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วันเดนิทาง ราคาทัวรผ์ู้ใหญ่ / เด็ก พักเดยีวจา่ยเพมิ 

ธันวาคม 65 – มีนาคม 66 10,900 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
 

 

วันที กาํหนดการ เช้า เทยีง เย็น โรงแรม 

1 

รับทสีนามบนิปีนัง  – ด่านชายแดนมาเลเซีย – 
ชายแดนไทย - ป้ายใต้สุดแดนสยาม – สตรีท
อารต์เบตง - ตู้ไปรษณียเ์บตงใหญ่ทสุีดในโลก –  
หอนาฬิกาเบตง - ผ่านชมอุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ   

X X  

แกรนดแ์มนดาริน  

เบตง หรือเทยีบเท่า 

ระดับ  ดาว  

2 

วัดพุทธาธิวาส - บ่อนําพุร้อน - อุโมงคปิ์ยะมิตร – 
ต้นไทรใหญ่พันปี - สวนหมืนบุปผา -  ร้านวุ้นดาํ 
กม.  - ร้านของฝากของทรีะลึกเบตง - ป้าย OK 
BATONG 

   

แกรนดแ์มนดาริน  

เบตง หรือเทยีบเท่า 

ระดับ  ดาว 

3 
ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง SkyWalk – สะพานแขวน 
แตปูซู - ชายแดนไทย – มาเลเซีย – ปีนัง - วัดเกก็
ลกส ี- ปีนังฮิลล ์(Penang Hill) 

   
Cititel Penang  
หรือเทยีบเท่า 
ระดับ  ดาว 

4 
ปีนัง คฤหาสนเ์ปอรานากัน (Pinang Peranakan 
Mansion) – หมู่บ้านชาวประมง Chew Jetty - ปีนัง
สตรีทอารท์ (Penang Street Art) – สนามบนิปีนัง  

  X  

กรุณาเตรียมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จาํนวน  800  บาท / คน ตลอดการเดินทาง 

#แพค็เกจส่วนตัว  8 ทา่น   พักเบตง  คืน และ ปีนัง  คืน 

ราคาไม่รวมค่าตวัเครืองบนิ กรุงเทพฯ – ปีนัง – กรุงเทพฯ 
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สถานทที่องเทยีว 
ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม  เป็นทีระลึกตังอยู่

บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข  

ห่างจากตวัเมืองประมาณ  กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดน

ระหว่างอาํเภอเบตง กับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย มี

เอกลักษณ์ลายเสน้แผนทีประเทศไทยสีทองโดดเด่น

สลักบนป้ายหินอ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไม้

ดอกไมป้ระดบัอนังดงาม 
 

 
สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) แลนดม์ารก์ใหม่ของเบตง 
เป็นผลงานทีถูกสรา้งขึน เพือดึงดูดนกัท่องเทียวใหป้ระทับใจและได้
ถ่ายภาพเป็นทีระลึก ภาพทีเขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพทีบอกเล่า
เรืองราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชาวเบตง รวม
ไปถึงสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีมีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตูไ้ปรษณียที์ใหญ่
ทีสุดในโลก ซึงภาพถูกวาดทังหมด  จุด ทังบนผนัง กาํแพง ใต้
สะพาน และตวัอาคารหลายจดุรอบเมืองเบตง 

 

 
ตู้ไปรษณียเ์บตงใหญ่ทีสุดในโลก ตังอยู่ทีบริเวณสีแยกหอนาฬิกาใจ

กลางเมืองเบตง สรา้งขึนเมือปี พ.ศ.  ตงัแต่ก่อนสมยัสงครามโลก

ครงัทีสอง ลกัษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเสน้วงรอบของตูป้ระมาณ 

 เซนติเมตร มคีวามสงู  เซนติเมตร ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุลาํโพงไว้

