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สุดคุม้..5วนั2ประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร ์
Genting 1Night - Jorhobaru 1Night - Malacca 1Night 

Singapore 2days1Night 

 
…เท่ียว 3 สวนสนุก… 

GENTING * LEGOLAND * UNIVERSAL STUDIO 

เก็นติ้ งไฮแลนด.์..สุดยอดรีสอรท์บนยอดเขา-กรุงกวัลาลมัเปอร ์

เมืองใหม่ปุจตราจายา่-เยือนมะละกาเมืองมรดกโลก 

OPTIONAL LEGOLAND ~ UNIVERSAL STUDIO 
นมสัการพระเข้ียวแกว้-ชอ้ปป้ิงออชารด์ 

 
 
 
 
 

(8ทา่น-เลอืกวนัเดนิทางเอง-ออกเดนิทางไดทุ้กวนั) / เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

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   กรณาเชค็ 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์– เก็นติ้ งไฮแลนด ์ 
11.30น.  คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์S  

สายการบินโรยลัจอรแ์ดน พบเจา้หนา้ท่ีของทางบริษัทฯ คอยบริการตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ในการตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

14.10น.  เหินฟ้าสู่กรุงกวัลาลมัเปอรโ์ดยเคร่ืองบินของสายการบินอียิปตแ์อร ์เท่ียวบินท่ี MS960 

17.35น. ถึงสนามบินนานาชาติกวัลาลมัเปอร ์( เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง ) น าท่านผ่านการตรวจคน
เขา้เมืองและด่านศุลกากร จากน้ันน าทุกท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (ม้ือที่  1) 

น ำทำ่นเดนิทำงสูส่ถำนีกระเช้ำSKYWAY กระเช้ำฟ้ำท่ีเร็วและยำวท่ีสดุในเอเชีย
รวมระยะทำง3.4กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงสูย่อดเขำ20นำทีนัง่กระเช้ำสู่ยอด
เขาเก็นติง้ไฮแลนด์..ชมธรรมชำตท่ีิยงัคงควำมอดุมสมบรูณ์และชมควำม
เขียวขจีของป่ำ,ระหวำ่งทำงทำ่นจะได้พบฝงูสตัว์ป่ำและหมูบ้่ำนชำวป่ำ
(จ ำลอง)ด้วยควำมสงูกวำ่6,000ฟิตจำกระดบัน ำ้ทะเลท่ำนจะได้สมัผสัอำกำศ
เย็นอนัแสนบริสทุธ์ิตลอดทัง้ปี  

............. เช็คอินสู่โรงแรมท่ีพกัท่ีพกั FIRSTWORLD HOTEL OR SIMILAR 
เชิญทำ่นสนกุกบัสวนสนกุในร่มและกลำงแจ้งซึง่มีเคร่ืองเลน่นำนำชนิดตำม
อธัยำศยัเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเลน่นำนำชนิดตำมอธัยำศยั(ไมร่วมคำ่เคร่ืองเลน่)
หรือจะเลือกหำควำมส ำรำญจำกกำรเข้ำคำสิโนเส่ียงโชคซึง่เปิด 24ช.ม. ท่ีมี
เคร่ืองเลน่ท่ีถกูกฎหมำย อำทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่ำนจะเลือก
ซือ้ชมโชว์ระดบัโลกตำมอธัยำศยั บนเก็นติง้ยงัมีร้ำนอำหำรหลำกหลำยชนิดมีให้ท่ำนได้เลือกทำนมำกมำย 
ทัง้ร้ำนอำหำร จีน-ฝร่ัง-และอำหำรนำนำชำต ิหรือ จะเป็นฟู๊ ดคอร์ด  
รวมทัง้ร้ำนฟำสฟู๊ ดตำ่งๆมำกมำย อำทิเชน่ แมคโดนลั-KFC  
ข้อปฏิบัตในการเข้าคาสิโน:  เดก็อายุต ่ากว่า 21ปี  ห้ามเข้าคาสิโน สุภาพบุรุษควรสวมเสือ้คอปก
และรองเท้าหุ้มส้น, สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะ และกางเกงขาสัน้                           
(กรณีท่ีไม่ได้ห้องพักบนเก็นติง้ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพักท่ี กัวลาลัมเปอร์ หลังจากเท่ียวเก็นติง้) 
หมายเหตุ-สวนสนุกกลางแจ้งได้ปิดปรับปรุงซึ่งจะเปิดด าเนินการประมาณปลายปี 2558 

ในธีมสวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก “FOX STUDIO” 
วนัที่สอง เก็นติ้ งไฮแลนด ์– ยะโฮบารรู์ – OPTION LEGOLAND 
07.00น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (  ม้ือที่ 2) 
08.00น. หลงัอาหารน าท่าอ าลายอดเขาเก็นต้ิงไฮแลนด ์จากน้ันน าทุกท่าน

เดินทางสู่เมืองโยโฮบารหู ์เมืองหนา้ด่านท่ีส าคญัติดกบัประเทศสิงคโปร์ 
11.30น. ถึงเมืองโยโฮบาร ูเมืองท่าหนา้ด่านท่ีส าคญัติดกบัประเทศสิงคโปร์ 
เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ( ม้ือที่ 3)   
  หลงัอาหารน าท่านสู่ LEGOLAND (OR) PREMUIM OUTLET 
 

OPTION  LEGOLAND +1,400บาท/ทา่น 

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  
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รวมร้ำนชื่อดงักวำ่80 Outlet Stores 

Adidas, Armani, Burberry, Canali, 

Coach, Ermenegildo Zegna, Gap, 

Guess, Lacoste, Michael Kors, 

Nike, Oroton, Polo Ralph Lauren, 

Salvatore Ferragamo, Tumi  

And more 

 

 
>>>ส าหรบัท่านที่ไม่ตอ้งการเขา้เลโกแ้ลนด ์น าท่านส่ง ณ THE PREMIUM OUTLET<<< 

 
 
 

 
 
 
 
18.00น. พบกนั ณ จุดนัดหมายประตทูางออก / 18.30น. ส าหรบัท่านท่ีไป PREMIUM  
19.30น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มื้ อท่ี4)  
...........  น าทุกท่านเช็คอินเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั BERJAYA RIVERFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่สาม สิงคโปร ์– พระเข้ียวแกว้ – เมอรรไ์ลออ้น – MARINA BAY SAND – ORCHARD 
06.00น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 5) 
07.00น. จากน้ันน าท่านผ่านด่านผ่านเขา้ประเทศสิงคโปรป์ระทบัตราหนังสือเดินทาง

ของทั้งสองประเทศ น าท่านผ่านท าเนียบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาวา่การเมือง

เดินทางไปชมถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแมน่ ้าสิงคโปร์ ชมเมอร์

ไลออนหรือสิงโตเงือก สญัลกัษณข์องประเทศสิงคโปร ์ ชมโรงละครเอสพลา

นาด ท่ีมีลกัษณะการก่อสรา้งเหมือนทุเรียนขนาดยกัษ์ ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็น

สถานท่ีจดังานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายท่ีเป็นสญัลกัษณ์

ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอยา่งมากของสิงคโปร ์จากน้ันน าทุกท่านสู่ CHINA 

TOWN นมสัการเจา้แม่กวนอิม ณ ยา่นไชน่าทาวน์ และน าท่านนมสัการวดัพระเข้ียวแกว้ท่ีสวยงาม
มาก และใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึก ขนมและเคร่ืองยาจีน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ม้ือที่ 6) 
บ่าย  น าท่านสู่  MARINABAY SAND รีสอรท์หรท่ีูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์(ไมม่ีค่าเขา้) 

นอกจากน้ียงัมี “มารีน่า เบย ์แซนด ์คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารท่ีอนัโอ่อ่าหรหูรา ซ่ึงนักท่องเท่ียว
สามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ ภายในยงัมีภตัตาคาร คาเฟ่ รา้นอาหารขนาดเล็กๆ
ระดบัโลก และรา้นคา้มากมาย โดยสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดงัไดอ้ยา่งจุใจ 
( หากตอ้งการเยี่ยมชม THE SAND SKY PARK ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพิ่ม SGD20 ตอ่ท่าน) 

ซ่ึงอยูบ่นชั้นท่ี 57 เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้งสามของมารีน่า เบย ์แซนด์ 
จดัเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีการตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยตน้ไมใ้หญ่ ไมป้ระดบั  

