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รหัสโปรแกรม : 26874 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดินทาง ราคาทัวรผ์ู้ใหญ่ / เด็ก พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

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

#แพ็คเกจส่วนตัว  8 ท่าน   พักเบตง 2 คืน และ ปีนัง 1 คืน 
ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครื่องบนิ กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ / ปีนัง – กรุงเทพฯ 
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สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
วัดช้างให้ (วัดราษฎรบ์ูรณาราม) วดัเก่าแก่อายกุว่า 300 ปี กราบสกัการะ
พระรูปหลวงปู่ ทวดเหยียบน ้าทะเลจืดเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแห่งนี ้ 
รวมทัง้เดินชมบรเิวณวดั และเช่าวตัถบุชูา อนัศกัดส์ิทธิ์ ดา้นหนา้ของวดัเป็น
สถูปบรรจุอัฐิของหลวงปู่ ทวด ซึ่งผูค้นมากราบไหวบู้ชาขอพรและอธิษฐาน
ขอความช่วยเหลืออยู่เนืองนิตย ์

สตรีทอาร์ตเบ
ตง (Street Art 
Betong) แลนด์มารก์ใหม่ของเบตง เป็นผลงานที่ถูกสรา้งขึน้ เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวใหป้ระทับใจและไดถ้่ายภาพเป็นที่ระลึก ภาพที่
เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิ ถีชีวิต ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสญัลกัษณต่์างๆ 
ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตูไ้ปรษณียท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภาพถูก
วาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง ก าแพง ใต้สะพาน และตัวอาคาร
หลายจดุรอบเมืองเบตง 

 

วันที่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว - วัดช้างให้  
- จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน ้าเขื่อนบางลาง - สะพาน
แขวนแตปูซู - สตรีทอาร์ตเบตง – ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่
ที่สุดในโลก - หอนาฬิกาเบตง - ผ่านชมอุโมงคเ์บตงมงคล
ฤทธิ์   

X   
แกรนดแ์มนดาริน  
เบตง หรือเทยีบเท่า 

ระดับ 4 ดาว  

2 
วัดพุทธาธิวาส - บ่อน ้าพุร้อน - อุโมงคปิ์ยะมิตร – ต้นไทร
ใหญ่พันปี - สวนหมื่นบุปผา -  ร้านวุ้นด า กม.4 - ร้านของ
ฝากของทีร่ะลึกเบตง - ป้าย OK BATONG 

   
แกรนดแ์มนดาริน  
เบตง หรือเทยีบเท่า 

ระดับ 4 ดาว 

3 
ทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง SkyWalk - ป้ายใต้สุดแดนสยาม - 
ชายแดนไทย – มาเลเซีย – ปีนัง - วัดเก็กลกส่ี - ปีนังฮิลล ์
(Penang Hill) 

   
Cititel Penang  
หรือเทียบเท่า 
ระดับ 4 ดาว 

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

  X  

กรุณาเตรียมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ านวน  800  บาท / คน ตลอดการเดินทาง 
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ตู้ไปรษณียเ์บตงใหญ่ที่สุดในโลก ตัง้อยู่ท่ีบริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจ
กลางเมืองเบตง สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2467 ตัง้แต่ก่อนสมัยสงครามโลก
ครัง้ที่สอง ลกัษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเสน้วงรอบของตูป้ระมาณ 
140 เซนติเมตร มีความสงู 290 เซนติเมตร ดา้นบนของตูไ้ดบ้รรจุล  าโพงไว้
ขา้งในและเจาะรูกลมๆ ไวร้อบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของ
ทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี จุดประสงคท์ี่สร้างไวใ้นครัง้แรกก็เพื่อใชเ้ป็น
ที่กระจายข่าวสารบา้นเมืองใหช้าวเมืองเบตงไดร้บัฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่
สว่นบนของตู ้และใชเ้ป็นตูไ้ปรษณียม์าจนทกุวนันี ้
หอนาฬิกาเบตง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสรา้งเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาชา้

นาน เปรียบเหมือนสญัลกัษณท์ี่ตัง้อยู่จดุศนูยก์ลางของ 
เมือง สรา้งดว้ยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลาที่ไดร้บัการยอมรบั

ในเรื่องของความแข็งแรง สวยงามและคงทน ผ่านชม 
อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธิ์ ตัง้อยู่บรเิวณถนนอมรฤทธิ์ ตดักบัถนนภกัดีด ารง 

