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เสน้ทางการเดนิทาง เช้า เทีย่ง เย็น 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมือง-สนามบนิหาดใหญ-่มสัยดิกลางสงขลา-
ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียว-วดัช้างให-้จุดชมววิสะพานขา้มอา่ง
เก็บน ้าเขือ่นบางลาง-สะพานแตปูซู-ป้ายโอเคเบตง-ตู้
ไปรษณีย์ใหญท่ีส่ดุในโลก-อุโมงคม์งคลฤทธิ-์หอนาฬกิา
เมืองเบตง 

X   

วนัที ่2 สกายวอล์คชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง-วดักวนอมิ-วดั
พุทธาธวิาส-สนามบนิเบตง-รา้นวุน้ด า (เฉากว๊ยก.ม.4)-สวน
หมืน่บุปผา-อโุมงคปิ์ยะมติร-บอ่น ้าพุรอ้น-รา้นของฝาก
เมืองเบตง 

   

วนัที ่3 เบตง-ป้ายใตส้ดุสยาม-ดา่นพรมแดนเบตง-ปีนงั-วดัเก็กลกสี-่
Penang Hill 

   

วนัที ่4 Penang Street Art-วดัไชยมงัคลาราม(วดัไทย)-วดัธรรมิ
การาม(วดัพมา่)-หมูบ่า้นชาวประมง Chew Jetty-สนามบนิ
ปีนงั-สนามบนิดอนเมอืง 

  X 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้ง 2-3 
ทา่น) 

เด็กพกักบั
ผูใ้หญ ่
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 

พกัเดีย่ว 
(ช าระเพิม่ตอ่

ทา่น) 

8 – 11 ธนัวาคม 2565 16,999 15,999 3,200 

22 – 25 ธนัวาคม 2565 16,999 15,999 3,200 

30 ธนัวาคม 2565 – 2 
มกราคม 2566 

18,999 17,999 3,900 

 
 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมือง – สนามบนิหาดใหญ ่– มสัยดิกลางสงขลา – ศาลเจา้แม่
ลิม้กอเหน่ียว – วดัชา้งให ้– จุดชมววิสะพานขา้มอา่งเก็บน ้าเขือ่นบางลาง – 
สะพานแตปูซู – ป้ายโอเคเบตง – ตูไ้ปรษณีย์ใหญท่ีสุ่ดในโลก – อุโมงค์มงคล
ฤทธิ ์- หอนาฬกิาเมืองเบตง 

04.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
เคาน์เตอร์สายการบนิแอร์เอเชีย โดยมีเจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบั 
*ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นสายการบนิเป็นสายการบนิไทยแอร์เอเชีย หรือสาย
การบนินกแอร์ ในกรณีทีม่ีการยกเลกิเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงเวลา
เดนิทางของเทีย่วบนิ หรือจา้นวนทีน่ ั่งไมเ่พียงพอ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่รายการ
ทอ่งเทีย่ว* 

06.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา โดยเทีย่วบนิที ่FD3102 
08.05 น.      เดนิทางถงึ สนามบนิหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา 
 น าทา่นเดนิทางสู ่มสัยดิกลางสงขลา หรือชือ่เต็มวา่ มสัยดิกลางดย์ินุลอสิลาม 

ต ัง้อยูท่ี ่ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา ศาสนสถานของพี่
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น้องชาวมุสลมิ ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งดขีองชาวสงขลา และนกัทอ่งเทีย่ว  
เพราะมีลกัษณะสถาปตัยกรรมทีส่วยสงา่งดงาม โดยดา้นหน้าจะมีสระน ้า
ทอดยาวราว 200 เมตร ท าใหม้สัยดิน้ีดคูลา้ยกบัทชัมาฮาลทีอ่นิเดยีจนได้
ขนานนามวา่เป็น ทชัมาฮาลเมืองไทย 

 ออกเดนิทางผา่น จ.ปตัตานี แวะเสรมิสริมิงคล ณ ศาลเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียว 
ภายในศาลมีความเชือ่กนัวา่เราสามารถยืมเงนิเจา้แมล่ิม้กอเหน่ียวเป็นขวญั
ถุงได ้เมือ่คา้ขายไดก้ าไรงอกเงยใหน้ าเงนิมาคนืเป็น 2 เทา่ ของทีไ่ดย้ืมเจา้
แมล่ิม้กอเหน่ียวไป 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่1)  
 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัชา้งให ้(วดัราษฎร์บูรณาราม) วดัเกา่แกอ่ายุกวา่ 300 

