เบตง -ปีนัง 3 วัน 2 คืน “เที่ยว 1 มรดกโลก”
เบตง จังหวัดยะลา เมืองงามชายแดน ชมบรรยากาศแสนสบายกับรอยยิ้มของชาวเบตง
ปีนัง “เมืองมรดกโลก” ไข่มกุ ตะวันออก ศูนย์กลางการศึกษาและศาสนสถาน
กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
06.00 น.
****

****
****
เที่ยง
****

****

เย็น

หำดใหญ่ – อ.เบตง จ.ยะลำ

( - / เที่ยง / เย็น )

คณะพร้ อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ พร้ อมรถตูป้ รับอากาศ เดินทางสู่ ด่านสะเดา
ถึ ง ด่ ำ นสะเดำ ทาการตรวจประทับตราหนัง สื อ เดิ น ทาง ถึ ง ด่ ำ นบู กิต คำยู อี ต้ ั ม ประเทศมาเลเซี ย ท าการตรวจ
ประทับตราหนังสื อเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากร ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์
( เวลามาเลเซี ย เร็ วกว่าเวลาไทย 1 ชัว่ โมง )
ถึงด่ ำนเปิ งกำลันฮู ลู รั ฐเปรั ค ของประเทศมาเลเซี ย ทาการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางและผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากร ด่ ำนเบตง ของประเทศไทย ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ถึงอ.เบตง)
นาคณะเดินทางสู่ ตวั เมือง อ.เบตง จังหวัดยะลำ เมืองงามชายแดน ชมบรรยากาศแสนสบาย กับรอยยิ้มของชาวเบตง
อิ่มอร่ อยกับอาหารขึ้นชื่อมากมาย เช่น โจ๊กกบ หมี่เบตง ข้าวมันไก่เบตง ส้มโชกุน ฯลฯ (อิสระไม่รวมในรายการ)
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร ( 1 )
นาคณะชมพระมหำธำตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกำศ แห่งวัดพุทธาธิ วาส ตั้งตระหง่านโดดเด่น ด้วยศิลปะศรี วิชยั อัน
สวยงามสมส่ วน ภายในเจดียช์ ้ นั บนสุ ดบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า และมีพระพุทธธรรมประกาศเป็ น
พระประทาน มีรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่อยู่ที่ช้ นั ล่าง กราบสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
ผ่านชมตู้ไปรษณีย์ใหญ่ ที่สุด ในประเทศไทย ตั้งอยู่ในตัวอาเภอเบตง จากนั้นเดินทางต่อ ...เส้ นทางคดโค้งตัดผ่า น
ขุนเขาและป่ าทึบ ตัวเมืองซ่ อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและอากาศเย็นฉ่ า จนเป็ นที่มาของสมญานาม
"เมืองในหมอกและดอกไม้ "
 บริ การอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร ( 2 ) นาคณะเช็คอินที่พกั โรงแรม Grand Mandarin Betong Hotel
หรื อเทียบเท่ ำ เชิญท่านอิสระเดินทางบริ เวณใกล้ที่พกั ชม อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บริ เวณถนนอมรฤทธิ์ มี
ความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร เพื่อแก้ไขปั ญหาในการขนส่ งระหว่างชุมชนเมืองในปั จจุบนั กับชุมชน
เมืองใหม่ อุโมงค์แห่งนี้จะดูสวยงามในช่วงเวลายามค่าคืน จะมีผคู ้ นสัญจรไปมาไม่ขาดเป็ นสถานที่ที่มีชื่อเสี ยงอีกแห่ง
หนึ่งของเบตงท่านจะได้ชม นกนำงแอ่ น ยามพลบค่าบนท้องฟ้ าในย่านชุมชนกลางเมืองเบตงจะเต็มไปด้วยนก
นางแอ่นที่บินมาอาศัยหลับนอนเกาะอยู่ตามอาคารบ้านเรื อนและสายไฟฟ้ าอยู่มากมาย โดยเฉพาะที่บริ เวณหอนาฬิกา
ซึ่งประดับด้วยไฟฟ้ าสว่างไสวตลอดคืน จะมีนกหนาแน่นเป็ นพิเศษ เป็ นภาพที่น่าอัศจรรย์และเป็ นสัญลักษณ์อีก
อย่างหนึ่งของเบตง นกนางแอ่นเหล่านี้บินหนีความหนาวมาจากไซบีเรี ย จะพบเห็นเป็ นจานวนมากในช่วงเดือน
กันยายน-มีนาคม ( พักค้ ำงคืน...ที่เบตง , จังหวัดยะลำ )
1

