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IPOH – PENANG 
เสน่หเ์มอืงเก่าพหุวัฒนธรรมแหง่มาเลเซยี 

ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภทัร์ ภู่เจริญ 
น่ังรถไฟ ETS ไป “อโิปห”์ เมืองศิลปะและอาหารเลิศรส 

 เยอืน “จอรจ์ทาวน”์ เมืองมรดกโลกแห่งปีนัง 
(หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร ์– รถไฟ ETS – อโิปห ์– จอรจ์ทาวน ์– ปีนัง) 

วันที ่15 – 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 (5 วัน 4 คนื) 

วันพฤหัสบดทีี่ 15 มิถุนายน 2566   กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปาดงัเบซาร ์– อิโปห ์   (1)  

 
04.45 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 9 - 10 สายการบินแอรเ์อเชีย เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัร ์

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระ 
06.45 น.  เหนิฟา้สู ่หาดใหญ่ โดย สายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD 3102 
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08.10 น. เดินทางถงึ สนามบนิหาดใหญ่ เปลีย่นการเดินทางเป็นรถตูป้รบัอากาศออกเดินทางขา้มแดนสู ่รัฐปะลิส ประเทศ
มาเลเซีย ผ่านด่านปาดังเบซาร ์อ.สะเดา จังหวัดสงขลา (ระยะทาง 50 กิโลเมตร) น าท่านตรวจหนังสอื
เดินทางเพื่อเดนิทางผ่านแดนสู่ประเทศมาเลเซีย (เวลาทอ้งถ่ินประเทศมาเลเซียเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

13.40 น. น าทา่นขึน้ สถานีรถไฟปาดังเบซาร ์รถไฟ ETS ขบวน EP 9277 เพื่อเดินทางสู ่เมืองอโิปห ์(IPOH) ประเทศ
มาเลเซีย (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) รถไฟ ETS ความเรว็ประมาณ 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง วิง่ใหบ้รกิารจากกรุง
กวัลาลมัเปอรข์ึน้มายงัพืน้ท่ีทางตอนเหนือของประเทศ ผา่นเมืองตา่ง ๆ โดยมีสถานีรถไฟสดุทา้ย คือ สถานีรถไฟปา
ดงัเบซาร ์(มาเลเซยี) ซึง่ตัง้อยูเ่ช่ือมตอ่กบัสถานีรถไฟปาดงัเบซารป์ระเทศไทย ท าใหร้ถไฟมาเลเซยี ไดร้บัความนยิม
จากนกัเดินทางทัง้ชาวมาเลเซียและชาวไทย เพราะเป็นการเช่ือมตอ่การเดินทางระหวา่งประเทศ  
รับประทานอาหารกลางวันแบบกลอ่งบนรถไฟ 

  
 
 
 
 
 
16.40 น. รถไฟ ETS ถงึสถานีรถไฟอิโปห ์น าทา่น ชมและถา่ยรูปสถานีรถไฟเมืองอิโปห ์อีกหนึง่แลนดม์ารก์ประจ าเมือง 
 จากนัน้น าทา่นสูต่วัเมอืงอิโปห ์ “เมืองเศรษฐีแรด่ีบกุที่กลายเป็นเมืองศิลปะแหง่มาเลเซีย” อิโปหเ์ป็นเมืองหลวงของ

รฐัเปรกั (PERAK) อยูท่างตอนเหนือของกวัลาลมัเปอร ์ 205 กิโลเมตร ที่หบุเขาคินตา (KINTA VALLEY) เขตพืน้ท่ี
ธรรมชาติของเมืองอิโปหย์งัเต็มไปดว้ยแรด่ีบกุ ที่น่ีจงึมีอกีช่ือวา่เมืองแหง่เศรษฐี เพราะเป็นเมืองที่ร  ่ารวยจากแรด่ีบกุ 
ชาวเมืองอิโปหร์าว 6 แสนคนสว่นใหญ่เป็นชาวจีนกวางตุง้ และชาวจีนแคะ 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 ที่พกั HOTEL WEIL IPOH **** หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกรท์ี่ 16 มิถุนายน 2566  อิโปห ์– IPOH WORLD AT HAN CHIN PET SOO –  ถ า้กัว เตมปุรัง    (2)  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
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น าทา่นชม เมืองเก่าอิโปห ์(THE OLD TOWN OF IPOH) ซึง่เตบิโตอยา่งรวดเรว็ในช่วงปี 1880 หลงัจากพบแหลง่
แรด่ีบกุ และมีการติดตอ่คา้ขายกบัชาตติะวนัตก ท าใหไ้ดร้บัอิทธิพลดา้นสถาปัตยกรรมมาพอสมควร เห็นไดจ้าก
ลกัษณะบา้น รา้นคา้ และอาคารตา่งๆ ในเมืองที่เป็นแบบโคโลเนยีลผสมผสานกบัศิลปะสไตลจี์น ในเขตเมืองเก่า 
นอกจากจะมีตกึรามบา้นช่องที่หลงเหลอืไวเ้ป็นรอ่งรอยของอดีตแลว้ ยงัมีผลงาน STREET ART มาเตมิแตง่ใหพ้ืน้ท่ี
ฝ่ังนีม้ีสสีนัขึน้มา และเกิดเป็นจดุแชะภาพสดุชิคมากมายจนอิโปหไ์ดร้บัฉายาวา่ 'HIPSTER CAPITAL OF 
MALAYSIA' 
 
