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                                 (บนิลงกวัลาฯ/บนิกลบัจากสงิคโปร)์ 

 

   
 

 

3 Theme Park 

Genting . Legoland . Universal 
(ราคารวม UNIVERSAL แลว้) 

สุดคุม้..4วนั2ประเทศ   มาเลเซีย-สิงคโปร ์
     เมืองใหม่ปุจตราจายา่-ตกึแฝดปิโตรนาส 

เก็นติ้ งไฮแลนด.์..สุดยอดรีสอรท์บนยอดเขา-กรุงกวัลาลมัเปอร ์
สิงคโปร ์เมอรไ์ลออนทป์ารค์-นมสัการพระเข้ียวแกว้-ออชารด์ 

 
 
 
 
    

 
***4 เมนูพิเศษ..ROAST DUCK / BUK KU TEH / CHILLI CRAB / CHICKEN RICE*** 

 
(8 ทา่น-เลอืกวนัเดนิทางเอง-ออกเดนิทางไดท้กุวนั) / เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
8-11ทา่น         เดนิทางโดยรถตู ้Driver come guide 

12-14ทา่น       เดนิทางโดยรถบสั with local guide(Speaking Thai/English) 

15ทา่นขึน้ไป    เดนิทางโดยรถบสั with local guide(Speaking Thai/English)+หัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย  
ต า่กวา่ 8ทา่น    กรุณาชค็ 
 
 

 

23,900- 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์- ปุจตราจายา่ - เก็นติ้ งไฮแลนด ์

04.00น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก MALASIAN AIRLINES 
พบเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยบริการตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
และคอยอ านวยความสะดวกการเช็คอิน   

06.20น. เหินฟ้าสู่กรุงกวัลาลมัเปอรโ์ดยเคร่ืองบินของสายการบินมาเลเซ่ียนแอรไ์ลนท ์เท่ียวบินท่ี MH797  
09.30น. ถึงสนามบินนานาชาติกวัลาลมัเปอร ์(เร็วกว่าประเทศไทย1ชัว่โมง )  

น าท่านผ่านพิธีทางศุลการกรและด่านตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านมุงสู่เมืองใหม่ปุตาจายา 

ชมความยิ่งใหญ่อลงัการของเมืองปุตราจายา่ ท่ีท่าน ดร.มหาเธร ์โมฮมัหมดั 

เนรมิตใหเ้ป็นเมืองแห่งความทนัสมยั และสะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็น

เมืองท่ีแสดงถึงวิสยัทรรศน์อนักวา้งไกลของอดีตผูน้ าท่ียิ่งใหญ่แห่งมาเลเซียผู ้

น้ี ชมอาคารกระทรวงต่างๆ รวมทั้งอาคารรฐัสภาท่ีถูกออกแบบไวอ้ยา่งเป็น

ระเบียบและสวยงาม พรอ้มมสัยดิสีชมพู ริมทะเลสาบท่ีสวยงาม 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ม้ือที่ 1)+ เป็ดยา่ง 
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ตวัเมืองกวัลาลมัเปอร ์แวะชม มสัยิดอาเหม็ด เก่าแก่และ

สวยท่ีสุดในมาเลเซีย ถ่ายรปูกบัอนุสาวรียท์หารอาสา เพ่ือร าลึกเหตุการณ ์การสู ้

รบไดแ้ก่สงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 บริเวณน้ันเป็นสวนสาธารณะท่ีถูกสรา้งและ

ตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม  จากน้ันน าท่านชมพระราชวงัแห่งใหม ่ 
 พระราชวงัอิสตนัน่า ไนการ่า ท่ีประทบัของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย 

ผ่านชม อาคารสุลตา่น อบัดุล ซามดั ท่ีปัจจุบนัเป็นสถานท่ีของทางราชการ 

ตั้งอยูต่รงขา้มกบั เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซ่ึงเป็นจตุัรสัท่ีร าลึกถึงวนัท่ีมาเลเซีย ได้