วันที่สอง
เช้า

****

****

เที่ยง
****
****
****

****
****

เย็น
****

อ.เบตง ยะลำ – ปี นัง “ เมืองมรดกโลก ”

( เช้ ำ / เทีย่ ง / เย็น )

 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ในโรงแรม ( 3 ) นาคณะชมสวนไม้ ดอกเมืองหนำว โครงการนี้สร้างตามแนว
พระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นการศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกเมืองหนาว
ต่างๆ อาทิ เบญจมาศ กุหลาบ เยอบีรา หน้าวัว ไฮเดนเยีย ดาวเรื อง ทานตะวัน ซัลเวีย นอกจากนี้ทางโครงการยังนา
ร่ อง ขยายผลและเป็ นต้นแบบให้ชาวบ้านในพื้นที่เพาะปลูกพืชเมืองหนาวขาย จากนั้นเดินทางต่อ ...
ชมอุโมงค์ ปิยะมิตร บริ เวณนี้เป็ นหมู่บา้ นของผูร้ ่ วมพัฒนาชาติไทย เดิมเคยเป็ นฐานที่มนั่ ของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา
(เขต 2) อุโมงค์แห่งนี้สร้ างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็ นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิ โลเมตร ความกว้าง
ประมาณ 50 - 60 ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทางใช้เป็ นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง
บริ เวณนี้จดั ให้มีนิทรรศการแสดงภาพประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีการดาเนินชีวติ ภายในป่ า
ชมบ่ อน้ำร้ อน เป็ นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ มีน้ าพุเดือดขึ้นมาจากพื้นดิน ตรงจุดบริ เวณที่น้ าเดือดสามารถต้มไข่สุก
ภายใน 7 นาที มีบริ การห้องอาบน้ าแร่ ซึ่ งเชื่อกันว่าน้ าแร่ จากบ่อน้ าร้ อนสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรั กษา
โรคผิวหนัง จากนั้นเดินทางต่อ ...
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร ( 4 ) จากนั้นเดินทางสู่ ปีนัง
ถึงด่ ำนเบตง ของประเทศไทย ทาการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทาง ถึงด่ ำนเปิ งกำลันฮู ลู รั ฐเปรั ค ของประเทศ
มาเลเซี ย ทาการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางและผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากร
นาคณะเดินทางข้ามสะพำนปี นัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาว13.5 กม.
ถึงเกำะปี นัง Penang Island “เมืองมรดกโลก” หรื อที่คนไทยรู ้ จกั ในนามเกำะหมำก “ไข่มุกแห่ งตะวันออก” ชม
ความพิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันและตะวันออกอันเป็ นสมบัติที่
ได้รับเป็ นมรดกตกทอดสื บกันมา ลักษณะการก่อสร้ างอาคารแห่งความผสมผสานสถาปั ตยกรรม
นาคณะนมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่วัดเขำเต่ ำ ชมเจดียห์ มื่นพระ
นาคณะขึ้นชมปี นังฮิลล์ Penang Hill นัง่ รถรางขึ้นปี นังฮิลล์ ที่มคี วามสู ง 830 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเลสามารถ
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบกว้างไกลสุ ดสายตาของเกาะปี นัง อากาศเย็นแสนบริ สุทธิ์ (ค่าขึ้นปี นังฮิลล์ไม่รวมใน
รายการ 30 RM/ท่าน)
 บริ การอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร ( 5 )
นาคณะเช็คอินที่พกั โรงแรม Royal Hotel , Cititel Hotel,Cititel Exprest Hotel,George T own
Cityl หรื อเทียบเท่ ำ ( พักค้ ำงคืน...ทีป่ ี นัง , มำเลเซีย )

