
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE:  MVZ02 BETONG PENANG 3D2N  

MVZ02 ทัวร์เบตง ปีนัง 3วัน 2คืน 
เบตง เยอืนทะเลหมอกสกายวอร์คอยัเยอร์เวง ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
 ชมวิวที่จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ สตรีทอาร์ทเบตง 
ปีนัง  เมืองไขมุ่กแห่งตะวันออก จอร์จทาวน ์เมืองมรดกโลก  ชมวัดไทย วัดพม่า  
 เช็คอินสตรีทอาร์ทปนีัง หมู่บ้านประมง CHEW JETTY ไหว้พระขอพรที่วัดเก็กลกส่ี 

เดินทางโดยสายการบินViet Jet Air สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
เดอืนสิงหาคม-ธนัวาคม 65 เริม่ตน้เพียง 8,999 บาท  

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็  พักเดี่ยว/เดนิทาง
ท่านเดียว ช าระเพ่ิม 

 

ทีน่ั่ง/กรุ๊ป   

19-21 สิงหาคม 65 9,999 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2ป ี
ราคา 2,500บาท) 

1,500 24  

27-29 สิงหาคม 65 9,999 1,500 24  

03-05 กนัยายน 65 9,999 1,500 24  

10-12 กนัยายน 65 8,999 1,500 24  

16-18 กนัยายน 65 8,999 1,500 24  

23-25 กันยายน 65 8,999 1,500 24  

01-03 ตุลาคม 65 9,999 1,500 24  

08-10 ตุลาคม 65 9,999 1,500 24  

13-15 ตลุาคม 65 11,999 1,500 24  

22-24 ตลุาคม 65 11,999 1,500 24  

29-31 ตุลาคม 65 9,999 1,500 24  



05-07 พฤศจิกายน 65 9,999 1,500 24  

12-14 พฤศจกิายน 65 8,999 1,500 24  

19-21 พฤศจกิายน 65 8,999 1,500 24  

26-28 พฤศจกิายน 65 8,999 1,500 24  

17-19 ธนัวาคม 65 9,999 1,500 24  

23-25 ธนัวาคม 65 9,999 1,500 24  

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

 
 
04.30น.   จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอร์สายการบินThai VietJet Air เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯให้การต้อนรับ 
06.40น.   บนิสูท่า่อากาศยานหาดใหญ่ เที่ยวบินที่ VZ320 
08.05น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระเรียบร้อย 

น าท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ ปัตตานี เดินทางสู่ วัด
ช้างให้ น าท่านสักการะหลวงปู่ทวด เป็นวัดเก่าแก่สร้าง
มาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็น วัดต้นต ารับของ
หลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด และ
อัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของ
จังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวง
ปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย ที่เรียกว่าเมื่อมาถึงปัตตานีดินแดน
แห่งปลายด้ามขวานแล้วต้องแวะมาให้ได้ 

บ่าย บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) แวะถ่ายรูปจุดชมวิวสะพาน
เขื่อนบางลาง สะพานโต๊ะกูแซ แหล่งสูดโอโซนชั้นดี ชมวิว 
360 องศา เดินทางสู เมืองเบตง อ าเภอที่อยู่ใต้สุดของ
ประเทศไทย เช็คอินถ่ายรูป ป้ายOK BETONG ชม อุโมงค์เบ
ตงมงคลฤทธิ์  อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของ
ประเทศไทย ยามค ่าคืนภายในอุโมงค์จะมีไฟแฟนซีประดับ
สีสันสวยงาม ชม ตู้ไปรษณีย์แห่งอ าเภอเบตง ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก 

เยน็   บริการอาหารเยน็ (มื้อที่ 2) ลิม้ลองเมนูเด็ดข้ึนชือ่ "ไก่เบตง" 
 ที่พักแรม : โรงแรมเบตงเมอร์ลิน/เดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล ์เบตง หรือระดับเทยีบเท่า 

  กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เตม็ หรือไมม่ี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดีย่วDBLแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1   ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-วัดช้างไห-้จดุชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง-เบตง-ปา้ยโอเค-อุโมงค์เบตง 
             มงคลฤทธิ์-ตู้ไปรษณีย์                                      อาหาร เที่ยง,เย็น                 



 
 
