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บินด้วยสายการบิน ไทยไลออนแอร์ (SL): ข ึ�นเครื�องที�ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

SL702 DMK(ดอนเมือง) – HDY(หาดใหญ่) 06.20 – 07.50 
SL721 HDY(หาดใหญ่) – DMK(ดอนเม ือง) 20.45 – 22.15 

**รวมน ํ�าหน ักกระเป๋าส ําหรบัโหลดใต้ท ้องเคร ื�อง 10 KG. ถือขึ�นเคร ื�องบินได้น ํ�าหน ักไม่เกิน ? ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล ี�ยนแปลงไฟล์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 

 
 

มาตรการเดินทางประเทศมาเลเซีย 
** รบัเฉพาะลูกค้าที�ฉีดวคัซีนครบโดสแล้ว และมเีอกสารการฉีดวคัซีนครบตามที�รฐับาลมาเลเซียกําหนดแล้วเท่านั "น 
** ไม่ตรวจตรวจหาเชื"อโควิท-)* ก่อนเดินทางเข้าประเทศและเมื�อเดินทางเข้าประเทศ 
*** ผู้ที�ไม่ได้รบัวคัซีนตามที�รฐับาลมาเลเซียกําหนด จะต้องตรวจ RT-PCR 4 วนัก่อนการเดินทาง (ภายใน 89 ชม.ก่อนการ
เดินทาง) เเละ ตรวจ RTK-AG ภายใน 48 ชั �วโมง เมื�อเดินทางมาถึงเเละยงัต้องกักตวัอีก A วนั 
**** ไม่ต้องมปีระกนัโควิท-)* สําหรับผู้ที�เดินทางเข้ามาเลเซีย 

- เด ็กอายุ ต ั �งแต ่ FGปี - F?ปี  ที�ไม ่ได ้รบัวคัซีนครบ ตามที�ร ฐับาลกําหนด จะต้องตรวจ RT-PCR G วนัก ่อนการ
 เดินทาง (ภายใน OP ชม.ก่อนการเดินทาง) เเละ ตรวจ RTK-AG ภายใน GO ชั �วโมง เมื�อเดินทางมาถึง 

- ผ ู้ท ี�ได้รบัวคัซีนครบโดสตามที�ร ฐับาลมาเลเซียกําหนด เเละเด ็กที�อายุตํ�ากว่า FG ปี  จะได ้รบัการยกเว ้นการ
 ตรวจหาเชื�อโควิท-FT ก ่อนเดินทางเข้าประเทศเเละเดินทางมาถึง 
** เอกสารสําหรบัการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
 ).เอกสารรับรองการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด คือ วคัซีนพาสปอร์ตแบบรูปเล่ม (เล่มเหลือง)  E-VACCINE 
 PASSPORT หน้าหมอพร้อม ที�มรีายละเอียด ชื�อ-นามสกุลเป็นภาษาองักฤษ และมเีลขหนังสอืเดินทางเท่านั "น 
  (สามารถทําการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมหรือสามารถขอได้ที�สาธารณสุขจงัหวัด)   
  ลูกค ้าจะต้องจดัเตร ียมเองและส่งเอกสารวคัซีนให้แก ่ทางบริษัท หากล ูกค ้าไม่ส่งเอกสารด ังกล่าวและไม่
 สามารถเดินทางข้ามด่านเพื�อนเข้าประเทศมาเลเซียได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิX  ไม่รบัผิดชอบทุกกรณี! 

4.กรอกแบบฟอร์มเข้าประเทศมาเลเซีย 4 วนัก่อนการเดินทาง (ภายใน 89 ชม.ก่อนการเดินทาง) ผ่าน 
 APPLICATION - MYSEJAHTERA  
** เอกสารสําหรบัการเดินทางกลบัประเทศไทย 
 1.ลงทะเบียนผ่านระบบ THAILAND PASS บริษัททวัร ์จดัเตร ียมให้ 



 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ด ่านสะเดา – เม ืองบตัเตอร์เวิร์ท – ปีนัง - 
ป้อมปราการในเมืองจอร์จทาวน์ - วัดไชยมงัคลาราม – วดัธรรมิการาม             (–/L/D)                

04.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั "น Y เคาน์เตอร ์ สายการบินไทยไลออนแอร ์ โดยมเีจ้าหน้าที�ของ
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน เพื�อร ับหน้ากากอนาม ัยแบบผ้า และ
มคัค ุเทศก์คอยให้ค ําแนะนํามาตราการการป้องกนั COVID-FT ก่อนออกเดินทาง  
*กร ุณาเผ ื�อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เนื�องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทํา
การเช็คอินก ่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั �วโมง*  

06.20   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบินไทยไลออนแอร์เที�ยวบินที� SL702 ใช้
เวลาบินโดยประมาณ 1 ชั �วโมง 35 นาที  

 **ขอสงวนสิทธิX ในการเปลี�ยนแปลงไฟล ์ทบินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟล ์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 
 **ฟร ีนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต ้ท้องเคร ื�อง Fa ก.ก. และถือขึ�นเคร ื�องบินได ้นํ�าหน ักไม่เกิน ? ก.ก.** 
 **หากต้องการอพัที�น ั �งได ้ก่อนเดินทาง 72 ช ั �วโมง (มีค่าใช้จ ่าย) ** 
07.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านร ับสมัภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล ้ว --------------------------- 
 นําทุกท่านเดินทางไปยงั ด่านสะเดา จงัหวดัสงขลา เพื�อข้ามด่านตรวจคนเข้าเมอืงประเทศมาเลเซียด้วยรถตู้ VIP 

และเปลี�ยนรถเป็นรถบสั เพื�อเดินทางต่อไปยัง เม ืองบตัเตอร ์เวิร ์ท (BUTTERWORTH) หรือชื�อภาษาฮกเกี"ยนว่า 
ปักไห่ เป็นเมอืงท่าเมอืงหนึ�งของรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ�งตั "งอยู่บนฝั�งส่วนแผ่นดินเซอเบอรงัเปอไร (เดิมเรียก 
พรอวินซ์เวลส์ลีย์) ตรงข้ามกบัเมอืงจอร์จทาวน์ เป็นเมอืงท่าและศูนย์กลางธุรกิจทางแผ่นดินใหญ่และเป็นส่วนที�ม ี
ประชากรอาศยัอยู่หนาแน่น รวมทั "งเป็นจุดที�เชื�อมต่อกบัเกาะปีนังด้วย  

เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ร ้านอาหาร  
 เดินทางมายัง เม ืองปีน ัง (PENANG) ปีนังไม่ได้เป็นเมืองท่าทางการค้าที�เด่นดังเหมือนสมยัก่อน แต่เป็นเมือง

ท่องเที�ยวที�ดึงดูดนักท่องเที�ยวนานาชาติเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ด้วยเอกลกัษณ์วฒันธรรมของปีนังที�ผสมผสานอีก
หลายวฒันธรรมทําให้สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในย่านจอร์จทาวน์เป็นสิ�งที�น่าหลงใหลอยู่เสมออีกทั "งย่านจอร์จทาวน์ เป็น
เขตที�ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO ด้วย ถือเป็น LIVING UNESCO 
WORLD HERITAGE  



 

 ชมความงามของ ป้อมปราการในเมืองจอร ์จทาวน์ (FORT CORNWALLIS) ปีนัง ประเทศมาเลเซีย สร้างโดย
บริษัท BRITISH EAST INDIA ในปลายศตวรรษที� )9 เป็นป้อมยนืที�ใหญ่ที�สุดในมาเลเซีย  

 (ไม่รวมค ่าเข้าชมด้านในป้อม หากล ูกค ้าต ้องการเข้าต ้องจ่ายค ่าเข้าชม RM Gg หร ือประมาณ Gaa บาท) 

 
นําทุกท่านสักการะ ว ัดไชยม ังคลาราม (WAT CHAIYA MANGALARAM) เป็นว ัดไทยที�มีชื�อเสยีงบนเกาะปีนัง 
ภายในอุโบสถมพีระนอนยาวที�สุดในประเทศมาเลเซีย โดยมคีวามยาว )g9 ฟุต สร้างเมื�อปี พ.ศ. 4Agg โดยมชีื�อว่า
พระพุทธชยัมงคล พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชได้พระราชทานนามให้ในคราวเสด็จประพาส
เมื�อว ันที� 4A มิถุนายน พ.ศ. 4AgA และยังตั "งอยู่ตรงกันข้ามกับ ว ัดพม่าธ รร มิการาม (DHARMIKARAMA 
BURMESE) ซึ�งเป็นวดัพม่าที�มชีื�อเสยีงของรัฐปีนัง วดัธรรมกิาราม เป็นวดัพม่าเพยีงวดัเดียวในปีนัง นับเป็นอีกวัด
หนึ�งที�มบีรรยากาศสงบ ให้ความรู้สกึร่มเย็นจิตใจได้ไม่แพ้กนั เพยีงแค่ข้ามมาอีกฝั �งของถนนจากวัดไชยมงัคลาราม 
นักท่องเที�ยวจะได้สัมผสัศิลปะการตกแต่งรวมถึงสักการะองค์พระประธานที�ม ีลักษณะเฉพาะแบบพม่าเพื�อเป็นสิริ
มงคลได้เช่นกนั 