ผ่านสวนสาธารณะออกสูถ่นน บรเิวณหนา้สวนนก  
เป็นอโุมงคร์ถยนตล์อดภเูขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขดุทอดโคง้ใหร้ถวิ่งไปมา ความยาวตลอดอโุมงค ์ประมาณ 268 เมตร และ 
ท าเป็นทางเดินตลอดสองขา้งทาง   
 

 

 

 

 

 

 

   
จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอรเ์วง   เป็นจดุชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพืน้ที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสงูจาก 
ระดบัน า้ทะเล 2,038 ฟตุ เป็นทะเลหมอกท่ีใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเชา้จดุชมวิวแห่งนีจ้ะกลายเป็นสวรรคบ์นดินเปิดให ้
นกัท่องเที่ยวเต็มอิ่มกบัทะเลหมอก สมัผสัอากาศอนับรสิทุธิ์และทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึน้อยู่กบัสภาพ 
ภมูิอากาศ) จากนัน้เดินทางสู ่จดุชมวิว SKY WALK   ทะเลหมอกอยัเยอรเ์วง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาว 
รวม 63 เมตร สว่นปลายเป็นระเบียงชมวิวพืน้กระจกใสที่สามารถมองทะลลุงไปไดถ้ึงพืน้เบือ้งลา่ง สามารถชมวิวทิวทศันไ์ดร้อบ 
ทิศทาง และวิวพระอาทิตยข์ึน้ และทิวทศันข์องทะเลหมอกอยัเยอรเ์วงอนัสวยงามสดุอลงัการ (ค่าทวัรร์วมค่ารถสองแถวขึน้จดุ 
ชมวิว และค่าถงุผา้สวมรองเทา้เดินบนสกายวอรก์) 
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วัดพุทธาธิวาส หรือ วัดเบตง เป็นวดัพทุธขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่บนเนินใน 
สงูในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีเจดียท์ี่มีความสงู 39.9 เมตร ตัง้อยู่บนเนิน 
เขาภายในบรเิวณวดั ภายในเจดียบ์รรจพุระบรมสารีริกธาต ุถูกสรา้งขึน้ 
ถวายสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายคุรบ 
60 พรรษา นอกจากนีท้่านยงัสามารถสกัการะองคพ์ระพทุธรูปทองสมัฤทธิ์ 
ปางมารวิชยัองคใ์หญ่ที่สดุในภาคใตท้ี่ตัง้ประดิษฐานภายในบรเิวณวดัอีก 
ดว้ย..... 

 
บ่อน ้า ร้อนเบตง  บ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื ้นที่
ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน า้รอ้นผดุขึน้มาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุ
ต่างๆ มากมาย   อณุหภูมิของน า้อยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส  ซึ่ง
ตรงจดุที่มีน า้เดือดนี ้สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสกุภายใน 10 นาที ซึ่งแต่ละ
โซนออกแบบอย่างไดม้าตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ ทัง้บ่อน า้รอ้นบ่อใหญ่ 
บ่อแช่น า้รอ้นใหม่ และอาคารธาราบ าบัด โดยเชื่อกันว่าน า้แร่แห่งนี ้
สามารถบรรเทารกัษาโรคภัยต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย 
โรคเหน็บชา โรคผิวหนงั เป็นตน้  

 
ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม เป็นที่ระลึกตัง้อยู่บริเวณชายแดน
ปลายสดุถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตวัเมืองประมาณ 7 
กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอ าเภอเบตง กับ รัฐเปรัค 
ประเทศมาเลเซีย มีเอกลกัษณล์ายเสน้แผนที่ประเทศไทยสีทองโดด
เด่นสลกับนป้ายหินอ่อน รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติและไมด้อกไม้
ประดบัอนังดงาม 
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อุโมงคปิ์ยะมิตร ในอดีตเคยเป็นฐาน
ที่มั่นของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา 
โดยอุโมงค์นีถู้กสร้างขึน้เพื่อเป็นหลุม
หลบภัยจากการโจมตีของระเบิด และ
การโจมตีทางอากาศ ตวัอโุมงคม์ีความ
ยาวประมาณ 1 กิ โลเมตร ภายใน
อุโมงค์มีห้องพัก ห้องพยาบาล ห้อง
ประชุม และหอ้งอาหาร สามารถจุคน
ได ้300-400 คน ใชเ้วลาขดุอโุมงคร์าว 

