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รหสัโปรแกรม : 14096 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

มาเลเซีย ปีนงั อิโปห ์กวัลาลมัเปอร ์3 วนั 2 คืน  

ปีนัง –FORT CORNWALLIS – ปีนังสตรีทอารต์ – หมูบ่า้นชาวประมง CHEW JETTY 

อิโปร ์- ปราสาทเคลล่ี - Art of Old town – สถานีรถไฟ - ศาลาวา่การเมือง – หอนาฬิกา  

กวัลาลมัเปอร ์- อีสตาน่า ไนการ่า - ถา่ยรูปตึกแฝด ปิโตรนัส - เมืองใหม ่ปุตราจายา่ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง    
เดือนมกรำคม 2562 26 - 28 12,900 

เดือนกมุภำพนัธ์ 2562 17 - 19 // 23 - 25 12,900 

เดือนมนีำคม 2562 23 - 25 // 30 - 1 13,900 

เดือนเมษำยน 2562 6 - 8 // 27 - 29 13,900 

เดือนพฤษภำคม 2562 11 - 13 // 25 - 27 13,900 

เดือนมถุินำยน 2562 22 - 24 12,900 
เดือนกรกฎำคม 2562 13 - 15 // 14 - 16 // 27 - 29 13,900 

เดือนสิงหำคม 2562 10 - 12 // 24 - 26 13,900 

เดือนกนัยำยน 2562 14 - 16  12,900 

เดือนตุลำคม 2562 12 - 14 // 13 - 15 // 19 - 21 13,900 

เดือนพฤศจิกำยน 2562 23 - 25 12,900 

เดือนธันวำคม 2562 5 - 7 // 7 - 9 // 8 - 10 // 14 - 16 13,900 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ปีนัง - วดัเขำเต่ำ KEK LOK SI - วดัไชยมังคลำรำม - วดัธรรมมิกำรำม  

08.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1 เคานเ์ตอร์สายการบิน
แอร์เอเซีย หมายเลข 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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10.50 น. ออกจากสู่ปีนงั โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เท่ียวบินท่ี FD403 (ไม่มีอำหำรบริกำรบนเคร่ือง) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินปีนงั น าสัมภาระข้ึนรถปรับอากาศ ผา่นชมอาคารบา้นเรือนชาวปีนงั ซ่ึงสร้างตามแบบ

สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสซ่ึงเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต น าท่านเท่ียวชม วดัเขำเต่ำ   ซ่ึงมีเจา้แม่กวนอิม
ประดิษฐานบนยอดเขา  ชม เจดียห์ม่ืนพระ ท่ีซ่ึงรัชกาลท่ี 5  เคยเสด็จประพาส เม่ือหลายร้อยปีก่อนและพระองคไ์ด้
ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองคใ์หก้บัวดั  เดิมทีนั้นวดัไดส้ร้างองคเ์จดียแ์บบจีนทั้งองค ์ มีเจด็ชั้น ทางวดัได้
ซาบซ้ึงถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค ์ จึงไดแ้กไ้ขใหช้ั้นท่ีสามถึงชั้นท่ีหา้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่า
ทุกวนัน้ี  บนวดัเขาเต่า เราสามารถชมทิวทศัน์ของเมือง ปีนงัเมืองท่าใหญ่ในสมยัประเทศองักฤษมาปกครอง 

 จากนั้นเท่ียวชม วดัไชยมังครำรำม  วดัไทยท่ีเก่าแก่ในเมืองปีนงั สร้างเม่ือ พ.ศ. 2388 เป็นวดัไทยท่ีมีพระพุทธ
ไสยาสน์ ยาวอนัดบั 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยูด่า้นในโบสถ ์  ชม วดัพม่ำธรรมมิกำรำม   ซ่ึงก่อสร้าง
ตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า ดา้นในมีพระพุทธรูปหินอ่อน และเจดียแ์บบพม่าท่ีงดงาม 

เยน็ รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มื้อที ่1 
ทีพ่กั NEO+ HOTEL / ROYAL HOTEL, PENANG ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง ปีนัง สตรีทอำร์ต - หมู่บ้ำนประมง CHEW JETTY - ป้อมปรำกำร FORT CORNWALLIS - อโิปห์ -  
 ปรำสำทเคลลี ่ - ART OF OLD TOWN สรีตทอำร์ตอิโปห์ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม มื้อที ่2  
 น ำท่ำนสู่ยำ่นเก่ำแก่ของปีนัง เท่ียวชม PENANG STREET ART ให้ท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรเดินชมอำคำรชิโน

โปรตุกีสอนัเก่ำแก่ สนุกสนำนกบักำรถ่ำยภำพท่ีศิลปินช่ือดงั นายเออร์เนสต ์ซาคาเรวิก  (Ernest Zacharevic) ศิลปิน
ชาวลิทวัเนียท่ีจบการศึกษาทางดา้นศิลปะจากมหาวิทยาลยัมิดเดิลเซ็กท่ีลอนดอน  ไดคิ้ดวำดภำพอนัสะทอ้นวิถีชีวิต 
ควำมเป็นอยู ่วฒันธรรมของชำวปีนงัไวต้ำมอำคำรอนัเก่ำแก่ต่ำงๆ เพื่อใหอ้ำคำรเหล่ำน้ีกลบัมำมีชีวติชีวำอีกคร้ัง 

 จากนั้นเดินทางสู่  หมู่บ้ำนชำวประมง (CHEW JETTY)  ชุมชนเล็กๆท่ีอดัแน่นไปดว้ยเรือนไมย้กพื้นสูงและเป็นท่ี
 อยูอ่าศยัของชาวเลและร้านรวงขายของท่ีระลึกตลอดสองขา้งทาง  
 จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ป้อมปรำกำร FORT CORNWALLIS เป็นป้อมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและเป็นหน่ึงในป้อมท่ี
 เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศมาเลเซียท่ีสะทอ้นเร่ืองราวอนัน่าท่ึงสมยัอาณานิคมของปีนงัผูดู้แลการก่อสร้างป้อมปราการ
 ในปี 1786 คือ เซอร์ฟรานซิส ไลท์ เขาสร้างป้อมน้ีข้ึนเพื่อปกป้องเส้นทางการคา้ขององักฤษจากการโจมตีโดยโจร
 สลดั หรือชาวฝร่ังเศส  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองอิโปห์  
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มื้อที ่3 
 น าท่านเท่ียวชม ปรำสำทเคลลี ่( KELLIE’S CASTLE) สร้างข้ึนเพื่อเป็นบา้นพกัใน  
 ต่างแดนชองวลิเล่ียม เคลล่ี สมิธ เจา้ของไร่ชาวสก๊อตแลนด ์ท าใหบ้า้นหลงัน้ีมีกล่ินอายของสก๊อตแลนด ์ ปราสาท

น้ีตั้งอยูเ่นินเขา ซ่ึงเป็นสวนยางมาก่อน อยา่งไรก็ตาม การก่อสร้างหยดุชะงกัลงเม่ือเคลล่ีเสียชีวติอยา่งกะทนัหนัในปี 
ค.ศ.1926 จึงกลายเป็นปราสาทท่ีตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวเหมือนอยู่ในความฝันท่านกลางพืชพนัธ์ุไมป่้าของรัฐเปรัคซ่ึง
ให้ความรู้สึกถึงความลึกลบัและเอกลกัษณ์โดดเด่นนอกเหนือจากความลึกลบัแล้วยงัเช่ือกนัว่ายงัมีห้องลบัและ
อุโมงคใ์ตดิ้นซ่อนอยูใ่นปราสาทอีกดว้ย   

 จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ART OF OLD TOWN  ชมภาพวาดบนก าแพง ตึก เก่าในย่าน  OLD TOWN ของเมืองอิ
โปห์ ซ่ึงรูปทั้งหมดก็จะส่ือความหมายของวฒันธรรม สังคม ทิวทศัน์ต่างๆ ของเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี 
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เยน็ รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มื้อที ่4 
ทีพ่กั โรงแรมท่ีพกั ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองอิโปห์ 
 

วนัทีส่ำม เมืองอโิปห์ - สถำนีรถไฟอโิปห์ - ศำลำว่ำกำรเมือง - หอนำฬิกำประจ ำเมือง - ร้ำนสินค้ำ OTOP - กวัลำลมัเปอร์ - วงั
 สุลต่ำน อสีตำน่ำ  ไนกำร่ำ - อำคำรสุลต่ำนอบัดุล ซำมัด - ถ่ำยรูปตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงำนช็อคโกแลต - เมืองใหม่ 
 ปุตรำจำย่ำ - กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม มื้อที่ 5 
 น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูป สถำนีรถไฟ ของเมืองอิโปห์ อีกหน่ึงแลนด์มาร์กประจ าเมืองท่ีใครมาแลว้มกัจะแวะมา