ปี กราบสกัการะพระรูปหลวงปู่ ทวดเหยียบน ้าทะเลจืดเจา้อาวาสองค์แรกของ
วดัแหง่น้ี รวมท ัง้เดนิชมบรเิวณวดั และเช่าวตัถุบูชา อนัศกัด์สทิธิ ์ดา้นหน้า
ของวดัเป็นสถูปบรรจุอฐัขิองหลวงปู่ ทวด ซึง่ผูค้นมากราบไหวบู้ชาขอพร
และอธษิฐานขอความชว่ยเหลืออยูเ่นืองนิตย์ 

 เดนิทางสู ่อ.เบตง จงัหวดัทีอ่ยูใ่ตสุ้ดของประเทศไทย ระหวา่งทางแวะ
ถา่ยรูป ทีจุ่ดชมววิ สะพานขา้มอา่งเก็บน ้าเขือ่นบางลาง เสน้ทางสูอ่ าเภอเบ
ตง ซึง่สะพานน้ีสรา้งขึน้เพือ่ยน่ระยะทางกวา่ 15 กโิลเมตร เดมิถนนทีใ่ชจ้ะ
เป็นเสน้ทางระหวา่งภูเขาทีม่ีความคดเคีย้ว ท าใหก้ารสญัจรเป็นดว้ยความ
ลา่ชา้และเสีย่งตอ่การเกดิอุบตัเิหต ุท าใหท้างราชการตอ้งด าเนินการสรา้ง
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 410 สายยะลา-เบตง ขึน้ โดยประหยดัเวลาการ
เดนิทางไดป้ระมาณ 30 นาที 

 สะพานแขวนแตปูซู แวะถา่ยรูปกบัสะพานไม ้สะพานแขวนแหง่น้ีใช้งานมา
หลายสบิปี วตัถุประสงค์หลกัทีส่รา้งขึน้นัน้ ในอดตีชาวบา้นใชข้นถา่ยสนิคา้
ทางการเกษตร เชน่ ผลไม ้ยางพารา และใชส้ญัจรของชาวสวนในพื้นที ่ตวั
สะพานมีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 100 เมตร 

 แวะถา่ยรูปเช็คอนิกบัป้าย OK BETONG เป็นทีร่ะลกึวา่คร ัง้หน่ึง  เราเคย
มาเยือนเบตง และเขา้ทีพ่กัเมืองเบตงสุดชลิ ใตสุ้ดสยามบรรยากาศพหุ
วฒันธรรม ไทย จีน มุสลมิ 

 ชม ตูไ้ปรษณีย์ทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก ตูเ้กา่แกแ่ละด ัง้เดมิ ซึง่สรา้งมาต ัง้แต ่
พ.ศ.2467 จดัสรา้งขึน้เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ของการตดิตอ่สือ่สาร และรบัฟงั
ขา่วสารเพราะสว่นบนของตูไ้ดต้ดิต ัง้วทิยุกระจายเสียง 

 ชมและถา่ยรูปกบั สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) แลนด์มาร์ก
ใหมข่องเบตง ภาพทีเ่ขยีนจะบอกเลา่เรือ่งราววถิีชีวติ ความหลากหลายทาง
วฒันธรรมของชาวเบตง รวมไปถงึสญัลกัษณ์ตา่งๆ ภาพเขยีนมีอยู ่ท ัง้หมด 
11 จุด ฝนเบตง ท ัง้บนผนงั ใตส้ะพาน และตวัอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง 

 ผา่นชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ ์เป็นอุโมงค์ถนนทีล่อดผา่นภูเขา เชือ่มชุมชน
เมืองกบัปรมิณฑลของเบตง มีระยะทางยาว 268 เมตร ทีแ่หง่น้ีเป็นจุด
สตาร์ทของเสน้ทางวิง่โครงการ “กา้วคนละกา้ว” ของทีมพีตู่น บอดีส้แลม 