วันทีส่ ำม
เช้า
****

เที่ยง

ปี นัง “ เมืองมรดกโลก ” - ด่ำนสะเดำ – หำดใหญ่

( เช้ ำ / เที่ยง / - )

 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ในโรงแรม ( 6 ) Check-out จำกโรงแรม นาคณะผ่านชมเมืองจอร์ จทาวน์
ป้ อมปื นคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตอเรี ย อนุสาวรี ยส์ งครามโลกครั้งที่ 1 City Hall
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ปีนัง Penang Museum มีการจัดแสดงภาพถ่ายเก่าๆ แผนที่ แผนผังและวัตถุโบราณทาง
ประวัติศาสตร์ กริ ชของมาเลเซี ย เฟอร์ นิเจอร์ แบบจีน ผ้าปักและภาพวาดเมืองปี นังในสมัยก่อน ชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุด
ในปี นัง“วัดไชยมังคลำรำม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดพม่ ำ ชมสถาปั ตยกรรมอันวิจิตรตระการตา
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 7 ) จากนั้นเดินทางต่อ นาคณะช้อปปิ้ งร้ ำนสิ นค้ ำพืน้ เมือง เช่น บะกุ๊ดแต๋ ,
น้ ามันนวดแก้ปวดเมื่อย, ขนมเปี๊ ยะและขนมพื้นเมือง เป็ นต้น และร้ ำนช็อกโกแล็ต จากนั้น
เดินทางสู่ จงั โหลน
2

****
****
****
ค่า

ถึงด่ ำนบูกิตคำยูอีต้ มั ประเทศมาเลเซี ย ทาการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทาง
ถึงดิวตีฟ้ รี สปอร์ ต ให้ท่านซื้ อของฝาก เหล้า - บุหรี่ - เครื่ องสาอาง ขนมต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่ สะเดา
ถึงด่ ำนสะเดำ ประเทศไทย ทาการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ถึงหำดใหญ่ ***โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับที่ดี *** ( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

อัตรำค่ำบริกำร : กรุ๊ปเหมำเฉพำะคณะท่ำน ให้ ท่ำนสำมำรถ กำหนดวันเวลำเดินทำงได้เอง รำคำนี้ไม่ ตรงเทศกำลไทย และมำเลเซีย
ห้ องพัก
พักห้ องละ 2 ท่ ำน
พักห้ องละ 1 ท่ ำน
บุคคลที่ 3 มีเตียงเสริม

ผู้ใหญ่ 10 ท่ ำน
5,900 บำท
7,900 บำท
5,300 บำท

- เด็ก อำยุต่ำกว่ ำ 2 ปี
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี

แพ็กเกจนีร้ วม :

ผู้ใหญ่ 8 – 9 ท่ ำน
6,900 บำท
8,900 บำท
6,200 บำท

ผู้ใหญ่ 6 - 7 ท่ ำน
8,400 บำท
10,400 บำท
7,560 บำท

ผู้ใหญ่ 4 - 5 ท่ ำน
11,500 บำท
13,500 บำท
10,350 บำท

ฟรี ไม่ คดิ ค่ ำบริกำร
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ มีเตียงเสริม คิดรำคำ 75 % จำก รำคำผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม
คิดรำคำ 90 % จำก รำคำผู้ใหญ่

