
 
CODE:MVZ02 BETONG PENANG3D2N  

MVZ02 ทัวร์เบตง ปีนัง3วัน 2คืน 
เบตงเยือนทะเลหมอกสกายวอร์คอัยเยอร์เวง ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
 ชมวิวที่จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ สตรีทอาร์ทเบตง 
ปีนัง เมืองไข่มุกแห่งตะวันออก จอร์จทาวน์ เมืองมรดกโลก ชมวัดไทย วัดพม่า  
 เช็คอินสตรีทอาร์ทปีนัง หมู่บ้านประมง CHEW JETTY ไหว้พระขอพรที่วัดเก็กลกส่ี 

เดินทางโดยสายการบินViet Jet Air สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ ่
เดือนสิงหะคม-ธันวะคม 65 เร่ิมต้นเพียง 8,999 บะท  

วันเดินทะง ระคะผู้ใหญ่ ระคะเด๏ก พักเดี่ยว/เดินทะง
ท่ะนเดียวช ะรฯเพ่ิม 

 

ที่นั่ง/กร์ุป  

19-21 สิงหะคม 65 9,999 

ไม่มีระคะเด๏ก 
(Infant ไม่เกิน 2ปึ 
ระคะ2,500บะท) 

1,500 24  

27-29 สิงหะคม 65 9,999 1,500 24  

03-05 กันยะยน 65 9,999 1,500 24  

10-12 กันยะยน 65 8,999 1,500 24  

16-18 กันยะยน 65 8,999 1,500 24  

23-25 กันยะยน 65 8,999 1,500 24  

01-03 ตุละคม 65 9,999 1,500 24  

08-10 ตุละคม 65 9,999 1,500 24  

13-15 ตุละคม 65 11,999 1,500 24  



22-24 ตุละคม 65 11,999 1,500 24  

29-31 ตุละคม 65 9,999 1,500 24  

05-07 พฤศจิกะยน 65 9,999 1,500 24  

12-14 พฤศจิกะยน 65 8,999 1,500 24  

19-21 พฤศจิกะยน 65 8,999 1,500 24  

26-28 พฤศจิกะยน 65 8,999 1,500 24  

17-19 ธันวะคม 65 9,999 1,500 24  

23-25ธันวะคม 65 9,999 1,500 24  

 
Flight: 
VZ320   BKK-HDY 06.40-08.05 
VZ329 HDY-BKK 21.50-23.20 
 

 
 
04.30น.   จุดนัดหมะยท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูมเิคะน์เตอร์สะยกะรบินThai VietJet Air เจ้ะหน้ะที่บริษัทฯให้กะรต้อนรับ 
06.40น.   บินสู่ท่ะอะกะศยะนหะดใหญเ่ที่ยวบินทีV่Z320 
08.05น. เดินทะงถืงท่ะอะกะศยะนหะดใหญ่ รับสัมภะรฯเรียบร้อยน ะ

ท่ะนขื๊นรถตู้ปรับอะกะศเดินทะงสู่ปัตตะนีเดินทะงสู่วัดช้ะง
ให้น ะท่ะน สักกะรฯหลวงปู่ทวดเป๐นวัดเก่ะแก่สร้ะงมะแล้ว
กว่ะ  300 ปึวัดช้ะงให้ถือว่ะเป๐นวัดต้นต ะรับของหลวงปู่
ทวดเพระฯท่ะนเป๐นเจ้ะอะวะสองค์แรกของวัดแลฯอัฐของ
ท่ะนก๏ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี๊วัดช้ะงให้จืงกละยเป๐นสถะนที่
ท่องเที่ยวขื๊นชื่อแลฯเป๐นอีกหนื่งสัญลักษณ์ของจังหวัด
ปัตตะนีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ะมะกระบสักกะรฯหลวงปู่ทวด
อย่ะงไม่ขะดสะยที่เรียกว่ะเมื่อมะถืงปัตตะนีดินแดนแห่ง

ปละยด้ะมขวะนแล้วต้องแวฯมะให้ได้ 
บ่ะย บริกะรอะหะรกละงวัน (มื๊อที่ 1)แวฯถ่ะยรูปจุดชมวิวสฯพะน

