอมามไิดข้าด 



 
 
 
 

 
แวะเชค็อนิคาเฟ่ตุรก ีไม่ต้องไปถงึตุรก ีปัตตานีก็มน้ีา.... DELISH MARAS CAFÉ เรยีกได้ว่ามทีัง้ของคาว ของ
หวานใหไ้ดเ้ลอืกสรร มาพรอ้มจดุถ่ายรปูและพรอ็พส าหรบัถ่ายรปูแบบเตม็อิม่ นึกว่าอยูตุ่รกกีนัไปเลยยย 
**ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม** 

 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
20.45   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL721 ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 **ฟรีน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 10 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
 **หากต้องการอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) ** 
22.15 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 



 
 
 
 

***************************************************************************** 
 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

12 – 14 มิถนุายน 2565 8,999 2,500 

18 – 20 มิถนุายน 2565 9,999 2,500 

24 – 26 มิถนุายน 2565 9,999 2,500 

01 – 03 กรกฎาคม 2565 9,999 2,500 

07 – 09 กรกฎาคม 2565 8,999 2,500 

19 – 21 กรกฎาคม 2565 8,999 2,500 

03 – 05 สิงหาคม 2565 8,999 2,500 

19 – 21 สิงหาคม 2565 9,999 2,500 

29 – 31 สิงหาคม 2565 8,999 2,500 

07 – 09 กนัยายน 2565 8,999 2,500 

16 – 18 กนัยายน 2565 9,999 2,500 

01 – 03 ตลุาคม 2565 9,999 2,500 

18 – 20 ตลุาคม 2565 8,999 2,500 

26 – 28 ตลุาคม 2565 8,999 2,500 
 

** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  
** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 

ข้อส าคญั  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 15 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  



 
 
 
 

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-
19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรอื 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการน ้าหนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งไมเ่กนิ 10 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 
ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศมาเลเซยีส าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศมาเลเซยี 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  



 
 
 
 

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 
ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมค่าเขา้สถานทีต่่างๆทีน่อกเหนือจากการ รวมในค่าทวัร ์ลูกคา้จะต้องจ่ายเอง ณ วนัทีเ่ดนิทาง โดยแจง้
หวัหน้าทวัรใ์หท้ราบก่อนเพื่อใหเ้จา้หน้าทีป่ระสานงานให ้ 

 

เง่ือนไขการจอง  
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  



 
 
 
 

- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ
ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกค้า โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ
หรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 
เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



 
 
 
 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ
บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  



 
 
 
 

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่
บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย
ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