................ จากน้ันใหทุ้กท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงถนนช่ือดงัท่ีสุดสายหน่ึงของโลก Orchard Rd.(อิสระอาหารค า่) 

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย เช่น โรบินสนั, เซ็นเตอรพ์อยท,์ ออรช์ารด์พลาซ่า, ลกัก้ีพลาซ่า, 
Wisma Atria Shopping Centre, Takashimaya และหลากหลายยี่หอ้แบรนดด์งัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่โรงแรมท่ีพกั QUALITY HOTEL, IBIS HOTEL OR SAME CLASS 
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วนัที่สี่  สิงคโปร ์– UNIVERSAL STUDIO – มะละกา เมืองมรดกโลก 

08.00น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 7) 
จากน้ันน าท่านสู่ “เกาะเซ็นโตซ่า” บนพ้ืนท่ี 49 เอเคอรภ์ายในเกาะ พบอาณาจกัรความบนัเทิงระดบั
โลก สมัผสัประสบการณห์ลากหลายจากภาพยนตรก์บัยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ สวนสนุกระดบัโลกแห่ง

แรกและแห่งเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิด ใน 7 โซน โดยมี
ถึง 18 ชนิดท่ีเป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ 

 
16.30น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ฝัง่มาเลเซีย มุ่งหนา้สู่เมืองมะละกา 
19.00น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( ม้ือที่8) 
............. น าท่านเช็คอินสู่โรงแรมที่พกั BAYVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 

 
 

 

  

 ((รวมเครื่องเล่นทุกชนิด เล่นก่ีรอบก็ได)้) เปิดบริการ 10:00 – 19:00  
ซ้ือเพิม่  +1,800บาท/ทา่น 

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 พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกนั
กบั เดอะ ซีเคร็ด การเ์ดนท ์สวนสาธารณะท่ีรายลอ้มไปดว้ยก าแพงน ้า เพลิดเพลินกบัการเยี่ยมชม

คาสิโนแหง่แรกของสิงคโปร ์(ส าหรบัผูท่ี้อายุเกิน 21 ปีเท่าน้ัน)  
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วนัที่หา้  มะละกา – ปุจตราจาย่า– กวัลาลมัเปอร ์

06.00น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9) 
07.00น. น าท่านชมเมืองเมืองมะละกาเมืองท่ีไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESSCO  

ผ่านชมยา่นบา้นเก่าแก่สมยั BABA NYONYA จากน้ันน าท่านชมยา่นท่ีอยูข่องชาวดชัท ์“ดชัทส์แควร”์ 
ชมวิหารเซ็นปอล ยา่นอาณาจกัรสีแดง ซ่ึงเคยเป็นดินแดนของดชั จากน้ันน า ท่านเดินขึ้ นเขา St. Paul 
Hill ชมทิวทศัน์ของเมืองและไปสกัการะรปูป้ันนักบุญ St.Fracis ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไป จากน้ันเดินลงจากเขาชม
ป้อม A Famosa ป้อมป้องกนัเมืองของโปรตุเกส ซ่ึงถูกทาลายโดยองักฤษจนเกือบหมด(เหลือไว ้แค่
ประต ูPorta De Santiago) 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.00น. น าท่านเดินทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร ์

เที่ยง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (  ม้ือที่ 10) 
บ่าย น าท่านแวะเท่ียวชมความยิ่งใหญ่อลงัการของเมืองใหม่ ปุตราจาย่า ท่ี

ท่าน ดร.มหาเธร ์โมฮมัหมดั เนรมิตใหเ้ป็นเมืองแห่งความทนัสมยั และ

สะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็นเมืองท่ีแสดงถึงวิสยัทัศน์อนักวา้งไกลของ

อดีตผูน้ าท่ียิ่งใหญ่แห่งมาเลเซียผูน้ี้ ชมอาคารกระทรวงต่างๆ อาคาร

รฐัสภา ใหท่้านถ่ายรปูเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก จากน้ันน าท่าน ชมเมืองหลวง

ของมาเลเซียกรุงกวัลาลมัเปอร ์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งข้ึนท่ีบริเวณท่ีแมน่ ้า 2 สายตดักนั ซ่ึงเป็นแหล่งแร่

