ปีนัง - เบตง 3 วัน 2 คืน “เที่ยว 1 มรดกโลก”
ตล ุยตลาดโต้รงุ่ - ปีนัง “เมืองมรดกโลก” ไข่มกุ ตะวันออก ศูนย์กลางการศึกษาและศาสนสถาน
ชมทะเลหมอก เบตง เมืองงามชายแดน ชมบรรยากาศแสนสบายกับรอยยิ้มของชาวเบตง

กาหนดการเดินทาง วันที่ 6 – 8 เมษายน 2562 (วันจักรี)
วันแรก

หาดใหญ่ – ปี นัง Penang - ป้ อมปื น - Penang Street Art -หมู่บา้ นชาวประมง Jetty - ตลาด
โต้รุ่ง Gurney Drive - ช้อปปิ้ งห้าง Gurney Plaza ( เช้ า อาหารว่ างแบบกล่อง/ เทีย่ ง / - )

05.00 น.

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ หน้าบริ ษทั ซันนี่ทวั ร์ โดยรถบัสไทย เช้า (1) บริ การอาหารว่าง
แบบกล่องจากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดาของประเทศไทย ทําการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทาง จากนั้นคณะ
เปลี่ยนรถบัสเป็ นรถบัสของประเทศมาเลเซี ย เดินทางผ่านพิธีการทางศุลกากรของมาเลเซี ยที่ด่านบูกิตกายูฮีตมั
และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินท่านผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุ ไหงปั ตตานี บัตเตอร์ เวิร์ธ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะปี นัง Penang Island ...“เมืองมรดกโลก”
หรื อที่คนไทยรู้จกั ในนามเกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ข้าม สะพาน
ปี นัง เชื่ อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็ นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. เกาะปี นัง
ได้ข้ ึนเป็ นเมืองมรดกโลก เพราะมีความพิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน
จากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันตก และตะวันออก เป็ นสมบัติ
ที่ได้รับเป็ นมรดกตกทอดสื บต่อกันมา
 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นชม เกาะปี นัง Penang Island
ผ่านชม เมืองจอร์ จทาวน์ ป้อมปื นคอนวอลลิสหอนาฬิ กาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1
City Hall นําท่านชมศิลปะภาพวาดฝาผนังปี นัง Penang Street Art ซึ่งอยูใ่ นถนนสายต่างๆ ของ
จอร์ จทาวน์ที่สะท้อนวิถีชีวติ ในหลายๆ ด้าน โดยศิลปิ นชาวลิทวั เนีย "เออร์เนสต์ แซคาเรวิก" ที่วาดภาพชุด
"มิเรอร์ จอร์จทาวน์" หรื อกระจกสะท้อนจอร์จทาวน์ ในงานฉลอง จอร์จทาวน์ เฟสติวลั หรื อจะเปลี่ยน
บรรยากาศ นัง่ สามล้อชมเมือง (อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าสามล้อในรายการทัวร์ )
นําท่านแวะหมู่บ้านชาวประมง Jetty เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ที่อยูร่ ิ มนํ้า มีหลายบ้านที่เปิ ดขายของฝาก ขนม
และเครื่ องดื่ม เป็ นร้านเล็กๆแต่แต่งได้เก๋ ไก๋ เชิญท่านอิสระเดินเล่น หรื อเช่ารถจักรยาน ( ไม่ รวมค่ าเช่ า
รถจักรยาน )

