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มาเลเซีย อิโปร์ ปี นัง 3 วัน 2 คืน
ปี นังฮิ ลล์ –FORT CORNWALLIS – ปี นังสตรี ทอาร์ต – หมูบ่ า้ นชาวประมง CHEW JETTY
อิโปร์ - ปราสาทเคลลี่ - Art of Old town – สถานี รถไฟ - ศาลาว่าการเมื อง – หอนาฬิกา

รหัส โปรแกรมทัวร์

กำหนดกำรเดินทำง
เดือนมิถุนำยน 2561
เดือนกรกฎำคม 2561
เดือนสิ งหำคม 2561
เดือนกันยำยน 2561
เดือนตุลำคม 2561
เดือนพฤศจิกำยน 2561
เดือนธันวำคม 2561
รอบปี ใหม่
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7 - 9 // 21 - 23
5 - 7 // 19 - 21 // 28 - 30
11 - 13 // 23 - 25
6 - 8 // 20 - 22
4 – 6 // 13 – 15 // 21 – 23
8 – 10 // 22 – 24
6 – 8 // 13 – 15 // 20 – 22
29 - 31 // 30 - 2

12,900
12,900 // 13,900
13,900 // 12,900
12,900
12,900 // 13,900
12,900
13,900
14,900

วันแรก

กรุ งเทพฯ - อิโปร์ - CITY TOUR สถำนีรถไฟ - ศำลำว่ำกำรเมือง - หอนำฬิ กำ - ART OF OLD TOWN

08.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาน์เตอร์ สายการบิน
แอร์ เอเซีย หมายเลข 2
ออกจากสู่ ปีนัง โดยสายการบินไทยแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD403 (ไม่ มีอำหำรบริกำรบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินปี นัง นาสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อิโปร์ นาท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ป สถำนีรถไฟ ของเมืองอิโปร์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์ กประจา
เมื องที่ ใครมาแล้วมักจะแวะมาถ่ายรู ป กันเสมอ เที่ ยวชม ศำลำว่ ำกำรเมื อง IPOH TOWN HALL หรื อ DEWAN
BANDARAYA IPOH สร้างเสร็ จในปี 1916 ออกแบบโดยสถาปนิ กท่านเดียวกันกับสถานี รถไฟของเมืองอิโปห์ ใน
อดี ตที่ นี่เคยถู กใช้เป็ นที่ ต้ งั ของไปรษณี ยก์ ลางและถู กเปลี่ ยนมาเป็ นสถานี ตารวจ ก่อนที่ จะมาเป็ น TOWN HALL
ปัจจุบนั ถูกเปลี่ยนมาเป็ นสถานที่จดั งานคอนเสิ ร์ต งานราชการ งานแต่ ง งาน หรื อ งานส าคัญ ต่ า งๆ เที่ ย วชม หอ
นำฬิ กำ ประจาเมืองอิโปห์ BIRCH MEMORIAL CLOCK TOWER ตั้งอยู่ตรงข้ามกับมัสยิดประจาเมื องอิ โปห์
สร้ างขึ้นในปี 1909 เพื่ อเป็ นอนุ สรณ์ ให้แก่ J.W.W BIRCH ประชากรชาวอังกฤษคนแรกของรัฐเปรัค มี ท้ งั หมด 4
ด้านประดับไปด้วยภาพวาดและรู ปปั้ นต่างๆและที่ดา้ นบนสุ ดของหอนาฬิกายังมีระฆังขนาดใหญ่อยูด่ ว้ ย

10.50 น.
13.35 น.
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เย็น
ทีพ่ กั
วันทีส่ อง
เช้ ำ