ถ่ายรูปกนัเสมอ  เท่ียวชม ศำลำว่ำกำรเมือง IPOH TOWN HALL หรือ DEWAN BANDARAYA IPOH สร้างเสร็จ
ในปี 1916 ออกแบบโดยสถาปนิกท่านเดียวกนักบัสถานีรถไฟของเมืองอิโปห์ ในอดีตท่ีน่ีเคยถูกใช้เป็นท่ีตั้งของ
ไปรษณียก์ลางและถูกเปล่ียนมาเป็นสถานีต ารวจ ก่อนท่ีจะมาเป็น TOWN HALL  ปัจจุบนัถูกเปล่ียนมาเป็นสถานท่ี
จดังานคอนเสิร์ต งานราชการ งานแต่งงาน หรืองานส าคญัต่างๆ เท่ียวชม หอนำฬิกำ ประจ าเมืองอิโปห์ BIRCH 
MEMORIAL CLOCK TOWER ตั้งอยู่ตรงขา้มกบัมสัยิดประจ าเมืองอิโปห์ สร้างข้ึนในปี 1909 เพื่อเป็นอนุสรณ์
ให้แก่ J.W.W BIRCH ประชากรชาวองักฤษคนแรกของรัฐเปรัค มีทั้งหมด 4 ดา้นประดบัไปดว้ยภาพวาดและรูปป้ัน
ต่างๆและท่ีด้านบนสุดของหอนาฬิกายงัมีระฆังขนาดใหญ่อยู่ด้วย ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ กรุง
กวัลาลมัเปอร์ ระหวา่งทางน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ช่ือดงัจากมาเลเซีย ณ ร้ำนสินค้ำ OTOP อาทิเช่น เคร่ืองตุ๋น
ยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเป๊ียะ / ปูแผน่ / ไก่แผ่น โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ยาทาประคบแกป้วดเม่ือย ปวดตามขอ้ ท่ีใครๆ มา
ซ้ือแลว้เป็นตอ้งฝากซ้ือซ ้ าอีกหลายรอบ 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น  มื้อที ่6  
 น าท่านเท่ียวชม กรุงกวัลำลมัเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิง่ใหญ่พระราชวงัของประมุข

แห่งประเทศ อสีตำน่ำ ไนกำร่ำ  น าท่านถ่ำยรูปย่ำน DATARAN MERDEKA สถานท่ีเฉลิมฉลองเอกราช ชมความ
งดงามของอาคารต่างๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณโดยรอบ อาทิเช่น อำคำร SULTAN ABDUL SMAD ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีท าการ
ของศาลสูง นบัเป็นอาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย และเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก น าท่านผา่นชม หอคอย
โทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นน าท่านถ่ายรูปและชมววิ ตึกแฝดปิโตรนัส ณ จุดท่ีมองเห็นตึกไดส้วยงามท่ีสุด 

 น าท่านเลือกซ้ือช็อคโกแลตแท้ๆ  จากโรงงำนช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซ่ึงช็อคโกแลตนั้นนบัเป็นสินคา้ 
ของฝากช่ือดงัอีกอยา่งของมาเลเซียท่ีนกัท่องเท่ียวต่างหาซ้ือเพื่อล้ิมลองและน ากลบัไปฝากคนท่ีท่านรัก 

  จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ ปุตรำจำย่ำ เท่ียวชม เมืองแห่งอนาคต เมืองท่ีวางผงัเมืองและเนรมิตอาคารส่ิงปลูกสร้าง
 ต่างๆ ไดอ้ยา่งสวยสดงดงาม ท่ีส าคญัยงัเมืองท่ีใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม พลงังานสะอาดเป็นอนัดบั 1 อีกดว้ย 
 น าท่านชมและถ่ายรูปท าเนียบรัฐบาล และมสัยดิประจ าเมือง ท่ีสร้างจากหินอ่อนสีชมพูอนังดงามยิง่ใหญ่ซ่ึงตั้งอยู่
 บริเวณริมทะเลสาบ 
เยน็ รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มื้อที ่7 
20.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดนสายการบินแอร์เซีย เท่ียวบินท่ี FD316 (ไม่มีอำหำรบริกำรบนเคร่ือง) 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจปรับเปลีย่นได้ตำมควำมเหมำะสมเพ่ือสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ สภำพอำกำศ เวลำ  กำรเมือง  
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และกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน ณ วนัที่เดินทำงจริงของประเทศทีเ่ดินทำง ทั้งนีบ้ริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ 
นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส ำคัญ 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2 ท่ำน 

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กไม่มีเตียง 

(อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี) 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

26 - 28 มกรำคม 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

17 - 19 กมุภำพนัธ์ 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

23 - 25 กมุภำพนัธ์ 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

23 - 25 มนีำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

30 - 1 เมษำยน 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

6 - 8 เมษำยน 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

27 - 29 เมษำยน 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

11 - 13 พฤษภำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

25 - 27 พฤษภำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

22 - 24 มถุินำยน 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

13 - 15 กรกฎำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 
14 - 16 กรกฎำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

27 - 29 กรกฎำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

10 - 12 สิงหำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

24 - 26 สิงหำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

14 - 16 กนัยำยน 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 2,500 

12 - 14 ตุลำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

13 - 15 ตุลำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

19 - 21 ตุลำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

23 - 25 พฤศจิกำยน 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

5 - 7 ธันวำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

7 - 9 ธันวำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

8 - 10 ธันวำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 

14 - 16 ธันวำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 2,500 
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*** รำคำเด็กทำรก (อำยุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บำท *** 