 
 
 
 
 
ชม พิพิธภณัฑ ์IPOH WORLD AT HAN CHIN PET SOO พิพิธภณัฑข์นาดเลก็ในอาคารโคโลเนียลที่แสดง
เก่ียวกบัวถีิชีวิตของชาวจีนฮกักาที่มาตัง้รกรากท าเหมืองดีบกุที่อิโปหไ์ดอ้ยา่งนา่สนใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่ ชิมเมนูอาหารจีนแคะที่ขึน้ชือ่ 
บา่ย น าทา่นเยือน ถ า้กวั เตมปุรัง  (GUA TEMPURUNG) ถ า้หินปนูขนาดใหญ่

แหง่คาบสมทุรมาเลเซยี มีความยาวของตวัถ า้ประมาณ 4.5 กิโลเมตร แตม่ี
ทางเดินใหน้กัทอ่งเทีย่วเดินเทีย่วชมประมาณ 1.9 กิโลเมตร และแมน่ า้ไหล
ผา่นดา้นลา่ง ภายในถ า้มีทัง้หมด 5 หอ้งใหญ่ หอ้งที่สงูที่สดุ มีความสงูอยูท่ี่
ประมาณ 72 เมตร แตล่ะหอ้งเตม็ไปดว้ยหินงอกหินยอ้ยสวยงาม ซึง่ประดบั
ประดาไปดว้ยไฟ เมื่อแสงไฟกระทบกบัหินงอกหินยอ้ย ท าใหเ้กิดประกาย
ระยิบระยบัไปทั่วทัง้ถ า้ จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสูต่วัเมืองอีโปห ์ใหเ้วลาทา่นเดินชมบรรยากาศเมืองเกา่ที่คกึคกัไป
ดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย  
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ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารท้องถิน่ 
 ที่พกั HOTEL WEIL IPOH **** หรือเทียบเท่า  
 
วันเสารท์ี่ 17 มิถุนายน 2566 อิโปห ์– KELLIE’S CASTLE – ปีนัง – พิพิธภณัฑปี์นังเปรานากัน – วัดเจ้าแม่กวนอิม (3)  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เกาะปีนัง (ระยะทาง 180กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ซึง่ไดร้บัขนาน

นามวา่ "ไขม่กุเอเชีย"  แวะถ่ายภาพกบั ปราสาทเคลลี่ (KELLIE’S 
CASTLE) ปราสาทหลงันีใ้หญ่โตมโหฬาร ตัง้อยูบ่นเนินเขา โดยเป็นท่ี
พกัของนายวิลเลยีม เคลล ีสมิธ เจา้ของไรช่าวสก็อตแลนด ์ผูเ้ขา้มาจบั
ธุรกิจเหมืองแรจ่นร  า่รวย นา่เสยีดายที่นายเคลลีเ่สยีชีวิตลงกระทนัหนั
ดว้ยโรคปอดบวม ภรรยาและลกูๆ จึงเดินทางกลบัประเทศและตอ้ง
ระงบัการสรา้ง โดยรวมของปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมแบบสก็อตติช 
มวัรร์ชิ และอินเดีย แมเ้วลาจะลว่งเลยมาเกือบ 100 ปี ก็ยงัมีเสยีงลอื
เสยีงเลา่อา้งถงึสิง่ลกึลบั จนบางคนเรยีกกนัวา่ปราสาทผีสงิ น าทา่นเดินทางขา้มสะพานท่ียาวเป็นอนัดบั 6 ของโลกสู่
ตวัเมืองปีนงั  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่เปรานากนั 
บา่ย  น าท่านชม พิพิธภัณฑปี์นังเปรานากัน (PINANG PERANAKAN MANSION) หรือ คฤหาสนเ์ปรานากัน จดัเป็น