เขื่อนบะงละง สฯพะนโต์ฯกูแซแหล่งสูดโอโซนชั๊นดีชมวิว  
360 องศะเดินทะงสู เมืองเบตง อ ะเภอที่อยู่ใต้สุดของ
ปรฯเทศไทย เช๏คอินถ่ะยรูปป๋ะยOK BETONG ชมอุโมงค์เบ
ตงมงคลฤทธิํ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขะแห่งแรกของ
ปรฯเทศไทยยะมค ่ะคืนภะยในอุโมงค์จฯมีไฟแฟนซีปรฯดับ
สีสันสวยงะมชมตู้ไปรษณีย์แห่งอ ะเภอเบตงที่มีขนะดใหญ่
ที่สุดในปรฯเทศไทยแลฯใหญ่ที่สุดในโลก 

เย๏น    บริกะรอะหะรเย๏น(มื๊อที ่2)ลิ๊มลองเมนูเด๏ดข๊ืนช่ือ "ไก่เบตง" 
   ที่พักแรม : โรงแรมเบตงเมอร์ลิน/เดอฯฮอลิเดย์ฮิลล์เบตงหรือรฯดับเทียบเท่ะ 

    กรณีห้องพักคู่แบบTWN เต๏มหรือไม่มีทะงบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูมิ -ท่ะอะกะศยะนหะดใหญ-่วัดช้ะงไห-้จุดชมวิวสฯพะนเขื่อนบะงละง-เบตง-ป๋ะยโอเค-อุโมงค์เบตง 
               มงคลฤทธิ-ํตู้ไปรษณีย ์         อะหะร เที่ยง,เย๏น 



 
 
 

 
 
 
เช้ะ จุดชมวิวทฯเลหมอกอัยเยอร์เวง ให้ท่ะนเต๏มอิ่มกับกะรชม

ทฯเลหมอกแบบหนะๆต๊ังแต่ช่วงเช้ะมืดได้อย่ะงสวยงะม
(ขื๊นอยู่กับสภะพภูมิอะกะศ)*มีบริกะรรถมอเตอร์ไซด์ข๊ืนจุด
ชมวิวเที่ยวลฯ 20บะท*ท่ะนสะมะรถชม Skywalkอัยเยอร์
เวง(ไม่รวมค่ะเข้ะชมค่ะบ ะรุงสถะนที่ช ะรฯหน้ะงะน ) แลนด์
มะร์กใหม่ของเบตงบนรฯดับควะมสูง  2 ,038 ฟุตเหนือ
รฯดับน ๊ะทฯเลตัวอะคะรปรฯกอบด้วยพ๊ืนที่ชมวิว  3 ชั๊นมี
รฯเบียงทะงเดินที่ยื่นออกไปจะกตัวของอะคะรปละย
รฯเบียงเป๐นพ๊ืนกรฯจกใสสะมะรถมองเห๏นด้ะนล่ะงสร้ะง
ควะมตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยว 
บริกะรอะหะรเช้ะ(มื๊อที่3)ถ่ะยรูปสตรีทอะร์ตStreet Artชื่น
ชมผลงะนศิลปฯที่แทรกซ่อนอยู่ตะมช่องแคบชะยคะหรือก ะแพงบ้ะนแต่ลฯหลังด้วยเพระฯนี่เป๐นภะพสฯท้อนที่ดีที่จฯท ะให้เระ
ได้รู้จักปึนังในอดีตได้อย่ะงลฯเอียดโดยผลงะนศิลปฯเหล่ะนี๊มีทั๊งภะพวะดแลฯศิลปฯเหล๏กดัดเป๐นภะพล้อเลียนวิถีชีวิต
วัฒนธรรมแลฯส่ิงส ะคัญต่ะงๆในย่ะนนั๊นๆได้เป๐นอย่ะงดีหอนะฬิกะสัญลักษณ์ของเมืองเบตงตั๊งเป๐นศูนย์กละงของส่ีแยก
วงเวียนกละงเมือง แวฯถ่ะยรูปกับป๋ะยใต้สุดสยะม เดินทะงสู่ด่ะนพรมแดนเบตง เพ่ือเดินทะงเข้ะสู่ปึนัง ปรฯเทศมะเลเซีย
ผ่ะนพิธีกะรตรวจคนเข้ะเมืองเปลี่ยนยะนพะหนฯเป๐นรถบัสมะเลเซีย(เวละของปรฯเทศมะเลเซียจฯเร๏วว่ะปรฯเทศไทย 1 ชม.) 