ฉลองเอกราชพน้จากประเทศในเครืองจกัรภพ พรอ้มชมเสาธงท่ีสงูท่ีสุดในโลก 

 จากน้ันน าทุกท่านถ่ายรปูกบัวิวท่ีสวยท่ีสุดของตึกแฝดท่ีสงูท่ีสุดในโลก ตกึปิโตรนาส 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ( ม้ือที่ 2) บคักุดแต ๋รา้นช่ือดงั 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ งไฮแลนด ์เมืองตากอากาศและสถาน

คาสิโนระดบัชาติบนยอดเขาสงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 6,000 ฟิต น าท่านขึ้ น
กระเชา้ไฟฟ้าเสน้ทางท่ียาวท่ีสุดในเอเชียอาคเนย ์และเร็วท่ีสุดในโลก โดย

ระยะทางจากสถานีกระเชา้ถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร   
น าท่านเขา้สู่ที่พกั FIRSTWORLD HOLTEL หรือเทียบเท่า 
(ท่ีพกับนเก็นต้ิงจะไม่มีเตียงเสรมิ/กรณีท่ีไม่ไดห้อ้งพกับนเก็นต้ิง 
บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิจดัหอ้งพกัท่ีกวัลาลมัเปอรห์ลงัจากเท่ียวเก็นต้ิง)  
เชิญท่านสนุกกบัสวนสนุกในร่ม IN DOOR THEM PARK ซ่ึงมีเคร่ืองเล่น
นานาชนิดตามอธัยาศยั อาทิเช่น รถไฟความเร็วสงูDIGI, บา้นผีสิง            
SNOW WORLD, RIPLY’S BELIEVE IT’S OR NOT, GONDOLA, 
โรงหนัง4มิติรวมทั้งมีโชวร์ะดบัโลกท่ีสบัเปล่ียนหมุนเวียนใหค้วาม
เพลิดเพลินตลอดทั้งปี และยงัมีส่วนของดิสโก,้ คาราโอเกะ, โบวล่ิ์ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ 
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หรือเลือกท่ีจะชอ้ปป้ิงใน FIRSTWORLD PLAZA พบกบัสินคา้เส้ือผา้,รองเทา้,เคร่ือส าอาง ฯลฯ และยงั
มีรา้นอาหาร ฟาสฟตูใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานมากมาย หรือเลือกท่ีเพลิดเพลินกบัการเส่ียงโชคใน

คาสิโนซ่ึงเปิด 24 ช.ม. อธัยาศยั อาทิเช่น สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ   
ข้อปฏิบัตในการเข้าคาสิโน:  เดก็อายุต ่ากว่า 21ปี  ห้ามเข้าคาสิโน สุภาพบุรุษควรสวมเสือ้คอปก
และรองเท้าหุ้มส้น, สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะ และกางเกงขาสัน้                           
(กรณีท่ีไม่ได้ห้องพักบนเก็นติง้ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพักท่ี กัวลาลัมเปอร์ หลังจากเท่ียวเก็นติง้) 

หมายเหตุ-สวนสนุกกลางแจ้งได้ปิดปรับปรุงซึ่งจะเปิดด าเนินการประมาณปลายปี 2558ในธีมสวนสนุกที่
ยิ่งใหญ่ระดับโลก “FOX STUDIO” 

วนัที่สอง OPTIONAL LEGOLAND / PREMUM OUTLET - ยะโฮบารรู์  
05.30น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (  ม้ือที่3) 
06.30น. หลงัอาหารน าท่าอ าลายอดเขาเก็นต้ิงไฮแลนด์ โดยกระเชา้หรือทางรถแลว้แต่เวลาจะเอ้ืออ านวย 

  น าท่านเดินทางโดยเสน้ทางซุปเปอรไ์ฮเวยเ์พ่ือเดินทางสู่เมืองโยโฮบารหู ์ 
11.00น. ถึงเมืองโยโฮบาร ูเมืองท่าหนา้ด่านท่ีส าคญัติดกบัประเทศสิงคโปร์ 
  น าท่านสู่ LEGOLAND (OR) PREMUIM OUTLET (อิสระอาหารกลางวนั) 