** ค่ำบริกำรข้ำงต้นท่ำนต้องช ำระเพิม่ค่ำทิป ท่ำนละ 400 บำท/ทริป/ท่ำน ** 
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หมำยเหตุ 
 กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ ำนวนผู้เดินทำง 20 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนดังกล่ำว บริษัทฯ  
 ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ 

 อตัรำค่ำบริกำรข้ำงต้น เป็นรำคำตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ันจำกสำยกำรบิน ทั้งนีเ้ม่ือท่ำนตกลงเดินทำง จ่ำยค่ำจอง ค่ำทัวร์
 แล้ว มิสำมำรถเปลี่ยนแปลง เล่ือน หรือ ยกเลิกกำรเดินทำงได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำจองค่ำทวัร์ 
 ในทุกกรณ ี
 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบินโลวค์อสชั้นประหยดัพร้อมภาษี กรุงเทพฯ - ปีนงั // กวัลาลมัเปอร์ - กรุงเทพฯ  
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเง่ือนไขของสายการบิน 
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดบั 3 ดาว มาตรฐานประเทศมาเลเซีย 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารรวม 7  ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ (อาหารท่ีจดัเล้ียงในแต่ละม้ือเป็นอาหารทอ้งถ่ิน หากท่านชอบทานอาหารชนิด

ใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรน าอาหารท่ีชอบติดตวัไปดว้ย) 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ไม่ครอบคลุมเร่ือง

สุขภำพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั การเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
**ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษทัได*้* 
 เบ้ียประเร่ิมตน้ 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วนั) 
 เบ้ียประเร่ิมตน้ 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วนั) 
 เบ้ียประเร่ิมตน้ 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วนั) 
 เบ้ียประเร่ิมตน้ 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วนั) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายในการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจดัเล้ียง / ค่า

โทรศพัท ์/ ค่าโทรศพัทท์างไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซกัซีด / มินิบาร์  
 ค่าระวางน ้าหนกัสัมภาระท่ีเกินจาก 20 กิโลกรัม 
 ค่าตัว๋เขา้ชม OPTIONAL TOUR ต่างๆ 
 ค่าทิป ท่านละ 400 บาท / ทริป / ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกตอ้งเพื่อน าไปหกัค่าใชจ่้าย 
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กำรจองและช ำระเงิน  
1. ช ำระเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 8,000 บำท ภำยใน 24 ช่ัวโมงหลงักำรจอง 
2. ค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือช ำระก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำร
จ่ำยเงินไม่ว่ำกรณใีดๆ ให้ถือว่ำนักท่องเทีย่วสละสิทธ์ิกำรเดินทำงในทวัร์น้ันๆ)  

 หากท่านสมาชิกไดท้  าการโอนเงินแลว้กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน ระบุช่ือ – นามสกุล ผูจ้อง พร้อมทั้งท่ีอยู ่หมายเลข
 โทรศพัท ์– แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมท่ีจอง / วนัเดินทาง / จ  านวนสมาชิก และส าเนาหนงัสือเดินทางของท่านและสมาชิก
 ในกลุ่ม มายงัเบอร์แฟกซ์ / E-Mail / LINE ID 
 ส าหรับคนไทยต่างดา้วสามารถเดินทางได ้โดยท าการแจง้เขา้แจง้ออกท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง และขอวซ่ีา รายละเอียด
 กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กบัพนกังานท่ีท่านจองทวัร์ดว้ย 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์ไลน์ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของบริษทั ดงัน้ี  
วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 
วนัเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

ระเบียบกำรและข้อตกลงกำรส ำรองที่น่ัง 
1. กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกบัคณะทวัร์ไม่วา่ดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จ าเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีท่านมดัจ าไวต้ามระยะเวลาและ
จ านวน ดงัน้ี 

ยกเลิกการเดินทางระหวา่ง 15 – 29 วนั สงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนมดัจ า 
ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

2. เม่ือท่านส ารองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ 
มงัสวรัิติ กรุณาแจง้ใหพ้นกังานขายทวัร์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

หมำยเหตุ  
 1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2.  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้
นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า 

4.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญเสีย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 5.  เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
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ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 
6.  ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
 7.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ 

 
หมำยเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นและไม่รับผดิชอบต่อเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้
นอก เหนือจำกควำมควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนดัหยดุงาน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ กรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยและต่างประเทศ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ทีจ่ะไม่คืนค่ำบริกำรทั้งหมด 
 

!!! หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือ 
อย่ำงน้อย 6 เดือน!!!   

 
 


