
 

 

รหัสทัวร DHT1903763 
ทัวรมาเลเซีย Malay Betong 5 วัน 4 คืน 
เบตง   ปนัง   อิโปห   เก็นต้ิง   กัวลาฯ   ปุตราจายา   ชอปปم�ง Outlet 

 
 

 ( โดยรถไฟตูนอนลงหาดใหญ – บินกลับจากสนามบินกัวลาลัมเปอร )     
กําหนดการเดินทาง     28  ธันวาคม – 1  มค. 2563 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพ – หาดใหญ 
14.00 น.  พรอมกันที่ชานชาลาที่ 4 สถานีรถไฟหัวลําโพงเจาหนาที่บริษัทรอตอนรับเตรียม

ความพรอมสูขบวนรถไฟ ขบวนใหมของการรถไฟแหงประเทศไทย ขบวนรถไฟ
ดวนพิเศษขบวนที่ 31  ชั้นสองตูนอนปรับอากาศ 

  **คาบริการเปนแบบเตียงบน กรณีตองการเตียงลาง เพ่ิม 150 บาท   
14.45 น.  รถไฟออกเดินทางสูชุมทางหาดใหญ เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน

สองขางทาง ระหวางทางเชิญ ทานเลือกซื้อเลือกทานอาหารขึ้นชื่อตามสถานีตางๆ 
อาทิเชน กวยเต๋ียวเสนเล็กที่สถานีราชบุร ีหรือ ขาวตมกุง กระเพาะปลา ที่สถานีหัวหิน 
หรืออาหารและเครื่องด่ืมนานาชนิดจากตูเสบยีง (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

ชวงคํ่า   พนักงานการรถไฟจะปูเตียงนุมๆ ใหทานไดพกัผอนนอนหลับแสนสบาย  ราตรี
สวัสด์ิ.............. 

วันที่สอง  หาดใหญ - เบตง - วัดพุทธาธิวาส - อโุมงคปยะมิตร - บอนํ้ารอนเบตง – 
หอนาฬิกาเบตง - ตู ไปรษณียเบตง - อุโมงคเบตงมงคลฤทธิ์ 

เชา บริการอาหารเชา ม้ือที่ 1 จากน้ันนําทาน เดินทางสู เบตง เมืองแหงขุนเขาและ
สายหมอก เดินทางถึงเบตง ดินแดนที่มคีําขวญัวา “เมืองในหมอกดอกไมงาม ใต
สุดสยาม เมืองงามชายแดน” เบตง เปนภาษามลาย ูหมายถึง “ไมไผ” หรือ “ไผตง” 
เน่ืองจากในอดีตพื้นท่ีแหงน้ีอุดมไปดวยตนไผ แตปจจุบันตนไผสูญหายไปตาม
สภาพเมืองที่เติบโตขึ้นอยูหางจากตัวเมือง ยะลาประมาณ 140 กม.ทางทิศใตติด
กับรฐัเปรกัและรัฐเคดะหของประเทศมาเลเซีย ภูมิประเทศมีลักษณะเปนแอง
กระทะในออมกอดของขุนเขาสันกาลาครีี มีที่ราบประมาณ10%ทําใหท่ีน่ีมี
บรรยากาศคลายภาคเหนือตอนบนของไทย อากาศที่เบตงเย็นสบายตลอดทั้งป 
ดวยลักษณะทางภูมศิาสตรน่ีเองที่ทุก ๆ ดานถูกลอมรอบดวยเทือกเขาและป�าดง
ดิบผืนใหญที่ยังคงความเปนธรรมชาติ  

13.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น ม้ือที ่2 
บาย     นําทานเท่ียวชม วัดพุทธาธิวาส ตั้งเดนเปนสงาอยูบนเนินเขามีพระธาตุเจดียพระ

พุทธธรรมประกาศต้ังโดดเดนมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกตสวยงามมาก
โดยในองคมหาธาตุเจดียบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ   



 

 

  นําทานเท่ียวชม อุโมงคปยะมิตร หรือ อุโมงคเบตง เปนอุโมงคดนิทีอ่ดีต
ขบวนการโจรคอมมิวนิสตมลาย (จคม.)  