 
OPTION  LEGOLAND  +1,400บาท/เด็ก1,200บาท 

สมัผสัสวนสนุก LEGO LAND แห่งแรกของเอเชียแห่งท่ีหกของโลก ประกอบไปดว้ยเคร่ืองเล่นกวา่ 40 
เคร่ืองเล่น 7 โซน คือ Lego Kingdom , ImaginationLand of Adventure , Lego Techic, 
TheBeginning , Lego City Minuland โดยใชต้วัต่อเลโกม้ากท่ีสุดถึง 50 ลา้นตวั จุดศนูยก์ลางท่ีน่ีคือ 
Miniland ท่ีจาลองส่ิงก่อสรา้งโดดเด่นทัว่เอเชีย ในอตัราส่วน 1:20ซ่ึงทั้งคน รถไฟ รถยนต ์เคร่ืองบิน  
จะเคล่ือนไหวเหมือนจริงไดด้ว้ยปุ่มปังคบัเพียงปุ่มเดียว  

 
>>>ส าหรบัท่านที่ไม่ตอ้งการเขา้เลโกแ้ลนด ์น าท่านส่งที่ THE PREMIUM OUTLET<<< 

 
 
 

 
 
 
 
 
18.00น. พบกนั ณ จุดนัดหมายประตทูางออก / 18.30น. ส าหรบัท่านท่ีไป PREMIUM  
19.30น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มื้ อท่ี4)  
...........  น าทุกท่านเช็คอินเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั BERJAYA WATERFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

รวมร้านชื่อดงักวา่80 Outlet Stores 

Adidas, Armani, Burberry, Canali, 

Coach, Ermenegildo Zegna, Gap, 

Guess, Lacoste, Michael Kors, 

Nike, Oroton, Polo Ralph Lauren, 

Salvatore Ferragamo, Tumi  

And more 
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วนัที่สาม สิงคโปร ์– UNIVERSAL STUDIO  
06.00น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 5) 
07.00น. จากน้ันน าท่านผ่านด่านผ่านเขา้ประเทศสิงคโปร ์ 
10.00น. จากน้ันน าท่านสู่ “เกาะเซ็นโตซ่า” บนพ้ืนท่ี 49 เอเคอรภ์ายในเกาะ พบอาณาจกัรความบนัเทิงระดบั

โลก สมัผสัประสบการณห์ลากหลายจากภาพยนตรก์บัยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ สวนสนุกระดบัโลกแห่ง

แรกและแห่งเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิด ใน 7 โซน โดยม
ถึง 18 ชนิดท่ีเป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ 

18.00น. พบกนั ณ จุดนดัพบ(ทางออกยูนิเวอรแ์ซล) 
19.00น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (ม้ือที่ 6) + CHILLI CRAB ปูผดั 

21.30น. สมควรแก่เวลาน าท่านสู่โรงแรมที่พกั QUALITY HOTEL, IBIS HOTEL OR SAME CLASS 

  
 
 

 ((รวมเครื่องเล่นทุกชนิด เล่นก่ีรอบก็ได)้) เปิดบริการ 10:00 – 19:00           

Battlestar Galactica>> แบทเทิลสตาร ์กาแลกติกา ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียว

และสงูท่ีสุดในโลก ดว้ยระดบัความสงู 42.5 เมตร ผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษยห์รือ

ฝ่ายหุน่ยนตไ์ซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่งน่าหวาดเสียว และสมัผสักบัประสบการณ์

พิทกัษ์โลก โดยการต่อสูก้บัเหล่าดีเซ็ปติคอนส ์ในเครื่องเล่นสามมิติใหม่ล่าสุด  

Recommend !!  Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle 

Far Far Away Castel ปราสาทแหง่วีระบุรุษเชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า พรอ้มชมภาพยนตร ์ 
4มิติ ท่ีจะสรา้งความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ และความประทับใจไม่รูลื้ม  