สามเดือนดว้ยก าลงัพล 30 คน ชมพิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดงภาพถ่าย และยทุธปัจจยัของโจรจีนคอมมิวนิสตใ์นอดีตที่จดัแสดงอยู่ใน 
พิพิธภณัฑ ์เพื่อบอกเลา่เรื่องราวในอดีตของพวกเขา....เมื่อเสรจ็จากการเที่ยวชมอโุมงคปิ์ยะมิตร ชมต้นไทรใหญ่พันปี ตน้ไทร 
ที่มีอายกุว่าพนัปี  นบัเป็นหนึ่งในตน้ไมย้กัษท์ี่มีอายเุก่าแก่ที่สดุทางภาคใตข้องไทย 
 
 
สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต ้เนื่องจากเบตงมีสภาพ 
อากาศที่เหมาะสมดว้ยสภาพภมูิประเทศที่อยู่สงูจากระดบัทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน า้ 
เพียงพอ  จึงมีความเหมาะสมกบัการปลกูไมด้อกเมืองหนาวนานาชนิด  ท่ามกลางภเูขาในโครงการตามพระราชด าร ิ สมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี มีดอกไมน้านาพนัธุบ์านสะพรั่ง เชิญชมความสวยงามของดอกไมท้ี่ปลกูเรียงราย 
เป็นทิวแถวและสมัผสักบัสภาพภมูิอากาศที่มีอณุหภมูิต  ่ากว่าพืน้ที่อ่ืนของภาคใต ้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีนังฮิลล ์(Penang Hill) สงูกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 830 เมตร จึงท าใหอ้ากาศเย็นสบาย บรสิทุธิ์ สดชื่น และ ดว้ยความที่ 
อยู่บนเขา จึงเป็นจดุชมวิวพาโนรามาของเมืองจอรจ์ทาวน ์(George Town) และเมืองใกลเ้คียง  สามารถขึน้ชมบรรยากาศดา้น 
บนดว้ยรถราง ท าใหส้ามารถชมความงามระหว่างทางไดด้ว้ย (ราคารวมค่าบตัรแบบ NORMAL LANE) 
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วัดเก็กลกส่ี (Kek Lok Si Temple หรือ Temple of Supreme 

Bliss) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1893 เป็น วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุด  ในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นหนึ่งในวดัดงัของเกาะปีนงั  สิ่งที่น่าสนใจ

อ่ืนๆ ภายในวัด เช่น หอสวดมนต ์เจดีย ์หอระฆัง สระเต่าและสิ่งที่

โดดเด่นท่ีสดุคือ เจดียส์มเด็จพระรามหก (เจดียพ์ระพทุธเจา้ 10,000 

พระองค)์ สรา้งในปี ค.ศ. 1930 ตกแต่งดว้ยพระพุทธรูปส าริดและ

พระพุทธรูปศิลาขาวทั้งหมด 10,000 องค์ เป็นความผสมผสาน

ระหว่างนิกายมหายานและหินยานฐานเจดียส์รา้งแบบจีน ตวัเจดีย์

สรา้งแบบไทย และยอดเจดียส์รา้งแบบพม่า และยงัมีรูปหล่อเจา้แม่

กวนอิมส ารดิสงู 30.2 เมตร 
ปีนัง คฤหาสน์เปอรานากัน (Pinang Peranakan Mansion) 
เป็นบ้านคหบดีชาวจีนชื่อ Chung Keng Kwee ที่มาตั้งรกรากที่

ปีนงั บา้นหลงันีส้รา้งในสไตลป์ารานากัน แสดงถึงวิถีชีวิตของ บา

บาและโนนยา (ชายและหญิงชาวปารานากัน) ปารานากันคือ

ชมุชนชาวจีน ที่มาอาศยัในแผ่นดินมาเลเซีย และพฒันาวฒันธรรม

ขึน้มาใหม่โดย ผสมผสานวฒันธรรมจีนและมาเลยเ์ขา้ดว้ยกนั ปีนงั 

ปารานากนั แมนชนั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมั่งคั่งของชาวจีน ฝีมือ

การสรา้งของช่างเรียกว่าขัน้เทพ ผังของบา้นถูกแบ่ง เป็นสดัส่วน

ชัดเจน แยกเรือนเจ้านาย ลูกน้อง ครัว ศาลเจ้า ออกจากกัน 

กลางบา้นจะเป็นลานกลางแจง้ หอ้งรบัแขกมีหลายหอ้ง ทัง้หอ้งสไตลจ์ีนใชร้บัรองแขกฝรั่ง หอ้งสไตล ์ฝรั่งรบัแขกจีน 