กลำงวัน

เย็น
ทีพ่ กั
วันทีส่ ำม
เช้ ำ
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นาท่านเที่ยวชม ART OF OLD TOWN ชมภาพวาดบนกาแพง ตึ กเก่ าในย่าน OLD TOWN ของเมืองอิโปร์ ซึ่ งรู ป
ทั้งหมดก็จะสื่ อความหมายของวัฒนธรรม สังคม ทิวทัศน์ต่างๆ ของเมืองได้เป็ นอย่างดี
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มื้อที่ 1
โรงแรมที่พกั ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า เมืองอิโปร์
อิโปร์ - ปรำสำทเคลลี่ - ปี นัง - วัดเขำเต่ ำ - วัดไชยมังคลำรำม - วัดพม่ ำดำมิกำรำม
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม มื้อที่ 2
นาท่านเที่ยวชม ปรำสำทเคลลี่ ( KELLIE’S CASTLE) สร้างขึ้นเพื่อเป็ นบ้านพักใน
ต่างแดนชองวิลเลี่ยม เคลลี่ สมิธ เจ้าของไร่ ชาวสก๊อตแลนด์ ทาให้บา้ นหลังนี้มีกลิ่นอายของสก๊อตแลนด์ ปราสาท
นี้ต้ งั อยูเ่ นินเขา ซึ่ งเป็ นสวนยางมาก่อน อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างหยุดชะงักลงเมื่อเคลลี่เสี ยชี วติ อย่างกะทันหันในปี
ค.ศ.1926 จึงกลายเป็ นปราสาทที่ต้ งั อยูอ่ ย่างโดดเดี่ ยวเหมือนอยู่ในความฝันท่านกลางพืชพันธุ์ไม้ป่าของรัฐเปรัคซึ่ ง
ให้ความรู ้ สึกถึ งความลึ กลับ และเอกลักษณ์ โดดเด่ นนอกเหนื อจากความลึ กลับแล้วยังเชื่ อกันว่ายังมี ห้องลับและ
อุโมงค์ใต้ดินซ่อนอยูใ่ นปราสาทอีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มื้อที่ 3
หลังอาหารเดินทางสู่ เกาะปี นัง ผ่านชมอาคารบ้านเรื อนชาวปี นัง ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชิ โนโปรตุกีส
ซึ่ งเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต นาท่านเที่ยวชม วัดเขำเต่ ำ ซึ่ งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา ชม เจดียห์ มื่น
พระ ที่ซ่ ึงรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส เมื่อหลายร้อยปี ก่อนและพระองค์ได้ทรงพระราชทานเงินส่ วนพระองค์
ให้กบั วัด เดิมทีน้ นั วัดได้สร้างองค์เจดียแ์ บบจีนทั้งองค์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้ซาบซึ้ งถึงพระกรุ ณาธิคุณของพระองค์
จึงได้แก้ไขให้ช้ นั ที่สามถึงชั้นที่หา้ เป็ นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่าทุกวันนี้ บนวัดเขาเต่า เราสามารถชม
ทิวทัศน์ของเมือง ปี นังเมืองท่าใหญ่ในสมัยประเทศอังกฤษมาปกครอง
จากนั้นเที่ยวชม วัดไชยมังครำรำม วัดไทยที่เก่าแก่ในเมืองปี นัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2388 เป็ นวัดไทยที่มีพระพุทธ
ไสยาสน์ ยาวอันดับ 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ ทวดอยูด่ า้ นในโบสถ์ ชม วัดพม่ ำธรรมมิกำรำม ซึ่ งก่อสร้าง
ตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า ด้านในมีพระพุทธรู ปหิ นอ่อน และเจดียแ์ บบพม่าที่งดงาม
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มื้อที่ 4
NEO+ HOTEL / ROYAL HOTEL, PENANG ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
ปี นัง - สตรีทอำร์ ต - หมู่บ้ำนประมง CHEW JETTY - ป้ อมปรำกำร FORT CORNWALLIS - ร้ ำนสิ นค้ ำ OTOP
- โรงงำนช็อคโกแลต - กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม มื้อที่ 5
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กลำงวัน