พิพิธภณัฑท์ี่มีช่ือเสียงที่สดุแห่งหนึ่งในเมืองจอรจ์ทาวน์ ปีนงั ในอดีตเคยเป็นที่พ านกัและส านกังานของกปัปิตนั ชุง 
เค็ง ควี่ ผูน้  าคนงานเหมืองชาวจีน และองคก์ารลบัไหซ่าน ในช่วงปี 1867 ซึง่ตอ่มากลายเป็นผูม้ีอิทธิพลทัง้ทางดา้น 
การเมืองและควบคมุการผกูขาดการคา้ก่อนที่บา้นหลงันีจ้ะถกูปรบัปรุงใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์นปัจจบุนั 

จากนัน้น าท่านสู ่วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สดุบนเกาะปีนงั ย่านจอรจ์ทาวน ์สรา้งขึน้โดยชาวจีนฮกเกีย้น
และชาวจีนกวางตุง้กลุม่แรกๆ ที่เขา้มาตัง้รกรากเมื่อราวทศวรรษที่ 1800 เพื่อบชูาพระโพธิสตัวก์วนอิมผูเ้ป่ียมดว้ย
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เมตตา รวมทั้งเจ้าแม่ทับทิมผู้ปกปักรักษาคนเดินเรือ  ภายในวัดประดิษฐานรูปป้ันเจ้าแม่กวนอิม  18 มือ 
สถาปัตยกรรมจีนดัง้เดิม อยา่งเช่น เสามงักรสลกัจากหยกทัง้ตน้ บานประตวูาดลายเทพในลทัธิเตา๋  

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ลิม้ลองเมนูหม้อไฟ STEAMBOAT 
 ที่พกั JEN PENANG GEORGETOWN BY SHANGRI-LA ****หรือเทียบเท่า 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอาทติยท์ี่ 18 มิถุนายน 2566   ENTOPIA BY PENANG BUTTERFLY FARM – วัดเกก็ลกสี ่– หมู่บ้านชาวประมง       (4)  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ติ่มซ าในยา่นเมืองเก่า 

น าทา่นสู ่เขตรักษาพันธุผี์เสือ้และแมลงเขตร้อนแห่งแรกของโลก  สถานท่ีมหศัจรรยท์ีจ่ะพาคณุไปเรยีนรูโ้ลก
แหง่ธรรมชาติ คน้พบการผจญภยักลางแจง้ไปจนถึงความลกึลบั พรอ้มสมัผสัธรรมชาติทัง้ที่เคยเหน็และไมเ่คยเห็น 
ENTOPIA BY PENANG BUTTERFLY FARM เป็นสวนผีเสือ้ขนาดใหญ่ที่สดุ ซึง่ตัง้อยูท่ี่รฐัปีนงั ประเทศมาเลเซีย 
และยงัเป็นแหลง่เรยีนรูท้างธรรมชาติของโลก ทัง้พืช และสิง่มีชีวิตตา่งๆ ทัง้ที่มองเห็นและมองไมเ่หน็ เพื่อเป็นการ
สรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้ค้นไดส้มัผสักบัธรรมชาติอยา่งใหม่ 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่  
บา่ย  น าท่านชม เก็กลกสี่ หรือ วัดเต่า รูจ้กักนัในอีกช่ือหนึ่งคือ TEMPLE 

OF SUPREME BLISS กลา่วกนัวา่ เป็นวดัพทุธลทัธิเตา๋ที่มีช่ือเสยีงมาก
ที่สดุในปีนงั และยงัเป็นวดัพทุธที่ใหญ่ที่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
อีกดว้ย ตัง้อยู่บริเวณเนินเขาอีรอ์ิตมั (AIR ITAM) สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.
1891 มีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ หอสวดมนต ์เจดีย ์หอระฆัง และสระเต่า 
เที่ยวชมไดต้ลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนจะมีการประดบัประดา
ตกแตง่วดัอยา่งสวยงามดว้ยโคมไฟจีนมากมาย เป็นความประทบัใจที่ปีนงัมอบใหก้บันกัทอ่งเที่ยว  
จากนัน้น าท่านชม หมู่บ้านชาวประมงริมทะเล (CLAN JETTIES OF PENANG) อีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมและประวัติศาสตร ์หรือที่เรียกกันว่า CLAN JETTIES ซึ่งมี
อายมุากกว่าหนึ่งรอ้ยปี แต่ละหมู่บา้นเป็นที่อยู่อาศยัของชาวจีนแต่ละ
ตระกูลที่อพยพมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19  มีบ้านไม้เก่าคลาสสิค
ผสมผสานกับศิลปะแบบจีน หมู่บา้นที่ใหญ่ที่สดุและเป็นที่นิยมในหมู่
นกัท่องเที่ยวคือ CHEW JETTY ซึ่งประกอบดว้ยบา้นริมน า้จ านวนมาก 
วดัจีน รา้นคา้ และรา้นขายของที่ระลกึ 