ขา้งในและเจาะรูกลมๆ ไวร้อบๆ เพือกระจายเสียงรายงานข่าวสารของ

ทางราชการ มอีายุรวม  ปี จุดประสงคท์ีสรา้งไวใ้นครงัแรกก็เพือใชเ้ป็น

ทีกระจายข่าวสารบา้นเมืองให้ชาวเมืองเบตงไดร้ับฟัง จากวิทยุทีฝังอยู่

สว่นบนของตู ้และใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจนทกุวนันี 
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หอนาฬิกาเบตง ซงึเป็นสงิก่อสรา้งเก่าแก่อยู่เคยีงคูก่บัเมืองเบตงมาชา้นาน เปรียบเหมือนสญัลกัษณที์ตงัอยู่จดุศนูยก์ลางของ 
เมือง สรา้งดว้ยหินอ่อนขาวนวลอนัเลืองชือจากยะลาทไีดร้บัการยอมรบัในเรอืงของความแข็งแรง สวยงามและคงทน ผ่านชม 
อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ ิตงัอยู่บริเวณถนนอมรฤทธิ ตดักบัถนนภกัดีดาํรง ผา่นสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหนา้สวนนก  
เป็นอุโมงคร์ถยนตล์อดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ทขีุดทอดโคง้ใหร้ถวิงไปมา ความยาวตลอดอโุมงค ์ประมาณ  เมตร และ 
ทาํเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง   
 

 

 

 

 

 

 

   
จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง   เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพืนทีของเขาไมโครเวฟ มีความสงูจาก 
ระดบันาํทะเล ,  ฟตุ เป็นทะเลหมอกทใีหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จุดชมวิวแห่งนีจะกลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดให ้
นกัท่องเทยีวเต็มอิมกบัทะเลหมอก สมัผสัอากาศอนับริสทุธิและทศันียภาพทีสวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขนึอยู่กบัสภาพ 
ภมิูอากาศ) จากนนัเดินทางสู ่จดุชมววิ SKY WALK   ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ระเบียงทางเดินทียืนออกไปจากฐานมีความยาว 
รวม  เมตร สว่นปลายเป็นระเบียงชมวิวพืนกระจกใสทีสามารถมองทะลลุงไปไดถ้ึงพืนเบืองล่าง สามารถชมวิวทิวทศันไ์ดร้อบ 
ทิศทาง และวิวพระอาทิตยข์นึ และทิวทศันข์องทะเลหมอกอยัเยอรเ์วงอนัสวยงามสดุอลงัการ (คา่ทวัรร์วมค่ารถสองแถวขนึจดุ 
ชมวิว และคา่ถงุผา้สวมรองเทา้เดินบนสกายวอรก์) 
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วัดพุทธาธิวาส หรือ วัดเบตง เป็นวดัพทุธขนาดใหญ่ทตีงัอยู่บนเนินใน 
สงูในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีเจดียท์ีมีความสงู .  เมตร ตงัอยู่บนเนิน 
เขาภายในบริเวณวดั ภายในเจดียบ์รรจพุระบรมสารีริกธาต ุถูกสรา้งขนึ 
ถวายสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 

 พรรษา นอกจากนีท่านยงัสามารถสกัการะองคพ์ระพทุธรูปทองสมัฤทธิ 
ปางมารวชิยัองคใ์หญ่ทีสดุในภาคใตที้ตงัประดิษฐานภายในบริเวณวดัอีก 
ดว้ย..... 
 