 
เช้า จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชม

ทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม
(ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) *มีบริการรถมอเตอร์ไซด์ข้ึน
จุดชมวิวเที่ยวละ20บาท* ท่านสามารถชม Skywalk อัย
เยอร์เวง (ไม่รวมค่าเข้าชมค่าบ ารุงสถานที่ช าระหน้างาน) 
แลนด์มาร์กใหม่ของเบตงบนระดับความสูง 2,038ฟุต
เหนือระดับน ้าทะเล ตัวอาคารประกอบด้วยพ้ืนที่ชมวิว 3 
ชั้น มีระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากตัวของอาคาร 
ปลายระเบียงเป็นพ้ืนกระจกใส สามารถมองเห็นด้านล่าง
สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยว 
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ถ่ายรูป สตรีทอาร์ต Street 
Art ชื่นชมผลงานศิลปะทีแ่ทรกซ่อนอยูต่ามช่องแคบ ชายคา หรือก าแพงบ้านแต่ละหลงัด้วย เพราะนี่เป็นภาพสะท้อนทีด่ทีีจ่ะ
ท าให้เราได้รู้จักปีนังในอดีตได้อย่างละเอียด โดยผลงานศิลปะเหล่านี้มีทั้งภาพวาด และศิลปะเหล็กดัด เป็นภาพล้อเลียนวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และส่ิงส าคัญต่างๆ ในย่านนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลาง
ของสี่แยกวงเวียนกลางเมอืง แวะ ถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม เดินทางสู่ ด่านพรมแดนเบตง เพ่ือเดินทางเข้าสู่ปนีัง ประเทศ
มาเลเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถบัสมาเลเซีย (เวลาของประเทศมาเลเซียจะเร็วว่าประเทศ
ไทย 1 ชม.) 

บ่าย บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) น าท่านเดินทางสู่ เกาะ
ปีนัง ได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งตะวันออกเป็น
เมืองที่มีชายฝ่ังทะเลสวยงาม บรรยากาศบ้านเมือง
ยังคงมีความงดงาม ตัวอาคารบ้านเรือนคงความเก่าแก่
ส ไตล์ชิ โนโปรตุกีส  ข้ าม  สะพานปีนัง  ที่ เชื่ อมโยง
แผ่นดินใหญ่เป็นหนึ่งในสะพานที่ติดอันดับห้าของสะพาน
ที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีสถาปนิกผู้ออกแบบชาวมาเลเซีย 
เดินทางสู่ เมืองจอร์จทาวน ์(George Town) เมืองมรดก
โลกของมาเลเซียเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนัง1 ใน 13 รัฐ
ของมาเลเซีย บ้านเมืองยังคงกลิ่นอายเก่าแก่ที่เป็น
เอกลักษณ์และมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม น าท่าน ชมวัดไทย วัดพม่า วัดไชยมงัคลาราม 
เป็นวัดไทย สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2388  เนื่องจากมีคนไทย
และคนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต ได้เดินทางมาค้าขายใน
เกาะปีนังจ านวนมาก ในเกาะปีนังก็มีคนจีนแผ่นดินใหญท่ี่
นับถือศาสนาพุทธเป็นจ านวนมากเช่นกัน จึงได้สร้างวัด
นี้ขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ภายในมีองค์
พระประธานเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย 
วัดธรรมิการาม เป็นวัดพม่าในศาสนาพุทธ สร้างขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2346 ได้มีบันทึกว่า เดิมที่ดินผืนนี้ถกูครอบครอง
คนอังกฤษ จากนั้นถูกขอซื้อโดยชาวพม่านาม ผู้ถือครอง
อุทิศบางส่วนของที่ดินผืนนี้ เพ่ือส าหรับสร้างวัด ภายในอุโบสถประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปประทับยืนคล้ายปางห้ามญาติ
องค์ใหญ่ที่สร้างจากหินอ่อนสีขาว ด้านหลังอุโบสถมีประติมากรรม กิเลนเหยียบลูกโลกเป็นศิลปกรรมจีนผสมผสานด้วย 
น าท่าน ช้อปป้ิงห้าง Komtar เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของจอร์จทาวน์ เต็มไปด้วยร้านอาหารและสินค้ามากมาย  

เยน็ บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) 
ที่พักแรม : โรงแรม CITY TEL  หรือระดับเทยีบเท่า 

 กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไมม่ทีางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน 

วันที่ 2   ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง-สตรีทอาร์ทเบตง- หอนาฬิกา-ปา้ยใต้สดุในสยาม-ดา่นพรมแดนเบตง-สะพานปีนัง- 
             จอร์จทาวน์ George Town-วัดไทย (วัดไชยมังคลาราม) วัดพมา่ (วัดธรรมกิาราม)-ช้อปป้ิงห้าง Komtar  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 



 
 
 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)  

น าชม วัดเก็กลกสี่ (Kek Lok Si) หรือวัดเขาเต่า เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่เนินเขา Air 
Itam สถาปัตยกรรมในวัดเป็นการผสมผสานระหว่างไทย จีน พม่าเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวงดงาม ไฮไลท์ของวัดนี้คือ 
รูปปั้ นเจ้าแม่กวนอิม ที่สูงถึง 30.2 เมตร ,เจดีย์สมเด็จพระรามหก (เจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์) ซ่ึงเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปส าริดและพระพุทธรูปศิลาขาวทั้งหมด 10,000 องค์  