12.00 น.
**

****

1

***
เย็น

***

พร้อมกันตามเวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ ตลาดโต้รุ่งของเกาะปี นัง ย่าน Gurney Drive เกอร์ นี่ยไ์ ดรฟ์
แหล่งที่รวบรวมอาหารชั้นยอดของเกาะปี นังมาไว้ในที่เดียว
 อาหารเย็น (อิสระ) กับอาหารพื้นเมืองอันหลากหลา อาทิ ลักซา, ชาก๋ วยเตี๋ยว,บักกุเต๋ (ซี่ โครงหมูต๋ ุนใส่
สมุนไพรต่างๆ) ,โอเจียน (หอยทอด) ,สะเต๊ะ ,ปลากระเบนผัดพริ กแกง,ปลาหมึกชุบแป้ งทอดกรอบ ราดซอส,
หอยหลอดผัดกับเครื่ องเทศ, Apom อาปอม เป็ นแพนเค้ก หรื อคลายๆขนมถังแตกบ้านเรา ,นาซิเลอมัก , เมนู
ขึ้นชื่อ ล็อก ล็อก (Lok Lok) เป็ นจิ้มจุ่มสไตล์มาเลเซี ย มีท้ งั เนื้อสัตว์ ไส้กรอก ลูกชิ้น ผักต่างๆ ฯลฯ เสี ยบเป็ น
ไม้ให้เลือกแล้วจุ่มลงไปในหม้อนํ้าซุ ป และมีน้ าํ จิ้มให้เลือกหลายแบบ ตามใจชอบ ท่านจะได้บรรยากาศรม
ยามเย็นริ มทะเล พร้อมกับอาหารหลากหลายชนิดที่มีให้ท่านเลือกชิม หรื อท่านใดจะเลือกเดินช้อปปิ้ งห้างเชิญ
ที่หา้ ง Gurney Plaza ซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลกัน
พร้อมกันตามเวลานัดหมาย นําท่านเข้าสู่ ที่พกั Royal Hotel ,Bay view Hotel, Cititel
Hotel,Cititel Exprest Hotel,George T own Cityl หรือเทียบเท่ า ( พักค้ างคืน...ทีป่ ี นัง , มาเลเซีย )

วันทีส่ อง ปี นัง– วัดเขาเต่ า – วัดไทย - วัดพม่ า –เบตง-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ -ตู้ไปรษณีย์

(เช้ า เทีย่ ง เย็น )

เช้า

 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (3) นําท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่ า Kek Lok Si
Temple ชมเจดียห์ มื่นพระ แวะไหว้พระที่ “วัดไชยมังคลาราม” วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปี นัง นมัสการ
พระพุทธไสยาสน์ แวะวัดพม่ า ชมสถาปั ตกรรมอันวิจิตรตระการตา ช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง อาทิเช่น
ขนมเปี้ ยะ , บะกุ๊ดแต๋ เป็ นต้น
12.00 น.  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 4 ) นําท่านเดินทางสู่ อ.เบตง เมืองงามชายแดนใต้ สมญานาม "เมืองใน
หมอก และดอกไม้ "
****
ผ่านด่ านเปิ งกาลันฮูลู รัฐเปรัค ของประเทศมาเลเซีย ทําการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางและผ่านพิธีการ
ตรวจ คนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากร ด่ านเบตง ของประเทศไทย
****
คณะเดินทางสู่ ตวั เมือง อ.เบตง ผ่านชมตู้ไปรษณีย์ใหญ่ ทสี่ ุ ดในประเทศไทย ตั้งอยูใ่ นตัวอําเภอเบตง
เย็น
 บริ การอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ( 5 ) นําคณะเช็คอินที่พกั โรงแรม Grand Mandarin Betong
Hotel หรือเทียบเท่า เชิญท่านอิสระเดินทางบริ เวณใกล้ที่พกั ชม อุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บริ เวณ
ถนนอมรฤทธิ์ มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร เพื่อแก้ไขปั ญหาในการขนส่ งระหว่างชุมชนเมือง
ในปั จจุบนั กับชุมชนเมืองใหม่ อุโมงค์แห่งนี้จะดูสวยงามในช่วงเวลายามคํ่าคืน จะมีผคู ้ นสัญจรไปมาไม่ขาด
เป็ นสถานที่ที่มีชื่อเสี ยงอีกแห่งหนึ่งของเบตงท่านจะได้ชม นกนางแอ่ น ยามพลบคํ่าบนท้องฟ้ าในย่านชุมชน
กลางเมืองเบตงจะเต็มไปด้วยนกนางแอ่นที่บินมาอาศัยหลับนอนเกาะอยูต่ ามอาคารบ้านเรื อนและสายไฟฟ้ าอยู่
มากมาย โดยเฉพาะที่บริ เวณหอนาฬิกาซึ่งประดับด้วยไฟฟ้ าสว่างไสวตลอดคืน จะมีนกหนาแน่นเป็ นพิเศษ
เป็ นภาพที่น่าอัศจรรย์ และเป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเบตง นกนางแอ่นเหล่านี้บินหนีความหนาวมาจาก
ไซบีเรี ย จะพบเห็นเป็ นจํานวนมากในช่วงเดือน กันยายน-มีนาคม ( พักค้ างคืน...ที่เบตง , จังหวัดยะลา )