18.55 น.
19.55 น.
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นำท่ำนสู่ ยำ่ นเก่ำแก่ของปี นัง เที่ยวชม PENANG STREET ART ให้ท่ำนได้เพลิ ดเพลิ นกับกำรเดิ นชมอำคำรชิ โน
โปรตุกีสอันเก่ำแก่ สนุกสนำนกับกำรถ่ำยภำพที่ศิลปิ นชื่อดัง นายเออร์เนสต์ ซาคาเรวิก (Ernest Zacharevic) ศิลปิ น
ชาวลิทวั เนียที่จบการศึกษาทางด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กที่ลอนดอน ได้คิดวำดภำพอันสะท้อนวิถีชีวิต
ควำมเป็ นอยู่ วัฒนธรรมของชำวปี นังไว้ตำมอำคำรอันเก่ำแก่ต่ำงๆ เพื่อให้อำคำรเหล่ำนี้กลับมำมีชีวติ ชีวำอีกครั้ง
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้ำนชำวประมง (CHEW JETTY) ชุ มชนเล็กๆที่อดั แน่นไปด้วยเรื อนไม้ยกพื้นสู งและเป็ นที่
อยูอ่ าศัยของชาวเลและร้านรวงขายของที่ระลึกตลอดสองข้างทาง
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม ป้ อมปรำกำร FORT CORNWALLIS เป็ นป้ อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็ นหนึ่ งในป้ อมที่
เก่าแก่ที่สุดในประเทศมาเลเซี ยที่สะท้อนเรื่ องราวอันน่าทึ่งสมัยอาณานิ คมของปี นังผูด้ ูแลการก่อสร้างป้ อมปราการ
ในปี 1786 คือ เซอร์ ฟรานซิ ส ไลท์ เขาสร้างป้ อมนี้ ข้ ึนเพื่อปกป้ องเส้นทางการค้าของอังกฤษจากการโจมตีโดยโจร
สลัด หรื อชาวฝรั่งเศส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มื้อที่ 6
นาท่านเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP ชื่อดังจากมาเลเซีย ณ ร้ ำนสิ นค้ ำ OTOP อาทิเช่น เครื่ องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ /
ขนมเปี๊ ยะ และยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวด ตามข้อ นาท่าน เลือกซื้ อช็อคโกแลตแท้ๆ จาก โรงงำนช็อคโกแลต
COCOA BOUTIQUE ซึ่ งช็อคโกแลตนั้นนับเป็ นสิ นค้าของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซี ยที่นกั ท่องเที่ยว ต่างหา
ซื้ อเพื่อลิ้มลองและนากลับไปฝากคนที่ท่านรัก ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดนสายการบินแอร์ เซี ย เที่ยวบินที่ FD402 (ไม่ มีอำหำรบริกำรบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจปรับเปลีย่ นได้ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ สภำพอำกำศ เวลำ กำรเมือง
และกำรล่ำช้ ำของสำยกำรบิน ณ วันที่เดินทำงจริงของประเทศทีเ่ ดินทำง ทั้งนีบ้ ริษัทจะคำนึงถึงควำมปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่ วส่ วนใหญ่เป็ นสำคัญ
อัตรำค่ ำบริกำร
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
กำหนดกำรเดินทำง
พักห้ องละ
เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวเพิม่
2 ท่ำน
(อำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี ) (อำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี ) (อำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี )
7 - 9 มิถุนำยน 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
2,500
21 – 23 มิถุนำยน 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
2,500
5 - 7 กรกฎำคม 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
2,500
19 – 21 กรกฎำคม 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
2,500
28 – 30 กรกฎำคม 2561
13,900
13,900
13,900
12,900
2,500
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11 – 13 สิ งหำคม 2561
23 – 25 สิ งหำคม 2561
6 - 8 กันยำยน 2561
20 – 22 กันยำยน 2561
4 – 6 ตุลำคม 2561
13 – 15 ตุลำคม 2561
21 – 23 ตุลำคม 2561
8 – 10 พฤศจิกำยน 2561
22 – 24 พฤศจิกำยน 2561
6 – 8 ธันวำคม 2561
13 – 15 ธันวำคม 2561
20 – 22 ธันวำคม 2561

29 – 31 ธันวำคม 2561
30 - 2 มกรำคม 2562

13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900

13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900

13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900

12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

14,900
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
14,900
13,900
*** รำคำเด็กทำรก (อำยุไม่ เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ) 4,000 บำท ***

2,500
2,500

** ค่ำบริกำรข้ ำงต้ นท่ ำนต้ องชำระเพิม่ ค่ำทิป ท่ ำนละ 300 บำท/ทริป/ท่ ำน **
หมำยเหตุ

กำรเดินทำงในแต่ ละครั้งจะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 20 ท่ ำนขึน้ ไป ถ้ ำผู้เดินทำงไม่ ครบตำมจำนวนดังกล่ ำว บริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรื อเปลี่ยนแปลงรำคำ

