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IPOH – PENANG 
เสน่หเ์มืองเก่าพหุวัฒนธรรมแหง่มาเลเซีย 
น่ังรถไฟ ETS ไป “อิโปห”์ เมืองศิลปะและอาหารเลิศรส 

 เยือน “จอรจ์ทาวน”์ เมืองมรดกโลกแห่งปีนัง 
(หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร ์– รถไฟ ETS – อิโปห ์– จอรจ์ทาวน ์– ปีนัง) 

วันที ่7 – 10 ธันวาคม พ.ศ.2565 (4 วัน 3 คืน) 

วันพธุที ่7 ธันวาคม 2565 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปาดงัเบซาร ์– อิโปห ์    (1)  

 
06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินนานาชาติดอนเมอืง บรเิวณเคานเ์ตอร ์สายการบินแอรเ์อเชีย โดยมีเจา้หนา้ที่ 

สขุนิยมทวัร ์คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรื่องสมัภาระ 
08.30 น.  เหนิฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD 3106 

10.05 น. เดินทางถงึ สนามบนิหาดใหญ่ เปล่ียนการเดินทางเป็นรถบสัปรบัอากาศ ออกเดนิทางข้ามแดนสู่ มาเลเซีย ผ่าน
ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา (ระยะทาง 50 กิโลเมตร) น าท่านตรวจหนงัสือเดินทางเพื่อเดินทางผ่านแดนสู่ประเทศ
มาเลเซีย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถ่ิน 
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13.40 น.  น าท่านขึน้ สถานีรถไฟปาดังเบซาร ์รถไฟ ETS ขบวน EP 9277 (STANDARD SEAT) เพื่อเดินทางสู่  
เมืองอิโปห ์(IPOH) ประเทศมาเลเซีย (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) รถไฟ ETS ความเรว็ประมาณ 140 กิโลเมตร/
ชั่วโมง เรียกว่ารถไฟ ETS ซึง่วิง่ใหบ้รกิารจากกรุงกวัลาลมัเปอรข์ึน้มายงัพืน้ท่ีทางตอนเหนือของประเทศ ผ่านเมืองตา่ง 
ๆ โดยมีสถานีรถไฟสดุทา้ย คือ สถานีรถไฟปาดงัเบซาร ์(มาเลเซยี) ซึ่งตัง้อยูเ่ชื่อมต่อกบัสถานีรถไฟปาดงัเบซาร์
ประเทศไทย ท าใหร้ถไฟมาเลเซยี ไดร้บัความนยิมจากนกัเดินทางทัง้ชาวมาเลเซียและชาวไทย เพราะเป็นการเชื่อมต่อ
การเดินทางระหว่างประเทศ  

 
 
 
 
 
 
16.40 น. รถไฟ ETS ถึงสถานีรถไฟอิโปห ์น าท่าน ชมและถ่ายรูปสถานีรถไฟเมืองอิโปห ์อีกหนึง่แลนดม์ารก์ประจ าเมือง 
 จากนัน้น าท่านสู่ตวัเมอืงอิโปห ์“เมืองเศรษฐีแรด่ีบกุที่กลายเป็นเมอืงศิลปะแห่งมาเลเซยี” อิโปหเ์ป็นเมืองหลวงของ

รฐัเปรกั (PERAK) อยู่ทางตอนเหนือของกวัลาลมัเปอร ์205 กิโลเมตร ที่หบุเขาคินตา (KINTA VALLEY) เขตพืน้ท่ี
ธรรมชาติของเมืองอิโปหย์งัเต็มไปดว้ยแรด่ีบกุ ที่นี่จึงมีอีกชื่อวา่เมอืงแห่งเศรษฐี เพราะเป็นเมืองที่ร  า่รวยจากแรด่ีบกุ 
ชาวเมืองอิโปหร์าว 6 แสนคนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนกวางตุง้ และชาวจีนแคะ 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารท้องถ่ินชิมเมนูขึน้ชือ่ 
 ทีพ่กั HOTEL WEIL IPOH **** หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
วันพฤหัสบดทีี ่8 ธนัวาคม 2565 อิโปห ์– IPOH WORLD AT HAN CHIN PET SOO – KELLIE’S CASTLE – ปีนัง   (2)  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารติ่มซ าในย่านเมืองเกา่ 