 ชมวงเวียนหอนาฬกิากลางคนืเปิดไฟสวยงาม มีนกนางแอน่นบัหมืน่แสน
เกาะอยูต่ามสายไฟฟ้าดนู่าชม (มีนกใหช้มตามฤดกูาลประมาณชว่งเดอืน
กนัยายนถงึมีนาคม) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่2)  
ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Grand Mandarin Betong Hotel  
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วนัที ่2 สกายวอล์คชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง – วดักวนอมิ – วดัพุทธาธวิาส – 

สนามบนิเบตง - รา้นวุน้ด า (เฉากว๊ย ก.ม.4) – สวนหมืน่บุปผา – อุโมงค์ปิ
ยะมติร – บอ่น ้าพุรอ้น - รา้นของฝากเมืองเบตง 

05.30 น. เตรียมตวัออกเดนิทางชมทะเหมอก 
04.00 น. ออกเดนิทางสูเ่ขาไมโครเวฟ อยูห่า่งจากตวัเมืองเบตง 32 กโิลเมตร เพือ่ชม

ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง  
 จุดชมววิทะเลหมอกอยัเยอร์เวง อยูใ่นพื้นทีข่องเขาไมโครเวฟ มีความสูง

จากระดบัน ้าทะเล 2,038 ฟุต ในชว่งเวลาเชา้จุดชมววิแหง่น้ีจะเต็มไปดว้ย
ทะเลหมอก (ขึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ)  
จากนัน้เดนิทางสู ่จุดชมววิ SKY WALK ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ระเบียง
ทางเดนิทีย่ืน่ออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร สว่นปลายเป็น
ระเบียงชมววิพื้นกระจกใสทีส่ามารถมองทะลุลงไปไดถ้งึพื้นเบื้องลา่ง 
สามารถชมววิทวิทศัน์ไดร้อบทศิทาง และววิพระอาทติย์ขึน้ และทวิทศัน์ของ
ทะเลหมอกอยัเยอร์เวงอนัสวยงามสุดอลงัการ (คา่ทวัร์รวมคา่รถ
มอเตอร์ไซค์ขึน้จุดชมววิและคา่ถุงผา้สวมรองเทา้เดนิบนสกายวอร์ก)  
(เปลีย่นใช้รถบรกิารรถสองแถวทอ้งถิน่ของชุมชนอยัเยอร์เวงขึน้
สกายวอล์ค) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงงแรม (มื้อที ่3) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอมิ สถานทีแ่หง่ศรทัธาทีผู่ค้นไปสกัการะขอพร

เรือ่งโชคลาภและการมีบุตร ต ัง้อยูบ่นเนินเขาสูงของสวนสุดสยาม บรเิวณ
ถนนพงษ์ศกัดิ ์อ าเภอเบตง มีจุดเดน่คอืสถาปตัยกรรมเจดย์ี 7 ช ัน้ ที่
ออกแบบกอ่สรา้งอยา่งงดงาม และยงัเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิอ์นัเป็นทีต่ ัง้ของ
ศาลเจา้ ซึ่งเป็นทีป่ระดษิฐานองค์เทพหลายองค์ เชน่ เจา้แมก่วนอมิ, ทา่น
แป๊ะกง, ทา่นกวงกง และเจา้แมจ่วิหวงัเหย ่เป็นตน้ ใกล้ๆ  กนัมีศาลเจา้พอ่
กวนอูใหไ้ดก้ราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลอีกดว้ย   

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพุทธาธวิาส หรือ วดัเบตง วดัพุทธขนาดใหญอ่ยูบ่นเนิน
ในสูงในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีเจดย์ีทีม่ีความสูง 39.9 เมตร ภายในเจดย์ี
บรรจุพระบรมสารีรกิธาต ุและทา่นยงัสามารถสกัการะองค์พระพุทธรูปทอง
สมัฤทธิป์างมารวชิยัองค์ใหญท่ีสุ่ดในภาคใตท้ีต่ ัง้ประดษิฐานภายในบรเิวณ
วดัอีกดว้ย 