 
คํ�า รบัประทานอาหาร ณ ร ้านอาหาร 



 

น ําทุกท่านเข้าส ูท่ี�พกั PENANG SENTRAL GEORGETOWN, PENANG หร ือเท ียบเท่า 
** กรณีท ี�ห้องพกัเต ียงค ู่ (TWN) เต็ม หร ือไม่มี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิX ในการปรบัห้องพกัเป็นแบบเตียง
เดี�ยว (DBL) เทา่นั �น ** 
 

DAY2  ปีน ังฮิลล์ - วดัเขาเต ่า - ปีนัง STREET ART – ดิวตี�ฟรี - ด่านเบตง - อ ําเภอเบตง - ป้ายใต้ส ุด
แดนสยาม - อ ุโมงค์เบตงมงคลฤทธิX  – หอนาฬิกา – ต ู้ไปรษณีย์ใหญ่ท ี�ส ุดในโลก – สตรีทอาร์ตเบ
ตง – ถนนคนเดินเมืองเบตง           (B/L/D)         

เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
สถานที�ยอดฮิตที�ต้องขึ"นมาชมวิว ปีน ังฮิลล์ ปีนังฮิลล์นั "นอยู่สูงกว่าระดับนํ"าทะเลประมาณ 9hg เมตรและถือว่าเป็น
จุดสูงสุดของเกาะปีนัง เป็นอีกหนึ�งจุดชมวิวที�ม ีชื�อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที�ยว เป็นอย่า งมาก 
โดยเฉพาะวิวทิวทศัน์ของตวัเมอืง รวมไปถึงวิวเกาะปีนังที�กว้างสุดลูกหูลูกตา จึงทําให้บริเวณนี"เป็นจุดถ่ายรูป ตวั
เมอืงจอร์จทาวน์ (รวมค ่าขึ�น-ลงรถรางปีนังฮิลล ์แล ้ว หากท่านใดต้องการเข้าชมบริเวณอื�นที�ไม่ใช่จุดชมวิว  
ท่านจะต้องชําระค่าเข้าสถานที�เองเท่าน ั �น) 

 
นําทุกท่านเดินทางสู่ วัด เขา เต ่า  หร ือ ว ัดเก ๊กลกซี (KEK LOK SI TEMPLE) เป็นว ัดพุทธที�ใหญ่ที�สุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้  นอกจากนี"ยงัเป็นวดัที�มสีถาปัตยกรรมแบบผสม ทั "งไทย จีนและพม่า ผสมผสานกนัได้อย่างหน้า
ทึ�ง จุดเด่นของความใหญ่โตและศกัดิ iสทิธิ iของวดัแห่งนี" คือ รูปปั"นเจ้าแม่กวนอิมที�สูงถึง Yg.4 เมตร  



 

 

 
จากนั "นนําทุกท่านเดินทางไปยัง ปีน ัง STREET ART แท้ๆของเมืองมรดกโลก GEORGE TOWN และศิลปะสุด
อลังการของ “ปีนัง” งานศิลปะข้างถนน  STREET ART ในลกัษณะ INTERACTIVE (งานศิลปะแบบ INTERACTIVE 
PAINTING คือภาพวาดที�ดึงเอาสิ�งแวดล้อมในบริเวณนั"นๆเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในงาน) สําหรับใครที�สนใจมา
ท่องเที�ยวเมืองปีนังแห่งนี" ท่านสามารถท่องเที�ยวตามลายแทงได้เลย ซึ�งสามารถหยิบแผนที�ลายแทงได้ฟรีตาม
โรงแรม ร้านอาหาร และร้านคาเฟ่ ได้เลย 

