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วนัแรก สนามบินหาดใหญ่ - เบตง - Betong art street- อุโมงค์มงคลฤทธ์ิ – ตู้ไปรษณ์ย์เบตง - พระมหาธาตุเจดีย์
พระพุทธธรรมประกาศ                                                                                                                       (-/-/-) 

08.30 น. เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เท่ียวสนุกทวัร์ใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ จุดนดัพบ สนามบินหาดใหญ่ 
09.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ ด่านประกอบ ของประเทศไทย  ท าการตรวจประทับตราหนังสือ

เดินทางและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
 

 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง บริเวณร้านอาหาร ทางเรามีร้านอาหารแนะน าให้คับ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/


 

 

 

 

2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

 

บ่าย ใหท้่านอิสระถ่ายรูปกบัภาพฝาผนงั Betong art street มีภาพฝาผนงัมากมายใหท้่านไดถ่้ายเก็บไวเ้ป็นท่ี
ระลึก รูปตามฝาผนงัจะมีอยูต่ามซอยต่างๆ บริเวณในตวัเมืองเบตง เป็นภาพแสดงถึงความเป็นอยูแ่ละ
เอกลกัษณ์ของชาวเบตง 

 

จากนั้น - อุโมงคม์งคลฤทธ์ิ      
- ถ่ายรูปกบัไก่เบตง 
- ตูไ้ปรษณ์ยท่ี์ใหญท่ีสุดในประเทศไทย 
- พระมหาธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า บริเวณร้านอาหาร  ทางเรามีร้านอาหารแนะน าให้คับ 

พกั  ณ โรงแรมการ์เด้นววิเบตง หรือ เทยีบเท่า ระดับ 3  ดาว 

วนัทีส่อง อยัเยอร์เวง-สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-ปีนัง                                                     (-/-/-) 
04.00 น. อสิระอาหารเช้า  บริเวณยอดเขาอยัเยอร์เวง  พาคณะเดินทางสู่ยอดเขา อยัเยอร์เวง เพื่อชมความงามก่อน

สวา่งของทะเลหมอก ท่ามกลางอากาศหนาวๆ ตอนเชา้ สุดฟินเลยครับ  

 
 

08.00 น. เท่ียวชม สวนไมด้อกเมืองหนาวเบตง ซ่ึงมีมุมถ่ายรูปท่ีเป็นสวนดอกไมน้านาพนัธ์ุ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง บริเวณร้านอาหาร ทางเรามีร้านอาหารแนะน าให้คับ 
 เท่ียวชมอุโมงคปิ์ยะมิตร อดีตเป็นฐานการรบ และ ท่ีพกัของคอมมิวนิสตเ์บตง ท่ีมีหอ้งต่างๆ น่าชมมาก

ครับ 

 
 

14.00 น. น าคณะเดินทางมุง่หนา้สู่ปีนงั ประเทศมาเลเซีย ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.  
16.30 น. ถึง เกาะปีนัง เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ “ ไข่มุกแห่งโลก

ตะวนัออก ” นครท่ีรวบรวมความพิเศษท่ีผสมผสานโลกตะวนัตก
และตะวนัออกกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน  

ค ่า อสิระอาหารค ่า บริเวณร้านอาหาร  ทางเรามีร้านอาหารแนะน าให้คับ 
17.30 น. พาคณะเดินทางไปยงัหา้งเกอน่ี พลาซ่าใหท้่านไดช๊้อปป้ิง สินคา้ภายในหา้งในหา้ง

มีสินคา้มากมาย ทั้งกระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ ของกิน ของใชต่้างๆ 

 

พกั  ณ TUNE  PENANG HOTEL หรือ เทยีบเท่า ระดับ 3  ดาว 

วนัทีส่าม วดัเขาเต่า-วดัไทย-วดัพม่า- art street- The Zon-สนามบินหาดใหญ่                                             (B/L/-) 

เช้า อสิระอาหารเช้า บริเวณร้านอาหาร   
08.00 น. จากนั้น น าคณะชม วัดเขาเต่า นมสัการไหวเ้จา้แม่กวนอิมท่ี “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดียห์ม่ืน

พระ อนัเป็นพุทธศิลป์ท่ีรวมความงามของสามประเทศเขา้ไวด้ว้ยกนั   อนัไดแ้ก่ ไทย จีน 
และพม่า และแวะช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมือง อาทิ  เช่น  ขนม
เป๊ียะ  บะกุ๊ดแต๋  โสมจีน  และร้านช็อคโกแลต ท่ีมี ช่ือเสียงใน
มาเลเซีย  น าท่านชมวดัไทยท่ีใหญ่ท่ีสุดในปีนงั “ วดัไชยมังคลาราม ” (วัดไทย) ซ่ึง

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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มีพระพุทธไสยาสน์องคใ์หญ่ท่ีสุดในมาเลเซีย   ตรงขา้มกนัให้ท่านไดช้ม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอนั
วจิิตรตระการตา หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัหาดใหญ่ สมควรแกเวลาน าคณะเดินทางกลบัสู่ประเทศ
ไทย 

 น าท่านชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลสิ  ซ่ึงเป็นสถานท่ียกพลข้ึนบกคร้ังแรก
ของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ท่ีแห่งน้ีเป็นป้อมปืน  เพื่อป้องกัน
เมือง ในสมยัอดีต ของเกาะปีง  

เทีย่ง อสิระอาหารค ่า บริเวณร้านอาหาร   

 จากนั้นน าคณะ "ถนนสายศิลปะในปีนงั" หรือ "ปีนัง สตรีท อาร์ท" ไดก้ลายเป็นภาพ
สะทอ้นของศิลปะท่ีเนน้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค ์ ซ่ึงสามารถสร้างรอยยิม้นอ้ยๆ
ใหก้บัผูพ้บเห็นไดเ้ป้นอยา่ง 

13.00 น. จากนั้นน าคณะกลบัสู่หาดใหญ่  
16.00 น 
 

แวะซ้ือของฝากท่ี THE ZON DUTY FREE ซ่ึงเป็นหา้งชายแดนท่ีของสินคา้ราคาถูก เสร็จแลว้พาคณะ
เดินทางกลบัสู่ หาดใหญ่ 

18.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ พร้อมทั้งอ าลาคณะ ด้วยร้อยยิม้และความประทบัใจ 
เทีย่ว เกาะลงักาว ีให้ถูกใจ ไปกบัเรา เที่ยวสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

อตัราค่าบริการ   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เดินทาง  ราคาท่านละ  
เร ิม่ทีส่นามบนิหาดใหญ ่

 
ผูเ้ดนิทาง 9-10 ทา่น  

 

 
3,250.- 

เร ิม่ทีส่นามบนิหาดใหญ ่
 

ผูเ้ดนิทาง 7-8 ทา่น  
 

 
3,850.- 

เร ิม่ทีส่นามบนิหาดใหญ ่
 

ผูเ้ดนิทาง 5-6 ทา่น  
 

 
4,850.- 

เร ิม่ทีส่นามบนิหาดใหญ ่
 

ผูเ้ดนิทาง 3-4 ทา่น  

 
7,150.- 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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อตัราค่าบริการนี้รวม  
 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP น าเท่ียวตลอดการเดินทาง  

 ค่า DIVER GUIDE  
 ค่าท่ีพกั 2 คืน ระบุตามรายการ 
 คา่น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด บริการระหวา่งการเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท้่านแจง้ยนืยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้
ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมา
เพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท้่าน
และคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

หมายเหตุ   
- บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั การจราจล และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของ ทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกท าร้าย
การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ 
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร์ 

- บริษทัไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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- เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

- เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทาง บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

 
 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