บอ่นาํร้อนเบตง บอ่นาํรอ้นธรรมชาติขนาดใหญ่ มขีนาดพืนทีประมาณ  ไร ่โดยจะมีนาํรอ้นผุดขนึมาจากใตด้ิน ประกอบดว้ย 
แรธ่าตตุา่งๆ มากมาย   อณุหภมิูของนาํอยูที่ประมาณ  องศาเซลเซียส  ซงึตรงจดุทมีีนาํเดือดนี สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสกุ 
ภายใน  นาที ซงึแต่ละโซนออกแบบอย่างไดม้าตรฐาน ถูกสขุลกัษณะ ทงับอ่นาํรอ้นบอ่ใหญ่ บ่อแช่นาํรอ้นใหม่ และอาคาร 
ธาราบาํบดั โดยเชือกนัว่านาํแรแ่ห่งนี สามารถบรรเทารกัษาโรคภยัตา่งๆ ไดเ้ป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมือย โรคเหนบ็ชา โรค 
ผิวหนงั เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุโมงคปิ์ยะมิตร ในอดีตเคยเป็นฐานทีมนัของโจรจีนคอมมิวนิสตม์าลายา โดยอุโมงคนี์ถกูสรา้งขนึเพือเป็นหลมุหลบภยัจาก 
การโจมตีของระเบิด และการโจมตทีางอากาศ ตวัอโุมงคม์ีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในอโุมงคมี์หอ้งพกั หอ้งพยาบาล  
หอ้งประชุม และหอ้งอาหาร สามารถจุคนได ้300-400 คน ใชเ้วลาขุดอโุมงคร์าวสามเดอืนดว้ยกาํลงัพล 30 คน ชมพิพิธภณัฑท์ี 
จดัแสดงภาพถ่าย และยทุธปัจจยัของโจรจีนคอมมิวนิสตใ์นอดีตทีจดัแสดงอยู่ในพิพิธภณัฑ ์เพือบอกเล่าเรืองราวในอดีตของ 
พวกเขา....เมอืเสรจ็จากการเทียวชมอโุมงคปิ์ยะมิตร ชมต้นไทรใหญ่พันปี ตน้ไทรทีมีอายกุว่าพนัปี  นบัเป็นหนงึในตน้ไมย้กัษ์ 
ทีมีอายุเก่าแก่ทีสุดทางภาคใตข้องไทย 
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สวนหมนืบุปผา หรอื สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้เนืองจากเบตงมีสภาพ 
อากาศทีเหมาะสมดว้ยสภาพภมิูประเทศทีอยู่สงูจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มอีากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบนาํ 
เพียงพอ  จงึมคีวามเหมาะสมกบัการปลกูไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด  ท่ามกลางภูเขาในโครงการตามพระราชดาํริ  สมเดจ็ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี มดีอกไมน้านาพนัธุบ์านสะพรัง เชิญชมความสวยงามของดอกไมท้ีปลูกเรยีงราย 
เป็นทิวแถวและสมัผสักบัสภาพภูมอิากาศทีมีอณุหภมูิตาํกว่าพืนทอีนืของภาคใต ้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีนังฮลิล ์(Penang Hill) สงูกวา่ระดบันาํทะเลประมาณ  เมตร จงึทาํใหอ้ากาศเย็นสบาย บริสทุธิ สดชืน และ ดว้ยความที 
อยู่บนเขา จงึเป็นจดุชมวิวพาโนรามาของเมอืงจอรจ์ทาวน ์(George Town) และเมืองใกลเ้คียง  สามารถขึนชมบรรยากาศดา้น 
บนดว้ยรถราง ทาํใหส้ามารถชมความงามระหวา่งทางไดด้ว้ย (ราคารวมค่าบัตรแบบ NORMAL LANE) 
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วัดเก็กลกสี  (Kek Lok Si Temple หรือ Temple of Supreme 

Bliss) สรา้งขึนในปี ค.ศ.  เป็น วัดพุทธทีใหญ่ทีสุด ในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นหนึงในวดัดงัของเกาะปีนงั  สงิทีน่าสนใจ

อืนๆ ภายในวดั เช่น หอสวดมนต ์เจดีย ์หอระฆงั สระเต่าและสิงที

โดดเด่นทีสดุคือ เจดียส์มเดจ็พระรามหก (เจดียพ์ระพุทธเจา้ ,000 

พระองค)์ สรา้งในปี ค.ศ.  ตกแต่งดว้ยพระพุทธรูปสาํริดและ

พระพุทธรูปศิลาขาวทังหมด ,  องค์ เป็นความผสมผสาน

ระหว่างนิกายมหายานและหินยานฐานเจดียส์รา้งแบบจีน ตวัเจดีย์

สรา้งแบบไทย และยอดเจดียส์รา้งแบบพมา่ และยงัมีรูปหล่อเจา้แม่

กวนอิมสาํริดสงู .  เมตร 

ปีนัง คฤหาสน์เปอรานากัน (Pinang Peranakan Mansion) 