 น าทา่นถา่ยรูปดา้นนอก สนามบนิเบตงสนามบนิแหง่ใหม ่ล าดบัที ่29 ของ
กรมทา่อากาศยาน แลนด์มาร์กแหง่ใหมข่องอ าเภอเบตง สถาปตัยกรรมของ
อาคารทีง่ดงาม เพราะอาคารบางสว่นถูกออกแบบดว้ยไมไ้ผ ่สะทอ้น
เอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ เน่ืองจากค าวา่ “เบตง” หรือ “บือตง” เป็นภาษาถิน่มลายู 
ซึง่แปลวา่ “ไมไ้ผ”่ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่4)  
 จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นวุน้ด า กม.4 อรอ่ยระดบัต านาน เฉากว๊ยใชว้ธิีท าแบบ

ด ัง้เดมิ ตม้เคีย่วหญา้เฉากว๊ยดว้ยเตาฟืน ซึง่จะท าใหม้ีกลิน่หอมและมากไป
ดว้ยสรรพคณุทางยา ใหท้า่นไดอ้สิระซ้ือเป็นของฝาก 

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม อุโมงค์ปิยะมติร ในอดตีเคยเป็นฐานทีม่ ั่นของโจร
จีนคอมมวินิสต์มาลายา อุโมงค์น้ีถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นหลุมหลบภยัจากการ
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โจมตขีองระเบดิ และการโจมตทีางอากาศ ตวัอุโมงค์มีความยาวประมาณ 1 
กโิลเมตร ภายในอุโมงค์มีหอ้งพกั หอ้งพยาบาล หอ้งประชุม และห้องอาหาร 
สามารถจุคนได ้300-400 คน ใชเ้วลาขดุอุโมงค์ราวสามเดอืนดว้ยก าลงัพล 
30 คน ชมพพิธิภณัฑ์ทีจ่ดัแสดงภาพถา่ย และยุทธปจัจยัของโจรจีน
คอมมวินิสต์ในอดตีทีจ่ดัแสดงอยูใ่นพพิธิภณัฑ์ เพือ่บอกเลา่เรือ่งราวในอดตี
ของพวกเขา....เมือ่เสร็จจากการเทีย่วชมอุโมงค์ปิยะมติร ชมตน้ไทรใหญ่
พนัปี ตน้ไทรทีม่ีอายุกวา่พนัปี  นบัเป็นหน่ึงในตน้ไมย้กัษ์ทีม่ีอายุเกา่แกท่ีสุ่ด
ทางภาคใต ้

 น าทา่นเทีย่วชม สวนหมืน่บุปผา หรือ สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง 
เน่ืองจากเบตงมีสภาพภูมปิระเทศทีอ่ยูสู่งจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 
เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน ้าเพียงพอ จงึมีความเหมาะสมกบั
การปลูกไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด ทา่มกลางภูเขาในโครงการตาม
พระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้
นานาพนัธุ์บานสะพร ั่ง เชญิชมความสวยงามของดอกไมท้ีป่ลูกเรียงรายเป็น
ทวิแถวและสมัผสักบัสภาพภูมอิากาศทีม่อีณุหภูมติ ่ากวา่พื้นทีอ่ืน่ของภาคใต ้

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่น ้ารอ้นเบตง บอ่น ้ารอ้นธรรมชาตขินาดใหญ ่มี
ขนาดพื้นทีป่ระมาณ 3 ไร ่โดยจะมีน ้ารอ้นผดุขึน้มาจากใตด้นิ ประกอบดว้ย
แรธ่าตตุา่งๆ มากมาย อุณหภูมขิองน ้าอยูท่ีป่ระมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึง่
ตรงจุดทีม่ีน ้าเดอืดน้ี สามารถตม้ไขไ่กไ่ดจ้นสุกภายใน 10 นาที โดยเชือ่กนั
วา่น ้าแรแ่หง่น้ี สามารถบรรเทารกัษาโรคภยัตา่งๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีอาท ิโรค
ปวดเมือ่ย โรคเหน็บชา โรคผวิหนงั เป็นตน้  
ทา่นสามารถนั่งขอบสระแชเ่ทา้จะรูส้กึผอ่นคลาย (นุ่งขาส ัน้) 