 
เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ร ้านอาหาร  

ช้อปปิ" งส ินค้าปลอดภาษี ดิวต ี�ฟร ี ให้ทุกท่านได้เลือกซื"อของฝากตามอธัยาศัย ได้เวลาอันสมควรแก่การเดินทาง
มายงั ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง เมื�อทุกท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงเบตงเรียบร้อยแล้ว เปลี�ยนเป็นรถตู้ VIP 
9 นั �ง จากนั"นนําท่านเดินทางสู่ อ.เบตง อําเภอที�อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมอืงใต้สุดปลายด้ามขวาน เมอืงที�ล้อม
ด้วยขุมเขาและมทีะเลหมอกเกือบทั "งปี ถ่ายรูปเช็คอินกับ ป้ายใต ้สุดสยาม ป้ายกั "นเขตแดนระหว่างประเทศไทย 
และประเทศมาเลเซีย มเีอกลกัษณ์ลายเส้นแผนที�ประเทศไทยสทีองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วย
ธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดบัอนังดงาม เป็นสถานที�ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที�ยว  



 

 

นําท่านชม อุโมงค ์เบตงมงคลฤทธิX  อุโมงค์ขนาดใหญ่ที�เจาะผ่านภูเขาเพื�อเชื�อมต่อส่วนขยายของเมอืงไปอีกฟาก
ของตวัเมอืง อุโมงค์แห่งนี"ยงัเป็นอุโมงค์ที�ผู้คนสามารถใช้สญัจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ภายใน
อุโมงค์ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสตีวัอุโมงค์มคีวามยาวถึง4nY เมตร กว้าง * เมตร ผวิจราจรคู่ กว้าง n
เมตร ทางเท้าเดินกว้างข้างละ ) เมตร และมคีวามสูงถึง n เมตร เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื�อวนัที� ) มกราคม 4A88  
นําท่านถ่ายรูปบริเวณ หอนาฬิกา สญัลกัษณ ์ของเมืองเบตง ตั "งเป็นศูนย์กลางของสี�แยกวงเวียนกลางเมอืง ใกล้ๆ
กนันั "นม ีตู้ไปรษณีย์แห่งอําเภอเบตงที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในประเทศไทยและใหญ่ที�สุดในโลก โดยสร้างขึ"นเพื�อรําลึก
ถึงความยากลําบากในการติดต่อสื�อสารระหว่าง สร้างขึ"นเมื�อปี พ.ศ. 48hn ต ั "งแต่ก่อนสมยัสงครามโลกครั "งที�สอง 
ลกัษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านบนของตู้ได้บรรจุลําโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ เพื�อกระจายเส ียง
รายงานข่าวสารของทางราชการ มอีายุรวม 9h ปี ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที�ระลึก 

            



 

จากนั "นเดินทางสู่ สตรีทอาร ์ต STREET ART ถนนศิลปะเมืองเบตง เกิดขึ"นจากนํ"าพักนํ" าแรงของ ทีมนักศึกษา
และอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดขึ"นมาในงานครบรอบ ))) ปี เม ืองเบตง เพื�อสร้างความประทบัใจให้กับ
นักท่องเที�ยวและชาวเบตง เนรมติรงานศิลปะ บอกเล่าถึงเรื�องราววิถึชีวิต และสญัลกัษณ์ของเมอืงเบตง รอบเมอืงเบ
ตง )) จุด ท ั "งบนผนัง กําแพง ใต้สะพาน และตวัอาคารหลายจุดรอบเมอืงเบตงสามารถดึงดูดใจนักท่องเที�ยวได้เป็น
อย่างดี จากนั "นนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ"งเลือกซื"อสนิค้าพื"นเมืองหรือลิ"มลอง
อาหารตามอธัยาศยั 

เย็น รบัประทานอาหารเยน็ เมน ู ไก ่เบตง 
น ําท ุกท่านเข้าส ูท่ี�พกัโรงแรม BETONG HILL อ.เบตง หรือโรงแรมเทียบเท่า 
** กรณีท ี�ห้องพกัเต ียงค ู่ (TWN) เต็ม หร ือไม่มี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิX ในการปรบัห้องพกัเป็นแบบเตียง
เดี�ยว (DBL) เทา่นั �น ** 
 

DAY g อุโมงค ์เบตงมงคลฤทธิX  – เข ื�อนบางลาง - วดัช้างให้ – ศาลเจ้าแม่ลิ�มกอเหนี�ยว – DELISH 
MARAS CAFÉ  -  หาดใหญ่ – ท ่าอากาศยานหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)        (B/L/–)                                  

เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร ้านอาหารท้องถิ�นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
04.00 นําท่านเดินทางสู่จุดชมวิว SKY WALK ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ในเขตพื"นที�ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที� Y4 มี

ความสูงกว่าระดบันํ"าทะเล 4,gY9 ฟุต ให้ทา่นเต็มอิ�มกบัการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ต ั "งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่าง
สวยงาม (ขึ"นอยู่กบัสภาพอากาศ) (ไม่รวมค่ารถท้องถิ�นในการขึ�น SKY WALK และค ่าถงุเท้าสาํหรบัเดินชม
สะพานกระจก) 

   
 แวะถ่ายรูป เขื�อนบางลาง หรือ เขื�อนปัตตานี เป็นเขื�อนไฟฟ้าพลังนํ"าหลายวัตถุประสงค์ในอําเภอบันนังสตา จงัหวดั

ยะลา, ประเทศไทย เป็นเขื�อนหลายวตัถุประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ โดยกักเก็บนํ"าจากแม่นํ"าปัตตานี 



 

 นําท่านเดินทางสู่ วดัราษฎร ์บูรณะ หรือวดัช้างให้ เป็นวดัเก่าแก่ราว Ygg ปี สร้างมาเมื�อใดและใครเป็นคนสร้างก็
ไม่มหีลักฐานที�แน่ชดั เดิมเป็นวดัร้างและถูกทอดทิ"งมาเป็นเวลานาน ถือเป็นวดัต้นตํารบัของหลวงปู่ทวด ท่านเป็น
เจ้าอาวาสองค์แรกของวดั ในส่วนของสถูปศักดิ iสทิธิ iที�บรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด ถือเป็นสถานที�ศกัดิ iสทิธิ iของชาวจงัหวัด
ปัตตานีและใกล้เคียง มผีู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวตัถุส ิ�งของถูกขโมย หรือศูนย์หาย
ก็พากนัไปบนบาน ณ ที�สถูปแห่งนี" ภายในวดัยงัมวีิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวิหารที�ประดิษฐานรูปเหมอืนของ
หลวงพ่อทอง ซึ�งมขีนาดเท่องค์จริง รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม 

 
เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ร ้านอาหาร  
 นําท่านเดินทางท่องเที�ยวจงัหวดัปัตตานี ทําท่านสกัการะ ศาลเจ้าแม่ลิ �มกอเหนี�ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาล

เจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมอืงของ จ.ปัตตานีมาต ั "งแต่โบราณ ตั "งอยู่ที�ถนนอาเนาะรู อําเภอเมอืง ปัตตานี เดิมศาลเจ้านี"มชืี�อ
เรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตามหลักฐานที�จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั "งขึ"นในปีปีพุทธศักราช 4))n ในรัชสมยัของสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี"จะต ั "งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่
หลิมกอเหนี�ยว ศาลเจ้านี"จึงมคีวามเจริญรุ่งเรืองและเป็นที�ศรทัธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาด 



 

 
แวะเช็คอินคาเฟ่ตุรกี ไม่ต้องไปถึงตุรกี ปัตตานีก็มีน้า.... DELISH MARAS CAFÉ เรียกได้ว่ามีท ั "งของคาว ของ
หวานให้ได้เลือกสรร มาพร้อมจุดถ่ายรูปและพร็อพสําหรับถ่ายรูปแบบเต็มอิ�ม นึกว่าอยู่ตุรกีกนัไปเลยยย 
**ไม่รวมค่าอาหารและเครื�องด ื�ม** 

 
  ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
20.45   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอน เมือง โดย สายการบินไทยไลออนแอร ์ เที�ยวบินที� SL721 ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 1 ชั �วโมง 40 นาที  
 **ขอสงวนสิทธิX ในการเปลี�ยนแปลงไฟล ์ทบินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟล ์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 



 

 **ฟร ีนํ�าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต ้ท้องเคร ื�อง Fa ก.ก. และถือขึ�นเคร ื�องบินได ้นํ�าหน ักไม่เกิน ? ก.ก.** 
 **หากต้องการอพัที�น ั �งได ้ก่อนเดินทาง 72 ช ั �วโมง (มีค่าใช้จ ่าย) ** 
22.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