Madagascar A CrateAdventure>> เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงั
อยูใ่นภาพยนตรเ์ร่ือง Madagascar 
Revenge of The Mummy>> รถไฟเหาะเขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสงูโดยมีความน่ากลวัของเหล่า

มมัม่ีท่ีคืบคลานในความมืด ขุดหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแหง่มมัม่ี 
Water World>> ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช่ื์อดงั แสดงจรงิ แสง สี 

เสียง จริง ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รูลื้ม    
Jurassic Park Rapids Adventure>> ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหล่าสตัวโ์ลกลา้นปี 
Hollywood Boulevard>> สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลีวูด๊ วอลอ์อฟ เฟรม ศนูยร์วม
แหง่ความบนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี ยงัมีรา้นอาหาร บาร ์คลบั ท่ีเสิรฟ์อาหารและเครื่องด่ืมจากทุกมุมโลก รวมถึงรา้นชอ้ปป้ิง 

รา้นแบรนดเ์นม และคอนเซ็ปตส์โตร ์บนเสน้ทางเฟสทีฟวอลก์ ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอรท์ 
เวลิด ์เซ็นโตซ่า เปิดใหบ้ริการตลอด 24ชม.หรือจะเลือกเยีย่มชมโรงแรมหรรูะดบั 6 ดาว 

FESTIVE HOTEL เพียงกา้วเขา้สู่บนัไดเล่ือน แชมเบอร ์ออฟ เทรดเชอร ์ก็จะโดพ้บความงดงาม
แบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกนักบั เดอะ ซีเคร็ด การเ์ดนท ์

สวนสาธารณะท่ีรายลอ้มไปดว้ยก าแพงน ้า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ ์เดอะ แมกซิม ดอล 

ซ่ึงจะน าความมนัส ์ท่ีผสมผสานเสน่หข์องเซ่ียงไฮ ้และ ลาสเวกสั มาสู่คุณ...เพลิดเพลินกบัการเยี่ยม

ชมคาสิโนแหง่แรกของสิงคโปร ์(ส าหรบัผูท่ี้อายุเกิน 21 ปีเท่าน้ัน โดยตอ้งแสดงหนังสือเดินทาง 

และแต่งกายดว้ยเส้ือมีแขน กางเกงหรือกระโปรงยาวคลุมเขา่ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) 
หรือเลือกเดินชมพิพิธภณัฑก์ารเดินเรือ (MEMA) ท่ีแสดงประวติัศาสตรก์ารเดินเรือท่ีสมบรูณ์

แบบท่ีสุดของเอเชีย ดว้ยระบบอินเตอรแ์อคทีฟ (ไม่รวมบตัร MEMA S$5)  
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วนัที่สี่  สิงคโปร ์– เมอรไ์ลออน – วดัพระเข้ียวแกว้ - มารีน่าเบยแ์ซนด ์– ออชาด – กรุงเทพฯ  
07.00น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (  ม้ือที่ 7) 
08.00น. ชมเมืองสิงคโปร ์ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยท าเนียบรฐับาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง 

ชมถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร ์ท่านสามารถถ่ายรูปคู่

กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์องประเทศสิงคโปร ์โดยรปูป้ันคร่ึงสิงโต คร่ึงปลาน้ี

หนัหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็นโรง

ละครเอสเพลนนาท ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ยหนามทุเรียน 

จากน้ันน าน าท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน ์เพ่ือ นมสัการ พระเข้ียวแกว้ ในวดัซ่ึง

สรา้งตามแบบสถาปัตกรรมสมยัราชวงศถ์งั ศิลปะแบบบุโรพุทโธ   
11.00น. จากน้ันน าท่านสู่  MARINABAY SAND รีสอรท์หรท่ีูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์(ไม่มีค่าเขา้)นอกจากน้ียงัมี 