บ่ะย บริกะรอะหะรกละงวัน (มื๊อที่4)น ะท่ะนเดินทะงสู่ เกะฯปึนัง
ได้รับกะรขนะนนะมว่ะไข่มุกแห่งตฯวันออกเป๐นเมืองที่มี
ชะยฝั่ งทฯเลสวยงะม บรรยะกะศบ้ะนเมืองยังคงมีควะม
งดงะม ตัวอะคะรบ้ะนเรือนคงควะมเก่ะแก่สไตล์ชิโนโปร
ตุกีสข้ะมสฯพะนปึนัง ที่เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่เป๐นหนื่งใน
สฯพะนที่ติดอันดับห้ะของสฯพะนที่ยะวที่สุดในโลกโดยมี
สถะปนิกผู้ออกแบบชะวมะเลเซียเดินทะงสู่ เมืองจอร์จ
ทะวน์ (George Town)เมืองมรดกโลกของมะเลเซียเป๐น
เมืองหลวงของรัฐปึนัง 1 ใน 13 รัฐของมะเลเซียบ้ะนเมือง
ยังคงกลิ่นอะยเก่ะแก่ที่เป๐นเอกลักษณ์แลฯมีควะม

หละกหละยด้ะนเชื๊อชะติแลฯวัฒนธรรม น ะท่ะน ชมวัดไทย
วัดพม่ะ วัดไชยมังคละระมเป๐นวัดไทย สร้ะงตั๊งแต่พ .ศ . 
2388  เนื่องจะกมีคนไทยแลฯคนไทยเชื๊อสะยจีนในภูเก๏ตได้
เดินทะงมะค้ะขะยในเกะฯปึนังจ ะนวนมะกในเกะฯปึนังก๏มี
คนจีนแผ่นดินใหญ่ที่นับถือศะสนะพุทธเป๐นจ ะนวนมะก
เช่นกันจืงได้สร้ะงวัดนี๊ขื๊นเพ่ือเป๐นศูนย์รวมจิตใจของชะว
พุทธภะยในมีองค์พรฯปรฯธะนเป๐นพรฯพุทธไสยะสน์ที่ยะว
ที่สุดในมะเลเซียวัดธรรมิกะระม เป๐นวัดพม่ะในศะสนะพุทธ
สร้ะงขื๊นเมื่อปึพ .ศ. 2346 ได้มีบันทืกว่ะเดิมที่ดินผืนนี๊ถูก
ครอบครองคนอังกฤษจะกนั๊นถูกขอซื๊อโดยชะวพม่ะนะมผู้

ถือครองอุทิศบะงส่วนของที่ดินผืนนี๊เพ่ือส ะหรับสร้ะงวัดภะยในอุโบสถปรฯดิษฐะนด้วยพรฯพุทธรูปปรฯทับยืนคล้ะยปะง
ห้ะมญะติองค์ใหญ่ที่สร้ะงจะกหินอ่อนสีขะวด้ะนหลังอุโบสถมีปรฯติมะกรรมกิเลนเหยียบลูกโลกเป๐นศิลปกรรมจีน
ผสมผสะนด้วย น ะท่ะนช้อปป๊ิงห้ะงKomtarเป๐นห้ะงสรรพสินค้ะแห่งแรกของจอร์จทะวน์ เต๏มไปด้วยร้ะนอะหะรแลฯสินค้ะ
มะกมะย 

วันที่2 ชมทฯเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง-สตรีทอะร์ทเบตง- หอนะฬิกะ-ป๋ะยใต้สุดในสยะม-ด่ะนพรมแดนเบตง-สฯพะนปึนัง- 
               จอร์จทะวนG์eorge Town-วัดไทย(วัดไชยมังคละระม)วัดพม่ะ (วัดธรรมิกะระม)-ช้อปป๊ิงห้ะงKomtar อะหะร เชะ้,เที่ยง,เย๏น 