วันทีส่ าม ทะเลหมอก–สวนดอกไม้ – อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่ อนา้ ร้ อน-หาดใหญ่ ( เช้ า / เทีย่ ง / - )
04.30 น.

นําคณะชม "ทะเลหมอกอัยเยอร์ เวง" หรื อ "ทะเลหมอกเขาไมโครเวฟ" สุ ดยอดทะเลหมอกที่สวยที่สุดใน
ภาคใต้เป็ นยอดเขาสู งกว่า 2,000 ฟุต อยูใ่ นเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ
2

หรื อยอดเขากุนุงซิลิปัต ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของเครื่ องและเสาส่ งสัญญาณโทรศัพท์ของทีโอที สมควรแก่เวลา นําคณะ
เดินทางกลับที่พกั
เช้า
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ในโรงแรม (6) นําคณะชมสวนไม้ ดอกเมืองหนาว โครงการนี้สร้างตามแนว
พระราชดําริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นการศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกเมือง
หนาวต่างๆ อาทิ เบญจมาศ กุหลาบ เยอบีรา หน้าวัว ไฮเดนเยีย ดาวเรื อง ทานตะวัน ซัลเวีย นอกจากนี้ทาง
โครงการยังนําร่ อง ขยายผลและเป็ นต้นแบบให้ชาวบ้านในพื้นที่เพาะปลูกพืชเมืองหนาวขาย
****
ชมอุโมงค์ ปิยะมิตร บริ เวณนี้เป็ นหมู่บา้ นของผูร้ ่ วมพัฒนาชาติไทย เดิมเคยเป็ นฐานที่มนั่ ของพรรค
คอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็ นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาว
ประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50 - 60 ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทางใช้เป็ น
ที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง บริ เวณนี้ จดั ให้มีนิทรรศการแสดงภาพประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีการ
ดําเนินชีวติ ภายในป่ า
****
ชมบ่ อนา้ ร้ อน เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ มีน้ าํ พุเดือดขึ้นมาจากพื้นดิน ตรงจุดบริ เวณที่น้ าํ เดือดสามารถต้มไข่
สุ กภายใน 7 นาที มีบริ การห้องอาบนํ้าแร่ ซึ่ งเชื่ อกันว่านํ้าแร่ จากบ่อนํ้าร้อนสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อย
และรักษาโรคผิวหนัง จากนั้นเดินทางต่อ ...
เที่ยง
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( 7 ) นําท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
****
ถึงด่ านบูกติ คายูอตี ้ มั ประเทศมาเลเซีย ทําการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทาง
****
ถึงดิวตีฟ้ รี สปอร์ ต ให้ท่านซื้ อของฝาก เหล้า - บุหรี่ - เครื่ องสําอาง ขนมต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่ สะเดา
****
ถึงด่ านสะเดา ประเทศไทย ทําการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
คํ่า
ถึงหาดใหญ่ ***โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับที่ดี ***
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
อัตราค่ าบริการ :
จานวนผู้เดินทาง
บัสขั้นต่า 30 ท่าน

พักคู่ท่านละ
5,700 บาท/ท่าน

- เด็ก อายุตา่ กว่ า 2 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี

พักเดี่ยวท่านละ
7,700 บาท/ท่าน

คนทีส่ ามของห้ องเสริมเตียง
5,130 บาท/ท่าน

ฟรี ไม่ คดิ ค่ าบริการ
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ มเี ตียงเสริม คิดราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม
คิดราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่
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แพ็กเกจนีร้ วม :
 รถบัสปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยบริ การ
หากจํานวนไม่ครบตามที่กาํ หนดจะเปลี่ยนเป็ นรถตู ้
เพื่อให้คณะที่จองแล้วเดินทางต่อไปได้