  สรางขึ้นเพ่ือเปนฐานปฏิบัติการตอสูทางการเมือง เมื่อพ.ศ. 2519 เพื่อใชเปนฐาน
หลบซอนตัวจากการโจมตีทางอากาศ และเปนแหลงสะสมเสบียงของกลุม ต้ังอยู
บนเนินเขาที่ลอมรอบดวยป�าทึบ ตัวอุโมงคมคีวามกวางพอคน 
 เดินได มีลักษณะคดเคีย้วเขาไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีตมี
ทางเขาออกทั้งหมด 9 ทาง เช่ือมตอถงึกันหมด ปจจุบันเหลือเพียง 6 ทางเทาน้ัน  
โดยปจจบุันยังคงมกีลิ่นอาย และรองรอยของการดํารงชวีิตทีห่ลงเหลืออยู  ไมวาจะ
เปนหองนอนท่ีมีเตียงดนิเหนียวกอติดกบัผนังถํ้า อุปกรณในการสูรบ  อุปกรณใน
การเดินป�า หองบัญชาการรบซึ่งจุคนไดถงึ 200 คน ภายนอกอุโมงคยังมีลาน
สําหรับฝกกําลังพล และปจจุบันยังมอีาคารจัดนิทรรศการวิถกีารดําเนินชีวิตในป�า
ของ จคม. อันนาสนใจ  

  นําทานเดินทางสู บอนํ้ารอนเบตง บอน้ําแหงน้ีเปนบอน้ํารอนขนาดใหญที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ ทีป่ระกอบดวยแรธาตุตางๆ มากมาย มีอาณาบรเิวณประมาณ 
3 ไร โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ําอยูที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส บริเวณที่น้ําเดือด
สามารถตมไขสุกไดภายใน 7 นาที ประชาชนชาวเบตง และนักทองเที่ยวนิยม
เดินทางมาอาบน้ําแร เพราะเช่ือกันวาทําใหสุขภาพดี มีคุณสมบตัิในการรกัษาโรค
ผิวหนังตางๆ และชวยใหผิวพรรณเปลงปลั่งสดใส  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดิน
ทางเขาสูตัวอําเภอเมืองเบตง  

  นําทานชมและถายรูปสถานที่อันเปนเอกลักษณของเมืองเบตง  
  หอนาฬิกาเมืองเบตง สิ่งกอสรางเกาแกทีอ่ยูเคียงคูกบัเมืองเบตงมายาวนาน 

เปรียบเปนสัญลักษณที่ต้ังอยูจุด ศูนยกลางของเมือง สรางดวยหินออน ในยาม
เย็นจะเห็นฝูงนกนางแอนนับหมื่นตัวมาเกาะอยูรอบๆ สายไฟ จนกลายเปนอีกหน่ึง
สัญลักษณคูหอนาฬิกาแหงน้ี 

  ตูไปรษณียใหญที่สุดในโลก ตั้งอยูบริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ตั้งแตป พ.ศ. 2467 
กอสรางดวยคอนกรตีเสริมเหล็ก มีเสนรอบวงประมาณ 140 เซนติเมตร สูง 290 
เซนติเมตร นับเปนอีกหน่ึงสัญลักษณประจําเมืองเบตงที่ใคร มาแลวก็ตองเก็บ
ภาพเปนที่ระลึก 



 

 

  อุโมงคเบตงมงคลฤทธิ ์ อุโมงครถยนตลอดภูเขาแหงแรกของเมืองไทย  เปดใช
เมื่อ 1 ม.ค. 2544  สรางขึ้นเพื่อแกไขปญหาการจราจรระหวางเมืองเกากับ
 เมืองใหมขุดโคงทอดยาวประมาณ 273 เมตร มีทางเดินทางอยูภายใน ตดิไฟให
แสงสวางดูสวยงาม มีเสนห   

18.30 น.         บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารตาเหยิน ม้ือที่ 3 ชิมเมนูชื่อดังเมอืงเบตง 
ทีม่าถึงแลวตองทาน เชน ไกเบตง ผักน้ํา หมีเ่บตง เคาหยก ปลาจีน ฯ  จากน้ันน้ํา
ทานเดินทางสูดานเบตงใชเวลาประมาณ 10 นาที จากน้ันนําทานเดินทาง 
 สูเมืองบัตเตอรเวอรธ มาเลเซีย 