เย๏น บริกะรอะหะรเย๏น(มื๊อที่5) 
ที่พักแรม : โรงแรมCITY TEL หรือรฯดับเทียบเท่ะ 

 กรณีห้องพักคู่แบบTWN เต๏มหรือไม่มีทะงบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน 
 
 
 
เช้ะ บริกะรอะหะรเช้ะ(มื๊อที่6) 

น ะชมวัดเก๏กลกส่ี(Kek Lok Si) หรือวัดเขะเต่ะเป๐นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตฯวันออกเฉียงใต้ตั๊งอยู่ที่เนินเขะ Air Itam 
สถะปัตยกรรมในวัดเป๐นกะรผสมผสะนรฯหว่ะงไทย จีน พม่ะเข้ะไว้ด้วยกันได้อย่ะงลงตัวงดงะมไฮไลท์ของวัดนี๊คือรูปปั๊ น
เจ้ะแม่กวนอิมที่สูงถืง  30.2 เมตร ,เจดีย์สมเด๏จพรฯระมหก  (เจดีย์พรฯพุทธเจ้ะ  10 ,000 พรฯองค์ ) ซ่ืงเป๐นที่ปรฯดิษฐะน
พรฯพุทธรูปส ะริดแลฯพรฯพุทธรูปศิละขะวทั๊งหมด 10,000 องค์ 

จะกนั๊นให้ท่ะนชมแลฯถ่ะยรูปชิคๆกับงะนศิลป๎เกร๋ๆกับภะพวะด  Street Artสตรีทอะร์ทปึนัง ซ่ืงถือว่ะเป๐นไฮไลท์หนื่งของ
กะรเที่ยวเมืองจอร์จทะวน์ มีภะพวะดสตรีทอะร์ทให้ชมเกือบทุกหัวมุมถนนโดยภะพวะดเด่นๆจฯเป๐นผลงะนของเออร์เนสต์
ซะชะเรวิกศิลปินชะวลิทัวเนียที่ถ่ะยทอดควะมเป๐นควะมเป๐นเอเชียสฯท้อนวิถีชีวิตของชะวปึนังผ่ะนภะพวะดที่มีสีสัน
สวยงะมที่สร้ะงเสน่ห์ให้จอร์จทะวน์เป๐นที่รู้จักส ะหรับนักท่องเที่ยวมะกขื๊นพะทุกท่ะนเพลิดเพลินกับกะรถ่ะยภะพมุมสวยๆ
แลฯเลือกซ๊ือสินค้ะพ๊ืนเมืองแลฯของที่รฯลืกเมืองปึนังณหมู่บ้ะนปรฯมงCHEW JETTY เป๐นหมู่บ้ะนชะวปรฯมงที่ยื่นออกไปใน
ทฯเลพร้อมสัมผัสกับไออุ่นของทฯเล 
 

เที่ยง บริกะรอะหะรกละงวัน(มื๊อที่7) 
น ะท่ะนเดินทะงกลับสู่ด่ะนสฯเดะหรือด่ะนนอกเพ่ือเดินทะงกลับเข้ะสู้ปรฯเทศไทย เดินทะงผ่ะน สุไหงปัตตะนี สู่ด่ะนบูกิตกะ
ยูฮิตัมแวฯให้ท่ะนได้เลือกซ๊ือของ ช้อปป๊ิงดิวต๊ีฟรี น ะท่ะนผ่ะนพิธีตรวจคนเข้ะเมือง ด่ะนสฯเดะหรือด่ะนนอก เปลี่ยนเป๐น
ยะนพะหนฯเป๐นรถปรฯเทศไทย  น ะท่ะนเดินทะงสู่ ท่ะอะกะศยะนหะดใหญ่ เพ่ือเช๏คอินเดินทะงกลับ อิสรฯอะหะรเย๏นตะม
อัธยะศัย 

21.50น.  ออกเดินทะงสู่ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูมิโดยสะยกะรบินThai VietJet Air เที่ยวบินที่VZ329 
23.30น. เดินทะงถืงท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภะพพร้อมควะมปรฯทับใจ 
 

*********************************** 
 

 
 
 
 