วนัที�เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี�ยว 

FG – FO มิถนุายน Gopo 8,999 2,500 

FP – Ga มิถนุายน Gopo 9,999 2,500 

GO – Gp มิถนุายน Gopo 9,999 2,500 

aF – ag กรกฎาคม Gopo 9,999 2,500 

a? – aT กรกฎาคม Gopo 8,999 2,500 

FT – GF กรกฎาคม Gopo 8,999 2,500 

ag – ao สิงหาคม Gopo 8,999 2,500 

FT – GF สิงหาคม Gopo 9,999 2,500 

GT – gF สิงหาคม Gopo 8,999 2,500 

a? – aT กนัยายน Gopo 8,999 2,500 

Fp – FP กนัยายน Gopo 9,999 2,500 

aF – ag ต ุลาคม Gopo 9,999 2,500 

FP – Ga ต ุลาคม Gopo 8,999 2,500 

Gp – GP ต ุลาคม Gopo 8,999 2,500 
 

** ไม่มีราคาเด็ก สําหรบัเด็กอายุไม่ถึง G ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทา่นละ G,aaa บาท **  



 

** (ไม่ม ีที�น ั �งบนเคร ื�องบิน)** 
**หากต้องการทํากร ุ๊ปส ่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที�ได้** 

 

ข้อสําคญั  
- ถ้าหากมผู้ีเดินทางตํ�ากว่า )A คน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iในการยกเลิกการเดินทางหร ือมีการเปล ี�ยนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล ่วงหน้า ? วนัก ่อนการเดินทาง  
- หากมีสถานที� ร ้านค ้าท ี�ไม่สามารถเปิดให้บริการได ้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล ่วงหน้า โดยส่วนนี�ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของล ูกค ้าเป็นสําคญั หาก
กรณีที�จาํเป็นจะต้องมีค ่าใช้จ ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล ่วงหน้า  

- เงื�อนไขและข้อจาํกดั ในการ เดินทาง อาจจะมีการเปล ี�ยนแปลงได ้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางร ัฐบาล  
ท ั �งนี �นักท่องเที�ยวจะต้องมีความพร ้อมที�จะทําตามเงื�อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื�อโควิด-
FT และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบิน (ต ั rว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั "นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีนํ" าม ันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) ห รือ 
เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ iใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ"นกับผู้เดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการนํ"าหนักกระเป๋าสําหรบัโหลดใต้ท้องเครื�องไม่เกิน )g ก.ก. และถือขึ"นเครื�องบินได้นํ"าหนักไม่เกิน n 
ก.ก. ต่อท่าน (ตามเงื�อนไขของสายการบิน)  

- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ) 
- ค่าเข้าชมสถานที�ตามที�ระบุในโปรแกรมท่องเที�ยว 
- มคัคุเทศก์และหวัหน้าทวัร์นําเที�ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที�พกัระดับมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 4-Y ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั Y ท่านจะเป็นเตียงเสริม ) ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ iในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พัก ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม



 

เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที�ไม่รู้จกักันมาก่อน 
เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง ) ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ  

- ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ ),ggg,ggg บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราค ่าบริการนี� ไม ่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศมาเลเซียสําหรับชาวต่างชาติ ที�ไม่ได้รบัการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศมาเลเซีย 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพัก(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรับท่านที�ทานเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�ม ีนํ"าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั"นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ท ั "งนี"ข ึ"นอยู่กับสายการ

บิน และ รุ่นของเครื�องบินแต่ละไฟล์ทที�ใช้บิน ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้อยู่ที�สายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีนํ"ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั rวเครื�องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย Y% กรณีต้องการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบริษัท 
- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม F,aaa บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

) ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 4 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ั "งนี"ท่านสามารถให้มากกว่านี"ไ ด้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี" ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 
ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าธรรมเนียมค่าเข้าสถานที�ต่างๆที�นอกเหนือจากการ รวมในค่าทวัร์ ลูกค้าจะต้องจ่ายเอง ณ วนัที�เดินทาง โดยแจ้ง
หวัหน้าทวัร์ให้ทราบก่อนเพื�อให้เจ้าหน้าที�ประสานงานให้  

 

เงื�อนไขการจอง  
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย Yg ว ัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครั"งที� ) ท่านละ A,ggg บาท 

หลังจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 4 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี" กรุณาชําระเงินในวนัถัดไป ก่อนเวลา )h.gg น. 
เท่านั "น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มคิีวรอ (WAITING LIST) ก็จะ



 