จากนั้นให้ท่านชมและถ่ายรูปชิคๆกับงานศิลป์เกร๋ๆกับภาพวาด Street Art สตรีทอาร์ทปีนัง ซ่ึงถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของ
การเที่ยวเมืองจอร์จทาวน์ มีภาพวาดสตรีทอาร์ท  ให้ชมเกือบทุกหัวมุมถนน โดยภาพวาดเด่นๆ จะเป็นผลงานของ เออร์
เนสต์ ซาชาเรวิก ศิลปินชาวลิทัวเนีย ที่ถ่ายทอดความเป็นความเป็นเอเชียสะท้อนวิถชีีวิตของชาวปีนงั ผ่านภาพวาดที่มสีสีนั
สวยงามทีส่ร้างเสน่ห์ให้จอร์จทาวน์เป็นที่รู้จักส าหรับนักทอ่งเที่ยวมากขึ้น พาทุกท่านเพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพมุมสวยๆ
และเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกเมืองปีนัง ณ หมู่บ้านประมง CHEW JETTY เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ยื่นออกไป
ในทะเล พร้อมสัมผัสกับไออุ่นของทะเล 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) 
น าท่านเดินทางกลับสู่ด่านสะเดาหรือด่านนอกเพ่ือเดินทางกลับเข้าสู้ประเทศไทย เดินทางผ่าน สุไหงปัตตานี สู่ ด่านบูกิตกา
ยูฮิตัม แวะให้ท่านได้เลือกซ้ือของ ช้อปป้ิงดิวต้ีฟรี น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ด่านสะเดาหรือด่านนอก เปลี่ยนเป็น
ยานพาหนะเป็นรถประเทศไทย น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพ่ือเช็คอินเดินทางกลับ อิสระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย 

21.50น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินThai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ329 
23.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

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

 
 
 
 

วันที่ 3   วัดพุทธ Kek Lok Si-สตรีทอาร์ทปนีัง-หมู่บา้นประมง CHEW JETTY-สุไหงปตัตานี-ดา่นบกูิตกายูฮิตัม-ช้อปป้ิงดิวต้ีฟรี- 
 ด่านสะเดาหรือดา่นนอก-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      อาหาร เชา้,เที่ยง 



เงื่อนไขเข้าประเทศมาเลเซีย 

- ฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) อย่างน้อย14วันก่อนออกเดินทาง ส าหรับผู้ที่ได้รับ Sinovac 2เข็ม Sinopharm 2เข็ม และ
ผู้สูงอายุ60ปีข้ึนไป จะต้องได้รับเข็มที่สาม(บูสเตอร์) เพ่ือให้ได้รับวัคซีนครบถ้วน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดาวน์โหลดแอป MySejahtera และกรอกแบบฟอร์ม Travel Card 
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
- พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
- ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารข้อมูลรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน

โควิด19ครบ 2เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) หรือเอกสารรับรองการได้รับ
วัคซีนของหน่วยงาน ณ ประเทศนั้นๆ (โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 5,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated 
Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
-ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
บิน 
-เนื่องจากตั๋วเป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อกรุ๊ปคอนเฟร์ิมเดินทางและบริษัทได้ท าการออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
แก้ไขผู้เดินทางได้ทุกกรณี 
-กรณีไฟท์ยกเลิกจะเป็นไปตามนโยบายความช่วยเหลือส าหรับเที่ยวบินยกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินสดได้ โดยจะคืนใน
รูปของเครดิตเก็บในชื่อผู้โดยสารนั้น 



2. ค่ารถ ค่าน ้ามัน และค่าบริการคนขับรถ  
3. ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL 
มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ 
- ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง 

4. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวไทย 
6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
7. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท
ประกันทั่วไป 

9. เดินทางโดยสายการบิน Thai VietJet Air รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กก. เมื่อเปลี่ยนเป็นการ
เดินทางโดยรถบสั จ ากัดกระเป๋าเดนิทาง 1 ท่าน ต่อ 1  ใบเท่านัน้ ความยาวไม่เกิน 56 เซนติเมตร (22 นิ้ว) ความกว้างไม่
เกิน 45 เซนติเมตร (18 นิ้ว) ความหนาไม่เกิน 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
4. ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจาก

เซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
5. ค่าทิปไกด์และคนขับ 800 บาท 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

• การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารข้ันต ่า 15 ท่าน 
• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่
จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที่ 
การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาที่ก าหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