เป็นบ้านคหบดีชาวจีนชือ Chung Keng Kwee ทีมาตังรกรากที

ปีนัง บา้นหลงันีสรา้งในสไตลป์ารานากัน แสดงถึงวิถีชีวิตของ บา

บาและโนนยา (ชายและหญิงชาวปารานากัน) ปารานากันคือ

ชมุชนชาวจีน ทีมาอาศยัในแผ่นดินมาเลเซีย และพฒันาวฒันธรรม

ขึนมาใหม่โดย ผสมผสานวฒันธรรมจีนและมาเลยเ์ขา้ดว้ยกนั ปีนงั 

ปารานากนั แมนชนั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมงัคงัของชาวจีน ฝีมือ

การสรา้งของช่างเรียกว่าขันเทพ ผังของบา้นถูกแบ่ง เป็นสดัส่วน

ชัดเจน แยกเรือนเจ้านาย ลูกน้อง ครัว ศาลเจ้า ออกจากกัน 

กลางบา้นจะเป็นลานกลางแจง้ หอ้งรบัแขกมีหลายหอ้ง ทงัหอ้งสไตลจี์นใชร้บัรองแขกฝรงั หอ้งสไตล ์ฝรงัรบัแขกจีน 

ปีนังสตรีทอารท์ (Penang Street Art) เป็นถนนสายทีมีศิลปะ 3 

มิติของชาวลิทัวเนียมาวาดไว ้เป็นการ เขียนภาพ เหล่าเด็กๆ ใน

อิริยาบทต่างๆ ทาํให้ผู้คนทีเดินไปเดินมา อดอมยิมไม่ไดเ้มือได้

เห็นภาพวาดเหล่านนั เป็นการสรา้งบรรยากาศใหชุ้มชนแห่งนีไดมี้

นักท่องเทียวเขา้มาเยือนและทาํใหเ้กิดการคา้ขายไดเ้ป็นอย่างดี 

ถือเป็นจุดดึงดูดใหน้กัท่องเทียวเขา้มาท่องเทียวในเกาะปีนงัมาก

ขึนอีกดว้ย เพราะเกาะปีนงัถือเป็นแหล่ง ท่องเทียวทีน่าสนใจเป็น

อย่างยิงสาํหรบัทา่นทีมีความสนใจเรืองของประวตัิศาสตร ์วถิีชีวิต 

ความเริญรุ่งเรือใน สมยัอดีตของแหลมมาลาย ูและแหลง่ชอ้ปปิงอีกมากมาย  
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 ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP  ทีนงั พรอ้มนาํมนัและคนขบันาํเทียวตลอดการเดินทาง 

 ค่าทีพกั 3 คืน พกัหอ้งละ -  ทา่น  

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเดียว  เตียง) ซงึโรงแรมไมมี่หรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดย

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับ

เป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกัน กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM   ท่าน 1 หอ้ง ท่านที 

 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรอื เสรมิฟกูทีนอน ทงันีขึนอยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนนัๆ 

 ค่าอาหารตามทีระบใุนรายการ  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามทีระบไุวใ้นรายการ 

 ค่ารถสองแถวขึนจดุชมวิวและค่าถงุผา้สวมรองเทา้เดินบนสกายวอรก์ 

 ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางทีปีนงัและเบตง 

 ค่าประกันอบุติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล ,000 บาท ทงันีขึนอยู่กบัเงือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกนัไม่คุม้ครอง กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, 

การติดเชือ, ไวรสั, ไสเ้ลือน, ไสต้ิง, อาการทีเกียวขอ้งกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความ

เสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท 

การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และการ

ปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอนืๆ ตามเงือนไขในกรมธรรม ์

 ค่าบริการดงักล่าวเป็นคา่บริการเฉพาะผูเ้ดินทางทีเป็นชาวไทยเท่านนั!!!  