22.10 น.  นําทานเขาที่พัก   แกรนด แมนดาริน เบตง  หรือ เทียบเทา  
  วันที่สาม  บัตเตอรเวอรธ -  ปนัง เมืองมรดกโลก - วัดเขาเตา - วัดไชยมังคลาราม - 

วัดพมาธรรมมิการาม  
เชา                บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือที่ 4   หลังจากนัน้ ได

เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองปนัง  
 นําทานขามสะพานปนัง ซึ่งมีความยาว 13.5 กม. ขามทะเลจากฝم�งแผนดินใหญสู

เกาะปนัง ถึงเกาะปนงัผานชมอาคารบานเรือนชาวปนัง ซึ่งสรางตามแบบ
สถาปตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสซึ่งเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต นํา ทานเท่ียวชม 
วัดเขาเตา   ซึ่งมีเจาแมกวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา  ชม เจดียหมื่นพระ ที่ซึ่ง
รัชกาลที ่5  เคยเสด็จประพาส เมื่อหลายรอยปกอนและพระองคไดทรง
พระราชทานเงินสวนพระองคใหกับวัด  เดิมทน้ัีนวัดไดสราง องคเจดียแบบจีนทั้ง
องค มีเจ็ดชั้น ทางวดัไดซาบซึ้งถงึพระกรุณาธิคุณของพระองค จึงไดแกไขใหชั้นที่
สามถึงชั้นที่หา เปนสถาปตยกรรมแบบไทย มาตราบเทาทกุวันน้ี  บนวัดเขาเตา 
เราสามารถชมทิวทัศนของเมือง ปนัง เมืองทาใหญในสมัยประเทศอังกฤษมา
ปกครอง  (รวมคารถรางแลว) 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น ม้ือที ่5   
บาย  จากน้ันเที่ยวชม วัดไชยมังคราราม  วัดไทยที่เกาแกในเมืองปนัง สรางเมื่อ พ.ศ. 

2388 เปนวัดไทยท่ีมพีระพุทธ ไสยาสน ยาวอันดับ 3 ของโลก และมรีูปหลอ
หลวงปู�ทวดอยูดานในโบสถ   ชม วัดพมาธรรมมิการาม   ซึง่ กอสรางตาม
สถาปตยกรรมแบบพมา ดานในมีพระพุทธรูปหินออน และเจดียแบบพมาที่งดงาม 



 

 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร มื้อท่ี 6  
ที่พัก  NEO+ HOTEL / ROYAL HOTEL, PENANG ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
วันที่สี่   ปนังสตรีทอารต - ป�อมปนควอนวอลิส - อิโปห - วัดซัมโปหตง - เก็นติ้งไฮ

แลนด 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม ม้ือที่ 7 
  นําทานสูยานเกาแกของปนัง เท่ียวชม PENANG STREET ART ใหทานได

เพลิดเพลินกับการเดินชมอาคารชิโนโปรตกุีสอันเกาแก สนุกสนานกับการถายภาพท่ี
ศิลปนชื่อดัง นายเออรเนสต ซาคาเรวิก  (Ernest Zacharevic) ศิลปนชาวลิทัวเนีย
ที่จบการศกึษาทางดานศิลปะจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กที่ลอนดอน ไดคดิวาด ภาพ
อันสะทอนวิถีชีวิต ความเปนอยู วฒันธรรมของชาวปนังไวตามอาคารอันเกาแกตางๆ 
เพ่ือใหอาคารเหลาน้ี กลับมามชีีวติชีวาอีกคร้ังจากนั้นนําทานชม ป�อมปนควอนวอ
ลิส ทีอั่งกฤษสรางขึ้นไวตอสูกับสยามประเทศใน สมัยกอนที่ต้ังอยูบริเวณริมทะเล
ปนัง ผานชมอาคาร City Hall ที่ ออกแบบสรางอยางสวยงามดวยสถาปตยกรรม
 แบบอังกฤษ  หอนาฬิกาที่โดดเดนที่เปนเอกลักษณตั้งตระหงานอยูใกลชายทะเล  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น ม้ือที ่8 
  จากน้ันนําทานเดินทางสูเก็นติ้ง ระหวางทางผานเมือง อิโปห  นําทานชม วัดซัม