เงื่อนไข :
- หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ในวัน

เดินทาง // และ เจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จองโรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยู่
ในเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทางแล้วท่านจะแยกตัว
 ห้องพักโรงแรม 2 คืน ห้องละ 2 -3 ท่าน
หรื อจะไม่ใช้บางสิ่ งบางอย่างในรายการไม่สามารถ
 อาหาร 7 มื้อ
หักคืนเงินได้
- ค่าเข้าสวนดอกไม้,อุโมงค์ปิยะมิตร
- ชําระเงิน มัดจํา 50 % ในวันที่ทาํ การจอง / ส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง
 ซิ ต้ ีทวั ร์ + ค่าเข้าชม +ค่าธรรมเนียม ตามรายการ
20 วัน พร้อมสําเนา หนังสื อเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองตามกําหนดของกรมธรรม์ ** หมายเหตุ หากตรงเทศกาลมาเลต้ องเช็คราคาอีกครั้ง เช่ น วัน
วงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตาม แรงงาน/ฮารีรายอ /ตรุ ษจีน/คริสมาสต์ /ปี ใหม่ /วันเกิดกษัตริย์/
เงื่อนไขกรมธรรมณ์
วันชาติมาเล
อัตรานีไ้ ม่ รวม :
- จานวนผู้เดินทางน้ อยกว่ าที่ตกลง ราคาจะต้ องมีการเปลีย่ นแปลง
- ค่าทําหนังสื อเดินทาง
เพิม่ ขึน้
- ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
- ราคาข้ างต้ นยกเว้ นวันเทศกาลต่ างๆ ทั้งไทยและ ประเทศมาเลเซีย
- ค่าขึ้นปี นังฮิลล์ 40 RM/ท่าน
หมายเหตุ
- ภาษีมลู ค่าเพิ่ม / ภาษีหกั คืน ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ
- “ ที่ขีดเส้นใต้คือผ่านชมและหรื ออาจมีค่าเข้าชม ”
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มและอื่นๆ นอกเหนื อ
กรุณาโอนเงิน :
รายการ

- ไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์ (ค่ าทิป
ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ และ
เป็ นสิ่ งมุ่งหวังของผู้ให้ บริการ)

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี คุณลีนา บุญพาลา้ เลิศ
เลขที่ 865 – 233825-5

สาขาย่ อยโรบินสั น
บัญชี ออมทรัพย์

หมายเหตุ เนื่องจากประเทศมาเลเซียในแต่ ละช่ วงห้ องค่ อนข้ างเต็ม ที่พกั ส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจาไว้ ล่วงหน้ า ดังนั้นถ้ าโรงแรม
ตามทีร่ ะบุในรายการห้ องพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงโรงแรมทีพ่ กั และปรับราคาทัวร์ ใหม่ ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาํ ระไว้
แล้ว ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทางต่างประเทศและต้องทําการชําระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทางของ
คณะจะเกิดขึ้นให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง
หรื อลดจํานวนผูเ้ ดินทาง หลังการทางบริ ษทั ได้ทาํ การยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระค่าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านลดจํานวนผู ้
เดินทาง หรื อไม่ทานอาหารที่ทางบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว
- บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
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รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่
เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อ
โรงแรมปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ขนส่ง หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการโดยสุดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ
หรื อร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจํานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางตํ่ากว่าที่กาํ หนดแล้ว
ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน
เนื่องจากให้คณะได้เดินทางต่อไปได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจํารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจาก
ใช้บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี
เงือ่ นไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่วา่ กี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละ
โรงแรมเพราะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติ้ง ถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่วน
โรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั กฎของแต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน
เงือ่ นไขการจอง
- วางเงินมัดจํา 50 % ในวันทําการจอง แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน
เอกสารในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- สําหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุ ณาตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งว่าท่านต้องทําวีซ่าหรื อเปล่า(ผูเ้ ดินทางเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบเอง)
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