 

 

 

× คา่ตวัเครืองบนิ ไป-กลับ ปีนัง คา่นาํหนักกระเป๋า คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากทีระบใุนรายการ เช่น ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอืนๆ ฯลฯ 

× ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีทานเจ มงัสวิรตัิ และอาหารสาํหรบัมุสลิม 

× คา่ทปิมัคคุเทศก,์ คนขบัรถ  บาท / คน ตลอดการเดินทาง 

× คา่ภาษมูีลค่าเพิม VAT 7 %   

 

 

 

อัตราค่าบรกิารดังกล่าวรวม 

อัตราค่าบรกิารดังกล่าวไม่รวม 
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1. ในการจองครังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 5,  บาท หรือทังหมด (ภายใน  วัน หลังจากทาํการจอง) พรอ้ม ส่งสาํเนา
หนังสือเดินทางทีมีอายุงานไม่ตาํกว่า  เดือน และมีหน้าว่างสําหรับประทับตรา อย่างน้อย  หน้าเต็ม) ใหก้ับ
เจา้หนา้ทีฝ่ายขาย  

2. กรณีลูกค้าทําการจองน้อยกว่าวันเดินทาง  วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวนทันทใีน
วันทจีองเทา่นัน 

3. ชาํระส่วนทเีหลอื กอ่นเดนิทาง  วัน (นับรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยุดราชการ)   
4. กรณีททีา่นชาํระค่าทวัรท์งัหมดหรอืบางส่วนทางบริษัทฯ ถือว่าทา่นได้ยอมรับเงือนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทไีด้ระบุ

ไว้ทงัหมดนีแล้ว 

 

 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คนืค่าใช้จ่ายทงัหมด (โดยหกัจากค่าใช้จ่ายจริง เชน่ ค่าวีซ่า ค่ามัดจาํของบัตรโดยสาร
เครอืงบนิ ค่าใช้จ่ายทีจาํเป็นอืนๆ) 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง -  วนั คืนเงิน % ของค่าทัวร ์(จากราคาทัวรท์ซืีอ โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง อาทิ 
มัดจาํค่าบริการ ตัวเครืองบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร) 

   แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า -  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่ายทงัหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตวัเครืองบิน ค่า
หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซี่าตามทีสถานทูตฯ เรยีกเก็บและค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกิดขนึตามจริง ในกรณีทไีม่สามารถเดินทางได ้
 เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่   ท่านสละ
สิทธิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสิน  
 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจาํกับสายการบินหรือค่ามัดจาํทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์งัหมด เนอืงจากค่าตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทียวบินนนัๆ 
 

 

 

 คณะทวัรค์รบตามเงือนไขของรายการทวัร ์ออกเดนิทาง 

 บริษัทฯ มสีิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี เมอืเกิดเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 รายการท่องเทียว และรา้นอาหาร สามารถสลบัปรบัเปลียนรายการในแต่ละวนั เพือใหโ้ปรแกรมการท่องเทียวเป็นไปอย่าง

ราบรืน และเหมาะสม โดยคาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอืนๆ ทีอยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษัทฯ หรือคา่ใชจ่้ายเพิมเติมทีเกิดขนึทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ 

หรอืจากอบุตัิเหตตุ่างๆ 

เงอืนไขการทาํการจอง และชาํระเงนิ 

การยกเลิกการเดินทาง 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
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 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล  

 หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทังสิน แต่ทังนีทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธิการ

จดัหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ราคานีคิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจุบนั หากราคาตวัเครืองบินปรบัสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรบัราคาตวัเครืองบิน

ตามสถานการณด์งักล่าว 

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไมเ่ทียวบางรายการ, ไมท่านอาหาร

บางมอื  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุทีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทังหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทงัหมด 

 ทางบรษัิท ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบ หากผูเ้ดินทางไมป่ฎิบตัติามขอ้กาํหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด โควิด 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทีเกิดขนึใดใดทงัสิน 

 

 
 

  พาสปอรต์ตวัจริง อายุการใชง้านเหลือมากวา่  เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั และตอ้งมหีนา้ว่างตงัแต่  หนา้ขนึไป 

 เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีไดร้บัการฉีดวคัซีนครบโดสจาํนวน  เข็มขึน สามารถโหลดไดที้ 

application หมอพรอ้มเป็นภาษาองักฤษ 

 

 

**หมายเหตุ: รายการท่องเทยีว ร้านอาหาร สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้

ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทจะคาํนึงถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผู้เดนิทางเป็นสาํคัญ** 

 

เอกสารทีใช้ในการเดินทาง 