ปีนังสตรีทอารท์ (Penang Street Art) เป็นถนนสายที่มีศิลปะ 3 

มิติของชาวลิทัวเนียมาวาดไว ้เป็นการ เขียนภาพ เหล่าเด็กๆ ใน

อิริยาบทต่างๆ ท าใหผู้ค้นที่เดินไปเดินมา อดอมยิม้ไม่ไดเ้มื่อได้

เห็นภาพวาดเหลา่นัน้ เป็นการสรา้งบรรยากาศใหช้มุชนแห่งนีไ้ดม้ี

นักท่องเที่ยวเขา้มาเยื่อนและท าใหเ้กิดการคา้ขายไดเ้ป็นอย่างดี 

ถือเป็นจุดดึงดูดใหน้ักท่องเที่ยวเขา้มาท่องเที่ยวในเกาะปีนังมาก

ขึน้อีกดว้ย เพราะเกาะปีนงัถือเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็น

อย่างยิ่งส  าหรบัท่านที่มีความสนใจเรื่องของประวติัศาสตร ์วิถีชีวิต 

ความเรญิรุง่เรือใน สมยัอดีตของแหลมมาลาย ูและแหลง่ชอ้ปป้ิงอีกมากมาย  
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• ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

• ค่าที่พกั 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดย
มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบั
เป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 
3 อาจเป็นเสรมิเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

• ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ  

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 

• ค่ารถสองแถวขึน้จดุชมวิวและค่าถงุผา้สวมรองเทา้เดินบนสกายวอรก์ 

• ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางที่ปีนงัและเบตง 

• ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกนัไม่คุม้ครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, 
การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท 
การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และการ
ปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์

• ค่าบรกิารดงักลา่วเป็นค่าบริการเฉพาะผูเ้ดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านัน้!!!  

 
 
 
× ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ(หาดใหญ่- ปีนัง ค่าน ้าหนักกระเป๋า ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
× ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ เช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ทานเจ มงัสวิรติั และอาหารส าหรบัมสุลิม 
× ค่าทปิมัคคุเทศก,์ คนขับรถ 800 บาท / คน ตลอดการเดินทาง 
× ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 %   

 
 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 



SHPKGHDYBTZ1 หาดใหญ่-เบตง-ปีนัง 4 วัน 3 คืน (211122)                                                                               
8 

 
 
 

1. ในการจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทัง้หมด (ภายใน 1 วัน หลังจากท าการจอง) พรอ้ม ส่งส าเนา
หนังสือเดินทางที่มีอายุงานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างส าหรับประทับตรา อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) ใหก้ับ
เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย  

2. กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทีใน
วันทีจ่องเท่าน้ัน 

3. ช าระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยุดราชการ)   
4. กรณีทีท่่านช าระค่าทัวรทั์ง้หมดหรือบางส่วนทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไข และข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุ

ไว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
 
 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าของบัตรโดยสาร
เคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ) 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของค่าทัวร ์(จากราคาทัวรท์ี่ซือ้ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง อาทิ 
มัดจ าค่าบริการ ตั๋วเคร่ืองบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร) 

   แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
หอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้ตามจรงิ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า   ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
 

 
 

 คณะทวัรค์รบตามเงื่อนไขของรายการทวัร ์ออกเดินทาง 
 บรษัิทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเที่ยว และรา้นอาหาร สามารถสลบัปรบัเปลี่ยนรายการในแต่ละวัน เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

เงือ่นไขการท าการจอง และช าระเงนิ 

การยกเลิกการเดินทาง 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
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 บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ
ของทางบรษิัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหาร
บางมือ้  
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 ทางบรษัิท ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฎิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคมุโรค การแพรร่ะบาด โควิด 
19 บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ใดใดทัง้สิน้ 

 
 

 

  พาสปอรต์ตวัจรงิ อายุการใชง้านเหลือมากว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั และตอ้งมีหนา้ว่างตัง้แต่ 2 หนา้ขึน้ไป 
 เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ไดร้บัการฉีดวคัซีนครบโดสจ านวน 2 เข็มขึน้ สามารถโหลดไดท้ี่ 
application หมอพรอ้มเป็นภาษาองักฤษ 

 
 

**หมายเหตุ: รายการท่องเทีย่ว ร้านอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชนข์องผู้เดินทางเป็นส าคัญ** 

 

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

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