ให้ส ิทธิ iไปตามระบบ ตามลําดับ เนื�องจากทุกพีเรียด เรามีที�นั �งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว ้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิX เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่านั �น  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลืออย่างน้อย 4g วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�บริษัทกําหนด 
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ iยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ iไม่สามารถคืนเงนิมดัจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ�งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง )A วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iในการเรียก
เก็บค่าทวัร์เต็มจํานวน )gg% 
 

เงื�อนไขการยกเลิก และ เปล ี�ยนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั "งแต่ Yg วนัขึ"นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ"นจริง *ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกับ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 8A วนั* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง )A-4* วนั คืนเงนิ Ag%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําต ั rวเครื�องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื�นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า )Aวนั ขอสงวนสทิธิ iไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ชําระแล้วทั "งหมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ

ยกเลิกเที�ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื�อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถค ืนเงินได ้ทุกกรณี 

 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิความรบัผิดชอบใด ๆ  ท ั�งสิ�นในกรณีดงัต ่อไปนี�  

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 
หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงหรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั "งจากไทย
และต่างประเทศ  ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษัทฯ       

- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื"อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- หากเกิดทรัพย์ส ินสูญหายจากการโจรกรรมและ/ห รือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที�เ กิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที�ยวเอง 

- ตั rวเครื�องบินเป็นตั rวราคาพเิศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื�อนวัน
เดินทางหรือคืนเงนิได้ 



 

- หนังสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานอย่างน้อย h เดือน บริษัทฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ 

 
เงื�อนไขสําคญัอื�นๆที�ควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ"นตํ�า อย่างน้อย )A ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�ม เพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ
ประสานงาน เพื�อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ iในการงดออกเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั "ง ท ั "งนี" ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�
เป็นกรณีพเิศษทุกครั "งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้ 

- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั rวภายในประเทศ เช่น ต ั rวเครื�องบิน , ตั rวรถทวัร์ , ตั rวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั "ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมบีางกรณีที�สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั "งนี"ขึ"นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั "น ส ิ�งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย Y ชั �วโมง โดยในส่วนนี"หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ i
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ"นใดๆทั"งส ิ"น   

- อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั"งก่อนการเดินทาง 
- กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื"อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย n วนัก่อนการเดินทาง หรือต ั "งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื�อจดัเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ�มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ iในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ"นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื�อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที�หลังจากชําระเงินกรณีที�
ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที�ให้ทราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั rว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iในการรบัผ ิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื�อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย Y หรือ n วนั ก่อนออกเดินทาง 



 

- อตัราทวัร์นี" เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั rวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั"น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
ห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า h เดือน ณ วนักลับ  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มข้ีอควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี�โมงเย็นก็จะเริ�มมืดแล้ว สถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ )-4 ช.ม. การเดินทางควรเผ ื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที�ท่องเที�ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื�นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที�สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ iเปลี�ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื�อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี"ทางบริษัท
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั"งนี" เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท
จึงขอสงวนสทิธิ i ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 
หากระหว่างเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั "งหมดแล้ว 

- กรณีที�ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ"นตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัร์ที�ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที�สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ"า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง ม ีหน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั"งสิ"น 
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีส ิทธิ iไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั"น
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนั
ด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที�บริษัทเร็วที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที�
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที�ย ังไม่แ (ตั rวเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออกบัตร



 

โดยสาร (ตั rวเครื�องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ iในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ"นจริงทั"งหมด ซึ�งโดย
ส่วนใหญ่ตั rวเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ั "งนี"ข ึ"นอยู่กบักระบวนการและขั "นตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกับที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบัตรโดยสาร (ต ั rว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อ ัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ iในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที�สุดให้ท่านได้นั �งด้วยกัน หรือ ใกล้กนัให้มากที�สุด  

- ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที�พัก เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี�ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ Y ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั "นกนั (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ iการเก็บค่านํ"ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ"นก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทั"งส ิ"นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอํีานาจของผู้จดักํากบัเท่านั "น 
- บริษัทขอสงวนสทิธิ i ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั"งสิ"น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส ิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสทิธิ i ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั"งสิ"น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสทิธิ iในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามที�ท่านต้องการ  

- รายการนี"เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั "งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

*เมื�อท่านชําระเงินค ่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท ่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล ้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