น าท่านชม เมืองเก่าอโิปห ์(THE OLD TOWN OF IPOH) ซึ่งเตบิโตอย่างรวดเรว็ในช่วงปี 1880 หลงัจากพบแหล่งแร่
ดีบกุ และมีการติดต่อคา้ขายกบัชาตติะวนัตก ท าใหไ้ดร้บัอิทธิพลดา้นสถาปัตยกรรมมาพอสมควร เห็นไดจ้ากลกัษณะ
บา้น รา้นคา้ และอาคารตา่งๆ ในเมืองที่เป็นแบบโคโลเนียลผสมผสานกบัศิลปะสไตลจ์ีน ในเขตเมืองเก่า นอกจากจะ
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มีตกึรามบา้นช่องที่หลงเหลือไวเ้ป็นรอ่งรอยของอดีตแลว้ ยงัมีผลงาน STREET ART มาเติมแตง่ใหพ้ืน้ท่ีฝ่ังนีม้ีสีสนั
ขึน้มา และเกดิเป็นจดุแชะภาพสดุชิคมากมายจนอิโปหไ์ดร้บัฉายาวา่ 'HIPSTER CAPITAL OF MALAYSIA'  

 
 
 
 
 
 
 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถ่ินชิมเมนูอาหารจีนแคะทีข่ึน้ชือ่ 
บ่าย ชมพิพิธภณัฑ ์IPOH WORLD AT HAN CHIN PET SOO พิพิธภณัฑ์

ขนาดเล็กในอาคารโคโลเนียลที่แสดงเก่ียวกบัวิถีชีวติของชาวจีนฮกักาที่มา
ตัง้รกรากท าเหมืองดีบกุที่อิโปหไ์ดอ้ย่างน่าสนใจ   
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทเคลลี่ (KELLIE’S CASTLE) ปราสาท
หลงันีใ้หญ่โตมโหฬาร ตัง้อยู่บนเนินเขา โดยเป็นท่ีพกัของนายวิลเลียม เคล
ลี สมิธ เจา้ของไรช่าวสก็อตแลนด ์ผูเ้ขา้มาจบัธุรกิจเหมืองแรจ่นร  ่ารวย  
น่าเสียดายที่นายเคลล่ีเสียชวีิตลงกระทนัหนัดว้ยโรคปอดบวม ภรรยาและลกูๆ จงึเดินทางกลบัประเทศและตอ้งระงบั
การสรา้ง โดยรวมของปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมแบบสก็อตติช มวัรร์ชิ และอินเดยี แมเ้วลาจะล่วงเลยมาเกือบ 100 
ปี ก็ยงัมเีสียงลือเสยีงเล่าอา้งถงึส่ิงลกึลบั จนบางคนเรียกกนัวา่ปราสาทผีสิง  

 จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงั เกาะปีนัง (ระยะทาง 180กิโลเมตร/ 2.30 ชั่วโมง) ซึง่ไดร้บัขนานนามว่า "ไข่มกุเอเชีย"  
น าท่านเดินทางขา้มสะพานที่ยาวเป็นอนัดบั 6 ของโลกสู่ตวัเมืองปีนงั 

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารมาเลย ์
 ทีพ่กั JEN PENANG GEORGETOWN BY SHANGRI-LA **** หรือเทยีบเทา่ 
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วันศุกรท์ี ่9 ธนัวาคม 2565 พิพิธภัณฑปี์นังเปรานากนั – วัดเจ้าแมก่วนอิม – ปีนังฮิลล ์– THE HABITAT –   
 วัดเก็กลกสี ่        (3)  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านชม พิพิธภัณฑปี์นังเปรานากัน (PINANG PERANAKAN MANSION) หรือ คฤหาสนเ์ปรานากัน จัดเป็น
พิพิธภณัฑท์ี่มีชื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่งในเมืองจอรจ์ทาวน์ ปีนงั ในอดีตเคยเป็นที่พ านกัและส านกังานของกัปปิตนั ชุง 
เค็ง ควี่ ผูน้  าคนงานเหมืองชาวจีน และองคก์ารลบัไห่ซาน ในช่วงปี 1867 ซึ่งต่อมากลายเป็นผูม้ีอิทธิพลทัง้ทางดา้น 
การเมืองและควบคมุการผกูขาดการคา้ก่อนที่บา้นหลงันีจ้ะถกูปรบัปรุงใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์นปัจจบุนั 
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จากนัน้น าท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สดุบนเกาะปีนงั 
ย่านจอรจ์ทาวน ์สรา้งขึน้โดยชาวจีนฮกเกีย้นและชาวจีนกวางตุง้กลุ่ม
แรกๆ ที่เขา้มาตัง้รกรากเมื่อราวทศวรรษที่ 1800 เพื่อบชูาพระโพธิสตัว์
กวนอิมผู้เป่ียมด้วยเมตตา รวมทั้งเจ้าแม่ทับทิมผู้ปกปักรักษาคน
เดิน เ รื อ  ภายในวัดประดิษฐาน รูป ป้ัน เจ้าแม่กวนอิม  18 มือ 
สถาปัตยกรรมจีนดัง้เดิม อย่างเช่น เสามงักรสลกัจากหยกทัง้ตน้ บาน
ประตวูาดลายเทพในลทัธิเต๋า  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารเปอรานากัน 
บ่าย น าท่านเดินทางขึน้สู่ ปีนังฮิลลโ์ดยรถรางไฟฟ้าเพลิดเพลินตากับทิวทศันแ์ละตน้ไมน้านาชนิด เมื่อขึน้ถึงดา้นบนสดุ