โปหตง (Sam Poh Tong Temple) อยูหางจากเมืองอิโปหไปประมาณ 5 
กิโลเมตร เปนวัดที่อยูในถํ้าที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของมาเลเซีย ถูกคนพบโดย
พระสงฆชาวจีนในป ค.ศ. 1890 มีการสรางบันไดเพื่อเขาไปยังในถํ้าที่เปดโลง
ประมาณ 246 ขั้น ซึ่งเมื่อขึ้นไปถึงดานบนแลวจะสามารถมองเห็นวิวของเมืองอิ
โปหทั้งเมืองในมุมกวาง ภายในถํ้ามีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยูทามกลางหินงอก
หินยอยที่สวยงาม และภายในวัดยังมีสิ่งที่นาสนใจอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนสระน้ําแบบ
ญี่ปุ�น ศิลปะพระพุทธรูปในแบบตาง ๆ อาคารแบบจีนอันสวยงาม เปนตน    

  จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด เดินทางถึงสถานีกระเชาไฟฟ�า 
AWANA SKY WAY นําทานน่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง (กระเชา 1 กระเชา
นั่งไดไมเกิน 10 ทาน ควรเตรียมกระเป�าใสเสื้อผาใบเล็กสําหรับพักคางคืนบน
เก็นติ้ง 1 คืนกรณีพักที่ FIRST WORLD HOTEL)  



 

 

  เชิญทานอิสระตามอัธยาศัยกับ CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกับ
การชอปปم�งสินคานานาชนิดที่ FIRST WORLD PLAZA และชอปปم�งมอลลท่ีเพ่ิงเปด
ใหมลาสุด SKY AVENUE แหลงรวมรานคาแบรนดเนม ชื่อดังหลายๆ รานจากทั่วทุก
มุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเลนตางๆ ในบริเวณสวนสนุกในรม 
 (ไมรวมคาบัตรสวนสนุก) หรือจะเขาคาสิโนเสี่ยงโชค (เปด 24 ช่ัวโมง) ที่มีเครื่อง
เลนที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อต แมชชีน ไฮโล แบล็คแจค็  *** คาสิโนสงวนสิทธิ์สําหรับ
ผูท่ีมีอายุมากกวา 21 ปขึ้นไปเทาน้ัน สุภาพบุรุษ ตองสวมเสื้อคอปก รองเทาหุมสน 
สุภาพสตรีแตงกายสุภาพ ***  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

  (ที่พักบนเก็นติ้งจะไมมีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ทานจะมีแค 2 เตียงตอหอง 
หากไมสะดวกพัก 3 ทาน สามารถซื้อ หองพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได คาพัก
เดี่ยวบนเก็นติ้ง ชําระเพ่ิมทานละ 1,000 บาท) 

พกั  AWANA HOTEL / FIRST WORLD HOTEL, GENTING ระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเทา 

 (กรณีที่ไมไดหองพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดหองพักที่
กัวลาลัมเปอรแทน) 

วันที่หา  เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร - รานสินคา OTOP -พระราชวังอีสตานา ไนการา - 
ยาน DATARAN MERDEKA -  ถายรูปตึกแฝดปริโตรนัส -  

 ผานชม K.L. TOWER - โรงงานช็อคโกแลต - ปุตราจายา - ทาํเนียบรัฐบาล -  
 มัสยิดสีชมพู - กรุงเทพฯ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม ม้ือที่ 9 
  นําทานลงจากเก็นติ้งไฮแลนด ระหวางทางนําทานเลือกซื้อสินคา OTOP ชื่อดังจาก

มาเลเซยี ณ รานสินคา OTOP อาทิเชน เครื่องตุนยาจีน บะกุดเต / ขนมเปم�ยะ / ปู
แผน / ไกแผน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยาทาประคบแกปวดเมื่อย ปวดตามขอ ที่ใครๆ 
มาซื้อแลวเปนตองฝากซื้อซํ้าอีกหลายรอบ  

  นําทานเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความ
งดงามและยิ่งใหญพระราชวังของประมุขแหงประเทศ อีสตานา ไนการา  นําทาน
ถายรูปยาน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช ชมความงดงาม
ของอาคารตางๆ ที่ตั้งอยูบริเวณโดยรอบ อาทิเชน อาคาร SULTAN ABDUL 