“มารีน่า เบย ์แซนด ์คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารท่ีอนัโอ่อ่าหรหูรา ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถ
เพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ ภายในยงัมีภตัตาคาร คาเฟ่ รา้นอาหารขนาดเล็กๆระดบัโลก 
และรา้นคา้มากมาย โดยสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดงัไดอ้ยา่งจุใจ( หากตอ้งการเยีย่มชม THE 

SAND SKY PARK ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพ่ิม SGD20 ตอ่ท่าน)ซ่ึงอยูบ่นชั้นท่ี 57 เป็นสถาปัตยกรรม

รปูร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้งสามของมารีน่า เบย ์แซนด์ จดัเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
โลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. มีการตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยตน้ไมใ้หญ่ ไมป้ระดบั 

12.30น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( มื้ อท่ี8) เมนู>>>ขา้วมนัไก่เล่ืองช่ือ “บุนตงก่ี” 
บ่าย  ใหทุ้กท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงถนนช่ือดงัท่ีสุดสายหน่ึงของโลก Orchard Rd. 

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย เช่น โรบินสนั, เซ็นเตอรพ์อยท,์ ออรช์ารด์พลาซ่า, ลกัก้ีพลาซ่า, 
Wisma Atria Shopping Centre, Takashimaya และหลากหลายยี่หอ้แบรนดด์งัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ 
อาทิ Bossini, G2000, Giordano, Baleno,  

...ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี 
19.10/20.10น. บินกลบัสู่กรุงเทพฯดว้ยเท่ียวบิน MH661/MH796 
21.55/23.00น. เดินทางกลบัถึงสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

        
 
หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการ

หรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการ 
 

“กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองใหล้ะเอียด เพื่อความเขา้ใจและประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดินทาง” 

PASSPORT ตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่เริ่มเดินทาง 
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อตัราค่าบริการ  
ผูใ้หญ่ท่านละ      22,900 บาท  (พกัหอ้งละ 2ท่าน) 

เด็กต า่กว่า 12 ปี      22,900 บาท  (เสริมเตยีง พกักบัผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน) 

เด็กต า่กว่า 12 ปี           21,900 บาท  (ไม่เสริมเตียง พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยว   เพ่ิม                       4,000 บาท 
 

เทศกาลตวัสีแดง +1,000 บาท 
(8 ทา่น-เลอืกวนัเดนิทางเอง-ออกเดนิทางไดท้กุวนั) / เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
8-11ทา่น         เดนิทางโดยรถตู ้Driver come guide 

12-14ทา่น       เดนิทางโดยรถบสั with local guide(Speaking Thai/English) 
15ทา่นขึน้ไป    เดนิทางโดยรถบสั with local guide(Speaking Thai/English)+หัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย 
 
ราคารวม 

- ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ภาษีสนามบิน และประกนัภยัสายการบิน 
- ค่าระวางสมัภาระของสายการบินท่านละ 20 กก.  
- โรงแรมท่ีพกั 3 คืน 
- อาหาร 8 มื้ อ 
- รถน าเท่ียวตลอดเสน้ทาง 
- ค่ากระเชา้ SKYWAY เก็นต้ิง  
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าเขา้ UNIVERSAL STUDIO 
- ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 8,000 บาท เพื่อยืนยันการเดนิทาง 
ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย15 วัน  

 
การยกเลิก  หากมีการยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทุกกรณีดังนี ้            

ยกเลิกก่อนการเดนิทาง  30 วนัขึน้ไป คืนมดัจ าทัง้หมด   
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   15-29วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 8,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   8-14วนั   เก็บคา่ใช้จา่ย 60% ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   04-07วนั เก็บคา่ใช้จา่ย 80%  ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   03วนัหรือ> เก็บคา่ใช้จา่ย 100%  ของราคาทวัร์ 

เพ่ือหลีกเล่ียงคา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้หากท่านเปล่ียนใจไมต้่องการท่ีจะเดนิทาง..กรุณาเปล่ียนช่ือผู้ เดนิทางภายใน3วนัทนัที
หลงัจากแจ้งมีความประสงค์ท่ีจะยกเลิกและต้องแจ้งช่ือท่านท่ีต้องการเดนิทางท่านใหมภ่ายใน72ชม.ก่อนเดินทางเทา่นัน้ 