วันที่3 วัดพุทธ Kek Lok Si-สตรีทอะร์ทปึนัง-หมู่บ้ะนปรฯมงCHEW JETTY-สุไหงปัตตะน-ีด่ะนบูกิตกะยูฮิตัม-ช้อปป๊ิงดิวต๊ีฟรี- 
 ด่ะนสฯเดะหรือด่ะนนอก-ท่ะอะกะศยะนหะดใหญ-่ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูม ิ    อะหะร เชะ้,เที่ยง 



เงื่อนไขเข้ะปรฯเทศมะเลเซีย 

- ฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข๏ม )อย่ะงน้อย14วันก่อนออกเดินทะงส ะหรับผู้ที่ได้รับ Sinovac 2เข๏ม Sinopharm2เข๏มแลฯ
ผู้สูงอะยุ60ปึข๊ืนไป จฯต้องได้รับเข๏มที่สะม(บูสเตอร์) เพ่ือให้ได้รับวัคซีนครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดะวน์โหลดแอปMySejahteraแลฯกรอกแบบฟอร์มTravel Card 
 

►เอกสะรที่ต้องท ะกะรเตรียมก่อนเดินทะงแลฯเดินทะงกลับปรฯเทศไทย 
- พะสปอร์ตตัวจริง (อะยุกะรใช้งะนต้องเหลือมะกกว่ะ 6 เดือน)  
- ผู้ที่เดินทะงเข้ะปรฯเทศไทยจฯต้องได้รับวัคซีนป๋องกันโควิด19 ครบ 2 เข๏มแลฯมีเอกสะรข้อมูลรับรองกะรได้รับวัคซีนป๋องกัน

โควิด19ครบ 2เข๏ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกรฯทรวงสะธะรณสุข  (จะกแอปหมอพร้อม)  หรือเอกสะรรับรองกะรได้รับ
วัคซีนของหน่วยงะน ณ ปรฯเทศนั๊นๆ (โดยผู้เดินทะงจฯต้องเป๐นผู้เตรียมเอกสะร) 

เงื่อนไขกะรให้บริกะร 
►กะรจองทัวร์แลฯช ะรฯค่ะบริกะร  
- กรุณะช ะรฯเงินมัดจ ะท่ะนลฯ 5 ,000 บะท กรุณะส่งส ะเนะหน้ะพะสปอร์ตแลฯเอกสะรรับรองกะรฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated 
Certificate แลฯInternational Vaccinated Certificate (จะกแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสะรช ะรฯมัดจ ะค่ะทัวร์ 
- ค่ะทัวร์ส่วนที่เหลือช ะรฯ20วันก่อนออกเดินทะงกรณีบริษัทฯจ ะเป๐นต้องออกตั๋วก่อนท่ะนจ ะเป๐นต้องช ะรฯค่ะทัวร์ส่วนที่เหลือตะมที่
บริษัทก ะหนดแจ้งเท่ะนั๊น 
**ส ะคัญ**ส ะเนะหน้ะพะสปอร์ตผู้เดินทะง (จฯต้องมีอะยุเหลือมะกกว่ะ 6 เดือนก่อนหมดอะยุนับจะกวันเดินทะงไป-กลับแลฯจ ะนวน
หน้หนังสือเดินทะงต้องเหลือว่ะงส ะหรับติดวีซ่ะไม่ต ่ะกว่ะ  3หน้ะ)  **กรุณะตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉฯนั๊นทะงบริษัทจฯไม่
รับผิดชอบกรณีพะสปอร์ตหมดอะยุ ** กรุณะส่งพร้อมพร้อมหลักฐะนกะรโอนเงินมัดจ ะ 
กะรยกเลิกแลฯคืนค่ะทัวร์  
-ยกเลิกก่อนกะรเดินทะงตั๊งแต่ 30 วันขื๊นไปคืนเงินค่ะทัวร์โดยหักค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง 
-ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง 15-29 วันยืดเงิน 50% จะกยอดที่ลูกค้ะช ะรฯมะแลฯเก๏บค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง(ถ้ะมี) 
-ยกเลิกก่อนกะรเดินทะงน้อยกว่ะ 15วันขอสงวนสิทธิํยืดเงินเต๏มจ ะนวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์โดยไม่ใช่ควะมผิดของบริษัททัวร์คืนเงินค่ะทัวร์โดยหักค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง(ถ้ะมี) 
*ค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริงเช่นค่ะมัดจ ะตั๋วเคร่ืองบินโรงแรมค่ะวีซ่ะแลฯค่ะใช้จ่ะยจ ะเป๐นอื่นๆ 
 