 

 

SMAD ซึ่ง ปจจุบันเปนที่ทําการของศาลสูง นับเปนอาคารที่สวยที่สุดแหงหน่ึงใน
มาเลเซีย และเสาธงที่สูงท่ีสุดในโลก นํา ทานผานชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. 
TOWER จากน้ันนําทานถายรูปและชมวิว ตึกแฝดปโตรนัส ณ จุดที ่ มองเห็น
ตึกไดสวยงามที่สุด  นําทานเลือกซื้อช็อคโกแลตแทๆ จาก โรงงานช็อคโกแลต 
COCOA BOUTIQUE ซึ่งช็อคโกแลตน้ันนับเปน สินคา ของฝากชื่อดังอีกอยาง
ของมาเลเซียท่ีนักทองเที่ยวตางหาซื้อเพ่ือล้ิมลองและนํากลับไปฝากคนที่ทานรัก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที ่10 
หลังจากน้ันนําทานเที่ยวชม เมืองแหงอนาคต ปุตราจายา เมืองที่วางผังเมืองและ
เนรมิตอาคารสิ่งปลูกสรางตางๆ ไดอยางสวยสดงดงาม ที่สําคัญยังเมืองที่ให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอม พลังงานสะอาดเปนอันดับ 1 อีกดวย นําทานชมและ
ถายรูปทําเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจําเมือง ที่สรางจากหินออนสีชมพูอันงดงาม
ยิ่งใหญซึ่งตั้งอยูบริเวณริมทะเลสาบ  หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู Outlet ชื่อดัง 
ใหทานไดเลือกซื้อสนิคา แบรนดเนม ของที่ระลึกตางๆ อาทิ เส้ือผา , รองเทา , ของ
เลน ฯลฯ  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

  ไดเวลาสมควรนําทานสูสนามบินกัวลาลัมเปอร เตรียมเดินทางสูกรุงเทพ 
22.00 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Royal Jordanian เท่ียวบินที่ 
RJ181  
  บริการอาคารบนเครื่องบิน  
23.20  น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
********************************************************************************************
** 
หมายเหตุ ** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมเพ่ือ

สอดคลองกับสถานการณ สภาพอากาศ และ เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของ
ประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน
 ใหญเปนสําคัญ 

 *** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีจํานวนผูเดินทาง 18 ทานขึ้นไป ถาผู
เดินทางไมครบตามจํานวนดังกลาว  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือปรับขนาดพาหนะทีใ่หบริการ 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง

ละ 
2 ทาน 

ผูใหญ 1 เด็ก 
1 

เด็กมีเตียง 
(อายุตํ่ากวา 

12 ป) 

ผูใหญ 2 เด็ก 
1 

เด็กมีเตียง 
(อายุตํ่ากวา 

12 ป) 

ผูใหญ 2 เด็ก 
1 

เด็กไมมีเตียง 
(อายุตํ่ากวา 

12 ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

28 ธันวาคม –  
1 มกราคม  2563 

14,900 14,900 14,900 13,900 3,500 

      
*** ราคาเด็กทารก (อายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ) 4,000 บาท *** 

** คาบริการขางตนทานตองชําระเพ่ิมคาทปิ ทานละ 500 บาท ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวรถไฟตูนอนปรับอาอากาศชั้น 2  ขบวน  31 เตียงบน   
 คาต๋ัวเครื่องบินชัน้ประหยัดพรอมภาษีสนามบนิ เสนทาง กัวลาลัมเปอร - กรงุเทพฯ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 15 กโิลกรมั หรือตามเงื่อนไขของแต

ละสายการบิน 
 คารถตูหรือรถบัสปรบัอากาศ รับ-สง และนําเทีย่วตามรายการ 
 คาโรงแรมที่พัก 2 – 3 ทาน/หอง ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซีย 
 คาเขาชมสถานที่ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คาอาหารรวม 10  มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลี้ยงในแตละมื้อเปนอาหาร

ทองถิ่น หากทานชอบทานอาหารชนิดใดเปนพิเศษ  หรือมีเดก็ควรนําอาหารที่ชอบติดตัว
ไปดวย) 