ดว้ยความสงูเหนือระดบัน า้ทะเลมากกว่า 800 เมตร สามารถเห็นทิวทศันเ์มืองปีนงัไดส้ดุสายตา  
 จากนั้น น าท่านสู่เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ THE HABITAT PENANG HILL ทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วย

บรรยากาศที่รม่รื่น เป็นเสน้ทางแบบ SKYWALK เหนือยอดไม ้ที่จะไดช้มวิวสวยๆ แบบพาโนรามา 360 องศา 

จากนัน้น าท่านชม เก็กลกสี ่หรือ วัดเต่า รูจ้กักนัในอีกชื่อหน่ึงคือ TEMPLE OF SUPREME BLISS กล่าวกนัว่า เป็น
วดัพุทธลทัธิเต๋าที่มีชื่อเสียงมากที่สดุในปีนงั และยงัเป็นวดัพุทธที่ใหญ่
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอ้ีกดว้ย ตัง้อยู่บริเวณเนินเขาอีรอ์ิตัม 
(AIR ITAM) สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1891 มีส่ิงที่น่าสนใจ อาทิ หอสวด
มนต ์เจดีย ์หอระฆัง และสระเต่า เที่ยวชมไดต้ลอดทั้งปี โดยเฉพาะ
ในช่วงตรุษจีนจะมีการประดบัประดาตกแต่งวดัอย่างสวยงามดว้ยโคม
ไฟจีนมากมาย เป็นความประทบัใจที่ปีนงัมอบใหก้บันกัท่องเที่ยว  

ค ่า  รับประทานเย็น ณ ภตัตาคาร BALI HAI RESTAURANT  
 ทีพ่กั JEN PENANG GEORGETOWN BY SHANGRI-LA ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 
วันเสารท์ี ่10 ธันวาคม 2565  จอรจ์ทาวน ์– หมู่บ้านชาวประมงริมทะเล – สนามบนิปีนัง – กรุงเทพฯ (4)  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
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น าท่านสู่ จอรจ์ ทาวน ์ไดร้บัการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเมื่อปี 2008 ชมศิลปะข้างถนน 
สตรีทอารต์ ที่สามารถพบเห็นไดต้ามที่สาธารณะ เป็นงานศิลปะของศิลปินชาวตะวนัตกที่ชื่อนายเออรเ์นสต ์ซาคาเร
วิก (ERNEST ZACHAREVIC) ศลิปินชาวลิทวัเนียที่จบการศกึษาทางดา้นศิลปะจากมหาวิทยาลยัมิดเดิลเซ็กที่
ลอนดอน และไดเ้ดินทางมาอยู่ที่ปีนงั ในงาน GEORGE TOWN FESTIVAL 2012 ซึ่งเป็นงานเทศกาลเก่ียวกบัศิลปะ
ที่จดัขึน้เป็นประจ าในเมืองจอรจ์ทาวน ์นายเออรเ์นสตก์็มีส่วนรว่มแสดงฝีมือดว้ย 

จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านชาวประมงริมทะเล (CLAN JETTIES OF PENANG) อีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ หรือที่เรียกกันว่า CLAN JETTIES 
ซึ่งมีอายุมากกว่าหนึ่งรอ้ยปี แต่ละหมู่บา้นเป็นที่อยู่อาศยัของชาว
จีนแต่ละตระกูลที่อพยพมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่  19  มีบา้นไมเ้ก่า
คลาสสิคผสมผสานกับศิลปะแบบจีน หมู่บา้นที่ใหญ่ที่สดุและเป็น
ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวคือ CHEW JETTY ซึ่งประกอบดว้ยบา้น
รมิน า้จ านวนมาก วดัจีน รา้นคา้ และรา้นขายของที่ระลกึ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารซีฟู้ด 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปีนัง 
16.45 น. เหนิฟ้าจาก สนามบนิปีนัง โดย สายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิ FD 322 

17.35 น. เดินทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

Happiness is here and now 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับผู้เข้าร่วมเดินทาง 

- ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บั วคัซีนครบ 2 เข็ม หรือมากกว่านัน้  
- หากไม่ไดร้บัวคัซีน สามารถตรวจหาเชือ้ดว้ยวิธี RT–PCR หรือ ANTIGEN TESTจากสถานพยาบาลซึ่งมีผลการตรวจไม่พบ

เชือ้ ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวนัเดินทาง 
- ขอความรว่มมือในการตรวจ ANTIGEN TEST ซึง่มีผลการตรวจไม่พบเชือ้ ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวนัเดินทาง 
- ส าหรบัเอกสารการยืนยนัการไดร้บัวคัซีน ใหแ้สดงการฉีดวคัซีนที่ไดร้บัจาก โรงพยาบาล หรือแอปพลิเคชั่น หมอพรอ้ม เพื่อ

แสดงต่อเจา้หนา้ที่ได ้
- ขอสงวนสิทธ์ิในการใหผู้ร้ว่มเดนิทางปฏิบตัิตามมาตรฐานการควบคมุโรค เวน้ระยะห่าง สวมใส่แมสกร์ะหว่างการเดินทาง ใน

กรณีเกิดการเปล่ียนแปลงรายการทวัรอ์นัเน่ืองมาจากสาเหตขุองโรคระบาด ขอสวงนสิทธ์ิในการการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

- บรกิารหนา้กากอนามยั (ส ารอง) พรอ้มแอลกอฮอลล์า้งมือ (สว่นกลาง) และตรวจวดัอณุหภมูิใหก้บัผูเ้ดินทาง 
- เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัร ์ไกด ์และคนขบั ตรวจโควิดดว้ย ANTIGEN TEST ก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 24 ชั่วโมง 
 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าที่พกั 3 คืน ในโรงแรมระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
ค่าตั๋วรถไฟ ETS  (STANDARD SEAT) เสน้ทาง ปาดงัเบซาร-์อิโปห ์
ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ   
ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศ (กรณีต ่ากวา่ 15 ทา่น) รถโคช้ปรบัอากาศ ระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรจ์ากสขุนิยมทวัรอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% / คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 
 

Happy price  
(ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 

ผู้ใหญ่ขั้นต ่า 10 ท่าน ผู้ใหญ่ขั้นต ่า 15 ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่านๆละ 37,900. -  บาท 33,900. -  บาท 

ตั๋วเครื่องบินไทยแอรเ์อเชีย เริ่มตน้ ท่านละ 
(รวมน า้หนกักระเป๋า 20 กิโลกรมั) 

4,500. -  บาท 4,500. -  บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ 8,000. -  บาท 8,000. -  บาท 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชยี เสน้ทาง กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ // ปีนงั – กรุงเทพฯ  
ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง  
ค่าทิปคนขบัรถ รา้นอาหารและหวัหนา้ทวัร ์      

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คา่ซกัรดี / ค่าโทรศพัท ์/ มินิบารใ์นหอ้งพกั ฯลฯ 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมจี านวนผูร้ว่มเดินทางนอ้ยกวา่ที่

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆท่ีอยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านช าระ
มาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บัการ
ยินยอมอยา่งถกูตอ้งจากทางบรษิัทฯเสียก่อน  

5. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่กอ่นสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของ
กรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทวัรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเทา่นัน้ 
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 บรษิัท สขุนิยมทวัร ์ จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการ
เปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หากมเีหตุ
จ าเป็นทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ 
เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 

 
 