ค ่า  รับประทานเยน็ ณ ภตัตาคาร KEBAYA DINING ROOM ร้านอาหารสไตลเ์ปอรานากันที่ขึน้ชือ่ทีสุ่ด
ในปีนัง 

 ที่พกั JEN PENANG GEORGETOWN BY SHANGRI-LA ****หรือเทียบเท่า 
 
วันจันทรท์ี่ 19 มิถุนายน 2566   จอรจ์ทาวน ์– สนามบนิปีนัง – กรุงเทพฯ      (5)  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นสู ่จอรจ์ ทาวน ์ไดร้บัการจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเมื่อปี 2008 ชมศิลปะข้างถนน 
สตรีทอารต์ ที่สามารถพบเห็นไดต้ามที่สาธารณะ เป็นงานศิลปะของศิลปินชาวตะวนัตกที่ช่ือนายเออรเ์นสต ์ซาคาเร
วิก (ERNEST ZACHAREVIC) ศิลปินชาวลทิวัเนียที่จบการศกึษาทางดา้นศิลปะจากมหาวิทยาลยัมิดเดิลเซ็กที่
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ลอนดอน และไดเ้ดินทางมาอยูท่ีปี่นงั ในงาน GEORGE TOWN FESTIVAL 2012 ซึง่เป็นงานเทศกาลเก่ียวกบัศิลปะ
ที่จดัขึน้เป็นประจ าในเมืองจอรจ์ทาวน ์นายเออรเ์นสตก็์มีสว่นรว่มแสดงฝีมือดว้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ BALI HAI RESTAURANT ชิมเมนูอาหารซีฟู้ดสดใหม ่
 หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติปีนัง 
16.45 น. เหนิฟา้จาก สนามบนิปีนัง โดย สายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิ FD 322 

17.35 น. เดินทางถงึ สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

Happiness is here and now 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม 

คา่ที่พกั 4 คืน ในโรงแรมระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ทา่น  
คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
คา่ตั๋วรถไฟ ETS  (STANDARD SEAT) เสน้ทาง ปาดงัเบซาร-์อิโปห ์
คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ   
คา่พาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศ (กรณีต ่ากวา่ 15 ทา่น) รถโคช้ปรบัอากาศ ระหวา่งน าเทีย่วตามที่ระบใุนรายการ 

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
 คา่ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรจ์ากสขุนิยมทวัรอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
คา่ตั๋วเครือ่งบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เสน้ทาง กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ // ปีนงั – กรุงเทพฯ  
คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดินทาง  

Happy price  
(ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบนิ) 

ผู้ใหญ่ขั้นต ่า  20 ทา่น 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่นๆละ 42,900. -  บาท 

ตั๋วเครื่องบนิไทยแอรเ์อเชีย เริ่มตน้ ทา่นละ 
(รวมน า้หนกักระเป๋า 20 กิโลกรมั) 

4,500. -  บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ทา่นละ 8,000. -  บาท 
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คา่ทิปคนขบัรถ รา้นอาหารและหวัหนา้ทวัร ์      
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท ์/ มินิบารใ์นหอ้งพกั ฯลฯ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางหรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมจี านวนผูร้ว่มเดินทางนอ้ยกวา่ที่

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการลา่ชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมร่บัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง และอื่นๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินท่ีทา่นช าระ
มาแลว้ กรณีที่ทา่นปฏิเสธ หรอืสละสทิธ์ิ ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แตไ่ดต้กลงลว่งหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บัการ
ยินยอมอยา่งถกูตอ้งจากทางบรษัิทฯเสยีก่อน  

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย กรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

6.1 ทา่นท่ีสงสยัวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ทา่นท่ีก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสยีงรบกวนผูร้ว่มเดินทางทา่นอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ทีก่่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ทา่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็นในการทอ่งเทีย่วเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่กอ่นสมคัรทวัร)์ 

7. ทา่นท่ีจะออกบตัรโดยสารเครือ่งบินภายในประเทศ เพื่อตอ่ไป หรอืกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของ
กรุป๊ทวัรน์ัน้กบัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทวัรอ์าจปรบัเปลีย่นขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเทา่นัน้ 

 บรษัิท สขุนิยมทวัร ์ จ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและรายการทอ่งเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการ
เปลีย่นแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หากมเีหตุ
จ าเป็นทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ 
เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 