อัตระค่ะบริกะรนี๊รวม 

1. ค่ะตั๋วโดยสะรเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมค่ะภะษีสนะมบินระยกะรทัวร์ข้ะงต้นที่นั่งเป๐นไปตะมกะรจัดสรรของสะยกะรบิน 
-เนื่องจะกตั๋วเป๐นระคะโปรโมชั่นเมื่อกร์ุปคอนเฟร์ิมเดินทะงแลฯบริษัทได้ท ะกะรออกตั๋วแล้วไม่สะมะรถเปลี่ยนแปลง
แก้ไขผู้เดินทะงได้ทุกกรณี 
-กรณีไฟท์ยกเลิกจฯเป๐นไปตะมนโยบะยควะมช่วยเหลือส ะหรับเที่ยวบินยกเลิกไม่สะมะรถขอคืนเงินสดได้โดยจฯคืนใน
รูปของเครดิตเก๏บในชื่อผู้โดยสะรนั๊น 

2. ค่ะรถค่ะน ๊ะมันแลฯค่ะบริกะรคนขับรถ 



3. ค่ะที่พัก 2คืนห้องลฯ 2-3 ท่ะนตะมโรงแรมที่รฯบุไว้ในระยกะรหรือรฯดับเทียบเท่ะ 
- กรณีห้องพักคู่แบบTWN เต๏มหรือไม่มีทะงบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBLแทนกรณีรฯบุพักห้องDBL มะแล้ว
ห้องเต๏มหรือไม่มีขอปรับพักTWN แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทระบล่วงหน้ะ 
- กรณีห้องพัก 3 ท่ะนTRP อะจเป๐นเตียงเสริมหรือฟูกที่นอนเสริมขื๊นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั๊นๆ 
- ชื่อโรงแรมที่ท่ะนพักทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5 วันก่อนวันเดินทะง 

4. ค่ะอะหะรตะมที่รฯบุในโปรแกรมค่ะเข้ะชมตะมที่รฯบุไว้ในระยกะรทัวร์ข้ะงต้น 
5. ค่ะธรรมเนียมเข้ะชมตะมระยกะรที่รฯบุส ะหรับนักท่องเที่ยวไทย 
6. ภะษีมูลค่ะเพ่ิม 7% 
7. เจ้ะหน้ะที่บริษัทฯคอยอ ะนวยควะมสฯดวกตลอดกะรเดินทะง 
8. ค่ะปรฯกันอุบัติเหตุตะมกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บะทค่ะรักษะพยะบะลตะมเง่ือนไขของบริษัทฯปรฯกันภัยที่บริษัท

ท ะไว้ทั๊งนี๊ย่อมอยู่ในข้อจ ะกัดที่มีกะรตกลงไว้กับบริษัทปรฯกันชีวิตทุกกรณีต้องมีใบเสร๏จแลฯเอกสะรรับรองทะงกะร
แพทย์จะกหน่วยงะนที่เกี่ยวข้องไม่รวมปรฯกันสุขภะพท่ะนสะมะรถส่ังซ๊ือปรฯกันสุขภะพเพ่ิมได้จะกบริษัทปรฯกันทั่วไป 

9. เดินทะงโดยสะยกะรบินThai VietJet Airรวมน ๊ะหนักสัมภะรฯโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กก. เมื่อเปลี่ยนเป๐นกะรเดินทะง
โดยรถบัส จ ะกัดกรฯเป๋ะเดินทะง 1ท่ะน ต่อ 1 ใบเท่ะนั๊น ควะมยะวไม่เกิน56 เซนติเมตร  (22 นิ๊ว) ควะมกว้ะงไม่เกิน 45 
เซนติเมตร (18 นิ๊ว) ควะมหนะไม่เกิน25 เซนติเมตร (10 นิ๊ว) 
 