 น าทา่นเดนิทางไปยงั รา้นของฝาก ใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อของฝากจากทอ้งถิน่ 
เชน่ ผลติภณัฑ์กลุม่แมบ่า้น สนิคา้ OTOP, รงันก, ยาจีน, หมีเ่หลืองเบตง, 
ซีอิว้เบตง, สม้โชกุน, เสื้อยืด OK BETONG เป็นตน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมแกรนด์แมนดารนิ (มื้อที ่
5) 

ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Grand Mandarin Betong Hotel  
  
วนัที ่3 
 

เบตง – ป้ายใตสุ้ดสยาม – ดา่นพรมแดนเบตง – ปีนงั – วดัเก็กลกสี ่- 
Penang Hill 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงงแรม (มื้อที ่6) 
 น าทา่นแวะถา่ยรูปคู ่ป้ายใตสุ้ดแดนสยาม เป็นทีร่ะลกึ ต ัง้อยูบ่รเิวณ

ชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 หา่งจากตวัเมืองประมาณ 7 
กโิลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหวา่งอ าเภอเบตง กบั รฐัเปรคั ประเทศ
มาเลเซีย มีเอกลกัษณ์ลายเสน้แผนทีป่ระเทศไทยสีทองโดดเดน่สลกับนป้าย
หนิออ่น 

 หลงัอาหารน าทา่นสู่ดา่นพรมแดนเบตง ชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึง่เป็น
ดา่นทีต่ ัง้อยูป่ลายดา้มขวานหรือใตสุ้ดแดนสยาม เพือ่เดนิทางเขา้สูปี่นงั 
ประเทศมาเลเซีย ผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมือง เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถ
มาเลเซีย (ตอ้งใชห้นงัสือเดนิทางทีม่ีอายุงานไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมีหน้า
วา่งส าหรบัประทบัตรา อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม)  
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 คณะเดนิทางสูเ่มืองปีนงั (โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง) เวลาของ
ประเทศมาเลเซียจะเร็วกวา่เวลาของประเทศไทย 1 ช ั่วโมง เมือ่คณะ
เดนิทางถงึเมืองปีนงัหรือ รฐัปีนงั หรือ ปูเลาปีนงั เป็น 1 ใน 13 รฐั ที่
ประกอบขึน้เป็นสหพนัธรฐัมาเลเซีย เดมิชาวมาเลย์รุน่แรกเรียกวา่ ปูเลาวา
ซาต ูหรือเกาะเดีย่ว ตอ่มาพบในแผนทีเ่ดนิเรือ เรียกวา่ ปูเลาปีนงั หรือเกาะ
หมาก รฐัปีนงัประกอบดว้ยพื้นที ่2 สว่น ไดแ้ก ่เกาะปีนงั ซึ่งต ัง้อยูห่า่งจาก
แผน่ดนิใหญท่างชายฝั่งตะวนัตกของประเทศ และเป็นทีต่ ัง้ของ จอร์จทาวน์ 
(George Town) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรฐั และเซเบอรงัเปอไร (สมารงั
ไพร) ซึง่ต ัง้อยูบ่นชายฝั่ง มีสมญาวา่ "ไขมุ่กแหง่บูรพาทศิ" 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  (มื้อที ่7) 
 น าชมวดั วดัเก็กลกสี ่(Kek Lok Si Temple หรือ Temple of 

Supreme Bliss) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1893 เป็น วดัพุทธทีใ่หญท่ีสุ่ดใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นหน่ึงในวดัดงัของเกาะปีนงั  สิง่ทีน่่าสนใจ
อืน่ๆ ภายในวดั เช่น หอสวดมนต์ เจดย์ี หอระฆงั สระเตา่ และสิง่ทีโ่ดดเดน่
ทีสุ่ดคอื เจดย์ีสมเด็จพระรามหก (เจดย์ีพระพุทธเจา้ 10,000 พระองค์) 
สรา้งในปี ค.ศ. 1930 ตกแตง่ดว้ยพระพุทธรูปส ารดิและพระพุทธรูปศลิา
ขาวท ัง้หมด 10,000 องค์ เป็นความผสมผสานระหวา่งนิกายมหายานและ
หนิยาน ฐานเจดย์ีสรา้งแบบจีน ตวัเจดย์ีสรา้งแบบไทย และยอดเจดย์ีสรา้ง
แบบพมา่ และยงัมีรูปหลอ่เจา้แมก่วนอมิส ารดิสูง 30.2 เมตร 