 รถตูป้ รับอากาศ VIP. พร้ อมพนักงาน
Driver Guide คอยให้บริ การ
 ห้องพักโรงแรม 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 อาหาร เช้า 2 มื้อ , เที่ยง 3 มื้อ , เย็น 2 มื้อ
- ค่าเข้าสวนดอกไม้,อุโมงค์ปิยะมิตร
 ซิ ต้ ที วั ร์ + ค่าเข้าชม + ธรรมเนียม ตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองตามกาหนดของกรมธรรม์
วงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตาม
เงื่อนไขกรมธรรมณ์
อัตรำนี้ไม่ รวม :
- ค่าทาหนังสื อเดินทาง
- ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
- ค่าขึ้นปี นังฮิลล์ 30 RM/ท่าน
- ภาษีมลู ค่าเพิ่ม / ภาษีหกั คืน ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือ
รายการ
- ไม่ รวมค่ ำทิปพนักงำนขับรถ

เงื่อนไข :
- หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน ในวัน

เดินทาง // และ เจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จองโรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยู่
ในเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทางแล้วท่านจะแยกตัว
หรื อจะไม่ใช้บางสิ่ งบางอย่างในรายการไม่สามารถ
หักคืนเงินได้
- ชาระเงิน มัดจา 50 % ในวันที่ทาการจอง / ส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง
20 วัน พร้ อมสาเนา หนังสื อเดินทาง
** หมำยเหตุ หำกตรงเทศกำลมำเลต้ องเช็ครำคำอีกครั้ง เช่ น วัน
แรงงำน/ฮำรี รำยอ /ตรุษจีน/คริ สมำสต์ /ปี ใหม่ /วันเกิดกษัตริ ย์/
วันชำติมำเล
- จำนวนผู้เดินทำงน้ อยกว่ ำที่ตกลง รำคำจะต้ องมีกำรเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้
- รำคำข้ ำงต้ นยกเว้ นวันเทศกำลต่ ำงๆ ทั้งไทยและ ประเทศมำเลเซี ย
หมำยเหตุ
- “ ที่ขีดเส้นใต้คือผ่านชมและหรื ออาจมีค่าเข้าชม ”

กรุณำโอนเงิน :
ธนำคำรไทยพำณิชย์
ชื่อบัญชี คุณลีนำ บุญพำล้ำเลิศ
เลขที่ 865 – 207473 – 8

สำขำย่ อยโรบินสัน
บัญชี ออมทรัพย์

หมำยเหตุ เนื่องจำกประเทศมำเลเซี ยในแต่ ละช่ วงห้ องค่ อนข้ ำงเต็ม ที่พักส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจำไว้ ล่วงหน้ ำ ดังนั้นถ้ ำโรงแรม
ตำมที่ระบุในรำยกำรห้ องพักเต็ม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่พักและปรับรำคำทัวร์ ใหม่ ตำมควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
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บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้
แล้ว ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทางต่างประเทศและต้องทาการชาระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทางของ
คณะจะเกิดขึ้นให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง
หรื อลดจานวนผูเ้ ดินทาง หลังการทางบริ ษทั ได้ทาการยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระค่าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านลดจานวนผู ้
เดินทาง หรื อไม่ทานอาหารที่ทางบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว
- บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่
เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อ
โรงแรมปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ขนส่ ง หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการโดยสุดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ
หรื อร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่กาหนดแล้ว
ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน
เนื่องจากให้คณะได้เดินทางต่อไปได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจาก
ใช้บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี
เงื่อนไขกำรยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่ว่ากี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละ
โรงแรมเพราะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติ้ง ถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่วน
โรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั กฎของแต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน
เงื่อนไขกำรจอง
- วางเงินมัดจา 50 % ในวันทาการจอง แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ ตมาด้วย
- ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน
เอกสำรในกำรเดินทำง
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- สาหรับพาสปอร์ ต่างชาติกรุ ณาตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งว่าท่านต้องทาวีซ่าหรื อเปล่า(ผูเ้ ดินทางเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบเอง)
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