ราคาไม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ 
- ค่าเขา้ LEGOLAND 
- ค่าเคร่ืองเล่น GENTING 
- ภาษีบริการ 3% , Vat 7% (ถา้ตอ้งการ) 
- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 40RM./ท่าน/4วนั 
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มีคา่ใช้จา่ยในการเปล่ียนช่ือ ซึง่เป็นคา่ธรรมเนียมของสายการบนิประมาณ 2,000-3,000 บาท 
** ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางโดย LOWCOST AIRLINES ,CHARTER FLIGHT หรือกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาล  

ท่ีต้องมีการการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ จะไมส่ามารถขอเงินคืนได้ โดยจะไมมี่การคืนเงิน หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด ทัง้นีเ้น่ืองจาก ทางบริษัทฯหรือตวัแทน ได้

ท าการจา่ยเงินการันตรีเพ่ือจองท่ีนัง่และห้องพกัไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ** 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือนการเดนิทางหากผู้ ร่วมเดนิทางในแตล่ะครัง้/หรือในแตล่ะกรุ๊ปมีไมถ่ึง 8 ทา่น  
8 ทา่นขึน้ไป สามารถออกเดินทางได้(เป็นรถตู้ -คนขบัเป็นไกด์ในตวั) 
**หากทา่นมีผู้ ร่วมเดนิทาง 8 ทา่นขึน้ไปสามารถจองเป็นกรุ๊ปสว่นตวัได้ทนัที /ผู้ ร่วมเดินทาง 12ทา่น ขึน้ไป(เป็นรถ
บสัมีโลโคว์ไกด์)/15ผู้ใหญ่ ขึน้ไป(เป็นรถบสัมีหวัหน้าทวัร์) ยกเว้นเทศกาลไมส่ามารถจองเป็นกรุ๊ปสว่นตวัได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีมีการขึน้ของอตัรา
แลกเปล่ียนเงิน, การปรับขึน้ของราคาน า้มนั หรือการปรับขึน้ของภาษีสนามบิน 

 บริษัทฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบนิ, โรงแรม, ภตัตาคาร และอ่ืนๆไมอ่าจจะรับผิดชอบตอ่ปัญหา นดัหยดุงาน  
ความลา่ช้าของสายการบนิ,การจราจร,การปฏิวตั,ิภยัธรรมชาต,ิการสญูหาย หรือเหตสุดุวิสยัท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของบริษัทฯ และจากเหตดุงักล่าวรายการทอ่งเท่ียวจงึสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากไม่
สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหาสถานท่ี
เท่ียวอ่ืนท่ีใกล้เคียงมาแทนตามความเหมาะสมและขึน้อยู่กบัเวลา โดยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมต้่องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าแตย่งัคงมุง่รักษามาตรฐานการบริการท่ีดีเพ่ือให้ทา่นเกิดประโยชน์มากท่ีสดุในสถานการณ์นัน้ๆ   

 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดนิทาง เข้า-ออกประเทศด้วยเหตผุลใดๆก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

 บริษัทฯไมอ่าจคืนเงินหากทา่นไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ หรือไมเ่ท่ียวบางรายการเพราะเป็นการเหมาจา่ย  
 ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถรับประทานอาหารบางประเภท  กรุณาแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย7 วนัก่อนการเดนิทาง 
 พนกังาน,มคัคเุทศก์ และตวัแทน ไมมี่สิทธ์ิให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้ นอกจากมีเอกสารท่ีลงนามโดยผู้ มีอ านาจใน

บริษัทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบตอ่การช ารุดหรือสญูหายของทรัพย์สินสว่นตวั อาทิ เชน่ หนงัสือเดนิทาง,โทรศพัท์มือถือ 

กระเป๋าเดนิทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 