 คามัคคุเทศกนําเท่ียวตามรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไข

ตามกรมธรรม (ไมครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป�วยไขทุกกรณี) ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกัน การเคลมประกันทกุกรณี ตองมีใบเสร็จ และ
เอกสารรับรองทางการแพทยจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คารถไฟเตียงลาง  150  บาท  
 คาใชจายในการทําหนังสือเดินทาง 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบ ุเชน คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม

นอกเหนือจากการจัดเล้ียงในรายการ / คาโทรศัพท / คาโทรศัพททางไกล / คา
อินเตอรเน็ต / คาซักซดี / มินิบาร  

 คาระวางน้ําหนักสัมภาระที่เกินจาก 10 กโิลกรัม หรือตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน 
  คาพนักงานยกกระเป�า  
 คาทิป ทานละ 500 บาท  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีขอใบเสร็จถกูตองเพ่ือนําไปหัก
คาใชจาย 

 
การจองและชําระเงิน  

1. ชําระเงินเต็มจํานวน  ทานละ 6,900 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลงัการจอง 
  กรณีโอนเงิน เขา บ/ช                     นางสาวณัฐพร  พลสมบตัินันท      
 หมายเลข บัญชี 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด     ออมทรัพย สาขานนทบุรี  140 – 4 – 30684 – 5    
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด        ออมทรัพย  สาขานนทบุรี   218 – 2 – 62553 – 4  
ธนาคารกรุงไทย จํากัด      ออมทรัพย   สาขานนทบุรี   145 – 1 – 13775 – 3  
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด   ออมทรัพย  สาขานนทบุรี   302 – 2 – 41306 – 7 

2. หากทานสมาชิกไดทําการโอนเงินแลวกรุณาสงหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล 
ผูจอง พรอมทั้งที่อยู หมายเลขโทรศัพท – แฟกซติดตอ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / 
จํานวนสมาชิก และสําเนาหนังสือเดินทางของทานและสมาชิกในกลุม มายงั  E-Mail : 
domeholiday@hotmail.com / LINE ID: @domeholiday 
(กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยว
สละสิทธิ์การเดินทางในทัวรน้ันๆ) 

  การตดิตอใดๆ กบัทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล ไลน ตองทําในวันเวลาทําการของ
บริษัท ดังน้ี  



 

 

วันจันทร – ศุกร เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตกฤษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ระเบียบการและขอตกลงการสํารองที่นั่ง 

1. การยกเลิกและคืนคาทัวร 
กรณีทานไมสามารถเดนิทางไปกับคณะทัวรไมวาดวยเหตุผลประการใดกต็าม กรุณาแจง
ใหทางบริษัท ฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง มฉิะนั้นทางบริษัท ฯ 
จําเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานมัดจําไวตามระยะเวลาและจํานวน ดงัน้ี 

แจงยกเลิกระหวาง 15 – 29 วนักอนการเดินทาง สงวนสิทธ์ิไมมีการคืนมัดจําทั้งหมด 
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 

 ** ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากบัสายการบิน
หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตวัแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flightจะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
น้ันๆ ** 

2. เมื่อทานสํารองที่น่ังในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีที่ทานไมสามารถรบัประทานอาหารบาง
ประเภท หรือ ถือศีลกนิเจ มังสวิรตัิ กรุณาแจงใหพนักงานขายทัวรทราบลวงหนาอยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ  
 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

2. เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จหากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการหรือถกูปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม



 

 

คืนเงินในทุกกรณี  
3.  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย

กวา 18 ทาน โดยจะแจงใหนักทองเท่ียวทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมวีซีา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา 

4.  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหต ุ ความเจ็บป�วย ความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ เปนตน 

 5.  เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆ 

6.  กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษัทฯจะ
ยึดถือผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 7.  ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมืองประเทศนั้นๆ 

หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวขางตนและไม
รับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เชน การ
นัดหยุดงาน การลาชาของสายการบิน-รถไฟ ภัยธรรมชาติ กรณีที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่แรงงานไทยและตางประเทศ 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ ที่จะไมคืนคาบริการทั้งหมด 
 
 

โดม ฮอลิเดย ใบอนญุาต ประกอบธุรกิจ นําเที่ยว เลขที่ 11/01051 
!!! หนังสอืเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือ 

อยางนอย 6 เดือน!!!   
 
 