อัตระค่ะบริกะรนี๊ไม่รวม  

1. ค่ะมินิบะร์ในห้องพักแลฯค่ะใช้จ่ะยส่วนตัวเช่นค่ะโทรศัพท์ค่ะซักรีดเป๐นต้น 
2. ค่ะใช้จ่ะยแลฯค่ะอะหะรที่นอกเหนือจะกระยกะรที่รฯบุ 
3. ค่ะปรฯกันภัยธรรมชะติแลฯปรฯกันชีวิตส่วนตัวแลฯปรฯกันสุขภะพ 
4. ค่ะอะหะรส ะหรับท่ะนที่ทะนเจมังสวิรัติแลฯหรืออะหะรส ะหรับมุสลิมโปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องกะรทะนแยกจะกเซต

โต์ฯทัวร์จฯมีค่ะใช้จ่ะยเพ่ิมเติม 
5. ค่ะทิปไกด์แลฯคนขับ 800 บะท 

หมะยเหต ุ: กรุณะอ่ะนศืกษะระยลฯเอียดทั๊งหมดก่อนท ะกะรจอง เพ่ือควะมถูกต้องแลฯควะมเข้ะใจตรงกันรฯหว่ะงท่ะนลูกค้ะแลฯบริษัท 
ฯ แลฯเมื่อท่ะนตกลงชะรฯเงินมัดจะหรือค่ะทัวร์ทั๊งหมดกับทะงบริษัทฯแล้วทะงบริษัทฯจฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ะงๆ
ทั๊งหมด 

• กะรเดินทะงในแต่ลฯคร๊ังจฯต้องมีผู้โดยสะรข๊ันต ่ะ15ท่ะน 
• ขอสงวนสิทธิํกะรเก๏บค่ะน ๊ะมันแลฯภะษีสนะมบินทุกแห่งเพ่ิมหะกสะยกะรบินมีกะรปรับข๊ืนก่อนวันเดินทะง 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิํในกะรเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทระบล่วงหน้ะอันเนื่องจะกสะเหตุต่ะงๆ 
• บริษัทฯมีสิทธิํที่จฯเปลี่ยนแปลงระยลฯเอียดบะงปรฯกะรในทัวร์นี๊เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อะจแก้ไขได้ 
• บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่ะเสียหะยในเหตุกะรณ์ที่เกิดจะกยะนพะหนฯกะรยกเลิกเที่ยวบินกะรล่ะช้ะของสะยกะรบินภัย

ธรรมชะติกะรเมืองจละจลปรฯท้วงค ะส่ังของเจ้ะหน้ะที่รัฐแลฯอื่นๆที่อยู่นอกเหนือกะรควบคุมของทะงบริษัทหรือค่ะใช่จ่ะย
เพ่ิมเติมที่เกิดข๊ืนทะงตรงหรือทะงอ้อมเช่นกะรเจ๏บป่วยกะรถูกท ะร้ะยกะรสูญหะยควะมล่ะช้ะหรือจะกอุบัติเหตุต่ะงๆ 

• มัคคุเทศก์พนักงะนแลฯตัวแทนบริษัทฯไม่มีสิทธิํในกะรให้ค ะสัญญะใดๆทั๊งส๊ินแทนบริษัทฯนอกจะกมีเอกสะรลงนะมโดยผู้มี
อ ะนะจของบริษัทฯก ะกับเท่ะนั๊น 

• ระคะดังกล่ะวข้ะงต้นสะมะรถเปลี่ยนแปลงได้ตะมควะมเหมะฯสมทั๊งนี๊ข๊ืนอยู่ตะมสภะวฯค่ะเงินบะทแลฯค่ะน ๊ะมันที่ไม่คงที่กะร
ปรับระคะค่ะโดยสะรของสะยกะรบินเพ่ิมเติมจะกระคะที่ก ะหนดไว้ 

• เมื่อท่ะนออกเดินทะงไปกับคณฯแล้วท่ะนงดใช้บริกะรใดบริกะรหนื่งหรือไม่เดินทะงพร้อมคณฯถือว่ะท่ะนสลฯสิทธิํไม่สะมะรถ
เรียกร้องค่ะบริกะรคืนได้ไม่ว่ะกรณีใดๆทั๊งส๊ิน 