 น าท่านเดินทางสู่ ปีนงัฮิลล์ (Penang Hill) สูงกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 
830 เมตร จงึท าใหอ้ากาศเย็นสบาย บรสิุทธิ ์สดชืน่ และ ดว้ยความทีอ่ยูบ่น
เขา จงึเป็นจุดชมววิพาโนรามาของเมืองจอร์จทาวน์ (George Town) และ
เมืองใกลเ้คียง  สามารถขึน้ชมบรรยากาศดา้นบนดว้ยรถราง ท าใหส้ามารถ
ชมความงามระหว่างทางได้ด้วย (ราคารวมค่าบตัรแบบ NORMAL 
LANE) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่8) 
ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Cititel Penang หรือเทียบเทา่ 
  
วนัที ่4 ปีนงัสตรีทอาร์ท Penang Street Art - วดัไชยมงัคลาราม(วดัไทย) - วดั

ธรรมกิาราม(วดัพมา่) - หมูบ่า้นชาวประมง Chew Jetty - สนามบนิปีนงั-
สนามบนิดอนเมือง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที ่9) 
 ชม ปีนงัสตรีทอาร์ท Penang Street Art เป็นถนนสายทีม่ีศลิปะ 3 มติิ

ของชาวลทิวัเนียมาวาดไว ้เป็นการเขยีนภาพ เหลา่เด็กๆ ในอริยิาบทตา่งๆ 
ท าใหผู้ค้นทีเ่ดนิไปเดนิมา อดอมยิม้ไมไ่ดเ้มือ่ไดเ้ห็นภาพวาดเหลา่นัน้ เป็น
การสรา้งบรรยากาศใหชุ้มชนแหง่น้ีไดม้ีนกัทอ่งเทีย่วเขา้มาเยือ่นและท าให้
เกดิการคา้ขายไดเ้ป็นอยา่งด ีถือเป็นจุดดงึดดูใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้มา
ทอ่งเทีย่วในเกาะปีนงัมากขึน้อีกดว้ย เพราะเกาะปีนงัถือเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ทีน่่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ส าหรบัทา่นทีม่ีความสนใจเรือ่งของประวตัศิาสตร์ วถิี
ชีวติ ความเรญิรุง่เรือในสมยัอดตีของแหลมมาลายู และแหลง่ช้อปป้ิงอีก
มากมาย 

 ชม วดัไทย หรือ วดัไชยมงัคลาราม  เกา่แกอ่ายุกวา่ 161 ปี นมสัการพระ
นอนทีย่าวทีสุ่ดในมาเลเซีย  จากนัน้ ชม วดัพมา่ หรือ วดัธรรมกิาราม 
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สกัการะพระพุทธรูปยืนสลกัจากหยกสีขาว จากนัน้อสิระเลือชมของทีร่ะลกึ
และสนิคา้พื้นเมือง  อาทเิชน่ ขนมเป๊ียะปีนงั บกักุตเต ๋ตงุกตัอาลีหรือโสม
มาเลเซีย กาแฟขาว กาแฟรอ้ยรสชาต ิ เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่10) 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวประมง Chew Jetty ทีส่รา้งยืน่

ออกไปในทะเล ไดเ้ลา่ถงึวฒันธรรมด ัง้เดมิ โดยหมูบ่า้นต ัง้อยูร่มิทะเล พอ
เราเดนิไปเรือ่ยๆ เหมือนกบั เราก าลงัเดนิไปกลางทะเล 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปีนงั 
16.45 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิของสายการบนิแอร์เอเชีย เทีย่วบนิที ่