อัตรำค่ ำบริกำรข้ ำงต้ น เป็ นรำคำตั๋วเครื่ องบินโปรโมชั่นจำกสำยกำรบิน ทั้งนีเ้ มื่อท่ำนตกลงเดินทำง จ่ ำยค่ ำจอง ค่ ำทัวร์
แล้ว มิสำมำรถเปลี่ยนแปลง เลื่อน หรื อ ยกเลิกกำรเดินทำงได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำจองค่ ำทัวร์
ในทุกกรณี
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบินโลว์คอสชั้นประหยัดพร้อมภาษี กรุ งเทพฯ –กัวลาฯ– กรุ งเทพฯ
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรื อตามเงื่อนไขของสายการบิน
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
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 ค่าโรงแรมที่พกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศมาเลเซี ย
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารรวม 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จดั เลี้ยงในแต่ละมื้อเป็ นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหารชนิด
ใดเป็ นพิเศษ หรื อมีเด็กควรนาอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ ครอบคลุมเรื่ อง
สุ ขภำพ และป่ วยไข้ ทุกกรณี) ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมี
ใบเสร็ จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพ/การสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมกับทางบริ ษทั ได้**
เบี้ยประเริ่ มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)
เบี้ยประเริ่ มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)
เบี้ยประเริ่ มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)
เบี้ยประเริ่ มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายในการทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่า
โทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์ เน็ต / ค่าซักซี ด / มินิบาร์
 ค่าระวางน้ าหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 ค่าตัว๋ เข้าชม OPTIONAL TOUR ต่างๆ
 ค่าทิป ท่านละ 300 บาท / ทริ ป / ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ขอใบเสร็ จถูกต้องเพื่อนาไปหักค่าใช้จ่าย
กำรจองและชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำ ท่ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 24 ชั่วโมงหลังกำรจอง
2. ค่ ำทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือชำระก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้ อย 21 วัน
(กรณีนักท่ องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ ชำระเงิน หรื อชำระเงินไม่ ครบภำยในกำหนด รวมถึงกรณีเช็ คของท่ ำนถูกปฏิเสธกำร
จ่ ำยเงินไม่ ว่ำกรณีใดๆ ให้ ถือว่ ำนักท่องเทีย่ วสละสิ ทธิ์กำรเดินทำงในทัวร์ น้ันๆ)
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หากท่านสมาชิกได้ทาการโอนเงินแล้วกรุ ณาส่ งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผูจ้ อง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
– แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จานวนสมาชิก และสาเนาหนังสื อเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายังเบอร์
แฟกซ์ / E-Mail / LINE
สาหรับคนไทยต่างด้าวสามารถเดินทางได้ โดยทาการแจ้งเข้าแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง และขอวีซ่า รายละเอียดกรุ ณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ท่านจองทัวร์ ดว้ ย
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทาในวันเวลาทาการของบริ ษทั ดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
ระเบียบกำรและข้ อตกลงกำรสำรองที่นั่ง
1. กรณี ท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ท่านมัดจาไว้ตามระยะเวลาและ
จานวน ดังนี้
ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วัน สงวนสิ ทธิ์ ไม่มีการคืนมัดจา
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. เมื่อท่านสารองที่นงั่ ในทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรื อ ถือศีลกินเจ
มังสวิรัติ กรุ ณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จหากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการหรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่ า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า
4. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญเสี ย
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หรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็ นต้น
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
หมำยเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ ำวข้ ำงต้ นและไม่ รับผิดชอบต่ อเหตุกำรณ์ ทเี่ กิดขึน้
นอก เหนือจำกควำมควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณี ที่ท่านถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ทีจ่ ะไม่ คืนค่ ำบริกำรทั้งหมด

!!! หนังสื อเดินทำงต้ องมีอำยุกำรใช้ งำนเหลือ
อย่ำงน้ อย 6 เดือน!!!