FD322 
17.35 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความ

ประทบัใจ 
หมายเหต ุ รายการทวัร์ทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหน้าโดยมีตวัแทนบรษิทั (มคัคเุทศก์,หวัหน้าทวัร์,คนขบัรถ
ของแตล่ะสถานที)่ เป็นผูบ้รหิารเวลาปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม โดย
ทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การจองทวัร์และช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาช าระเงนิคา่ทวัร์เต็มจ านวน โดยโอนเขา้บญัชี ทีน่ ั่งจะยืนยนัเมือ่ไดร้บัเงนิแลว้
เทา่นัน้ 
- กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น Vaccinated 
Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้ม
เอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 
**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดอืนกอ่น
หมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหน้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลือวา่งส าหรบัตดิ
วีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
 
 
 
 
 
 
 
การยกเลกิการเดนิทาง 
***เงือ่นไขการยกเลกิทวัร์เป็นไปตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์*** 
1. แจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้จรงิ 
2. แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา สว่นที่
เหลือ 50% หกั คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้มี) 
3. แจง้ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนัของการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่ืนเงนิท ัง้หมด 
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** กรณีมีเหตใุหย้กเลกิทวัร์ โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร์ ทางบรษิทัคนืเงนิคา่ทวัร์โดย
หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี)  
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจ าต ั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็น
อืน่ๆ 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารน้ีรวม 
1. คา่ต ั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัร์ขา้งตน้ ทีน่ ั่งเป็นไป
ตามการจดัสรรของสายการบนิ 

-เน่ืองจากต ั๋วเป็นราคาโปรโมชั่นเมือ่กรุป๊คอนเฟิร์มเดนิทางและบรษิทัไดท้ าการออก
ต ั๋วแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขผูเ้ดนิทางไดทุ้กกรณี 
-กรณีไฟท์ยกเลกิจะเป็นไปตามนโยบายความชว่ยเหลือส าหรบัเทีย่วบนิยกเลกิ ไม่
สามารถขอคนืเงนิสดได ้โดยจะคืนในรูปของเครดติเก็บในชือ่ผู้โดยสารนัน้ 

2. คา่รถตูน้ าเทีย่ว 9 ทีน่ ั่ง พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
3. คา่ทีพ่กั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเทา่ 

- กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึง่โรงแรมไมม่ีหรือเต็ม ทางบรษิทัขอ
ปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
- หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซึง่โรงแรมไมม่ีหรือเต็ม ทางบรษิทัขอ
ปรบัเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า เชน่กนั  
- กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นที ่3 อาจเป็นเสรมิเตียง หรือ 
SOFA BED หรือ เสรมิฟูกทีน่อน ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรม
นัน้ๆ 

4. คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
5. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม (ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วไทย) 
6. คา่มคัคเุทศก์น าเทีย่ว คอยดแูลตลอดการเดนิทาง 
7. ประกนัอุบตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 
8. รวมน ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กก. เมือ่เปลีย่นเป็นการเดนิทางโดยรถตู ้
จ ากดักระเป๋าเดนิทาง 1 ทา่น ตอ่ 1  ใบเทา่นัน้ ความยาวไมเ่กนิ 56 เซนตเิมตร ความกวา้ง
ไมเ่กนิ 36 เซนตเิมตร ความหนาไมเ่กนิ 25 เซนตเิมตร  

 
อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วม  
1. คา่มนิิบาร์ในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด เป็นตน้ 
2. คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
3. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
4. คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชีวติสว่นตวั และประกนัสุขภาพ 
5. คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรืออาหารส าหรบัมุสลมิ โปรดตดิตอ่บรษิทั
ทวัร์ กรณีตอ้งการทานแยกจากเซตโตะ๊ทวัร์จะมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
6. คา่ทปิมคัคเุทศก์, คนขบัรถ 800 บาท / ทา่น / ทรปิ 
7.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ VAT 7 % 
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หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่
ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารข ัน้ต ่า 16 ทา่น 
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรบั
ขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจาก
สาเหตตุา่งๆ 
 บรษิทัฯ มีสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัไม่
อาจแกไ้ขได ้
 บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง ค าส ั่งของเจ้าหน้าทีร่ฐั 
และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษิทั หรือคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง 
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตุ
ตา่งๆ 
 มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการให้ค าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน 
บรษิทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทัฯก ากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะ
ค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัที่ไม่คงที่ การปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจาก
ราคาทีก่ าหนดไว ้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 
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                                                            หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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