ดีบุกชั้นดีของโลก น าท่านชม มสัยดิอาเหม็ด เก่าแก่และสวยท่ีสุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรปูกบั 
อนุสาวรียท์หารอาสา เพ่ือร าลึกเหตุการณ ์การสูร้บไดแ้ก่สงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 บริเวณน้ันเป็น

สวนสาธารุณะท่ีสวยงามมาก  จากน้ันน าท่านชม พระราชวงัอิสตนัน่า ไนการ่า ท่ีประทบัของสมเด็จ

พระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลตา่น อบัดุล ซามดั ท่ีปัจจุบนัเป็นสถานท่ีของทาง

ราชการ ตั้งอยูต่รงขา้มกบั เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซ่ึงเป็นจตุัรสัท่ีร าลึกถึงวนัท่ีมาเลเซีย ไดฉ้ลองเอกราชพน้

จากประเทศในเครืองจกัรภพ ชมเสาธงท่ีสงูท่ีสุดในโลก 
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 จากน้ันน าทุกท่านแวะเยี่ยมชม และชิมช็อกแลต๊คุณภาพส่งออกทัว่โลกจากโรงงาน CHOCOLATE 
BOUTIQE เชิญเลือกซ้ือช็อกแลต๊คุณภาพเยี่ยมในราคาพิเศษสุดๆ จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือสินคา้
พ้ืนเมือง อาทิเช่น เคร่ืองยาจีนบกักุดแต๋ ขนมเป๊ียะ กาแฟไวทค์อฟฟ่ี ชาเต๊ะตาเระ และของฝากของท่ี
ระลึก จากน้ันน าท่านสู่รา้นนาฬิกาปลอดภาษี เลือกชมเละซ้ือนาพิกา น ้าหอม แควนตั้ม เคร่ืองประดบั

ต่างๆในราคาปลอดภาษี จากน้ันน าทุกท่านถ่ายรปูกบัวิวท่ีสวยท่ีสุดของตกึแฝดที่สูงที่สุดในโลก ตกึปิ

โตรนาส จากน้ันอิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงและรบัประทานอาหารเย็นในฟู๊ ดคอตของหา้งซูเรีย ภายในตึก

แฝดไดเ้วลาอนัสมควรพบกนัท่ีจุดนัดพบ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
22.10น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภมูิ โดย สายการบินมาเลเซียแอรไ์ลนเ์ท่ียวบินท่ี MS961 
23.25น. เดินทางกลบัถึงสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

        
 

“กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองให้ละเอียด เพื่อความเข้าใจและประโยชน์สูงสุดของผู้เดนิทาง” 
PASSPORT ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันท่ีเร่ิมเดนิทาง 

หมายเหตุ : โปรแกรมกำรเดนิทำงเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวบำงรำยกำรหรือ
ทดแทนรำยกำรท่องเท่ียวบำงรำยกำร 

กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ ต้องมีผู้ ร่วมเดนิทำงอยำ่งน้อย 8 ทำ่น / 15 ทำ่นขึน้ไป มีหวัหน้ำทวัร์จำกเมืองไทย 
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                       5,000 บาท 
เทศกาล-สงกรานต ์+เพ่ิม 1,000 
ราคารวม 

- ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ภาษีสนามบิน และประกนัภยัสายการบิน 
- ค่าระวางสมัภาระของสายการบินท่านละ 20 กก.  
- โรงแรมท่ีพกั ภ คืน 
- อาหาร 10 มื้ อ 
- รถน าเท่ียวตลอดเสน้ทาง 
- ค่ากระเชา้ SKYWAY เก็นต้ิง  
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
- มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  
- หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย(ผูร้่วมเดินทาง15ท่านขึ้ นไป) 
- ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ราคาไม่รวม 

- คำ่ใช้จำ่ยส่วนตวันอกเหนือจำกท่ีระบไุว้ในรำยกำร 

- พกัเด่ียว จ่ำยเพิ่ม 5,000 

- คำ่เข้ำ LEGOLAND +1,400 รวมเคร่ืองเลน่ทกุชนิด 

- คำ่เข้ำ UNIVERSAL +1,800 รวมคำ่เคร่ืองเลน่ทกุชนิด 

- ภำษีบริกำร 3% , Vat 7% (ถ้ำต้องกำร) 

- คำ่ทิปไกด์ และคนขบัรถ 50RM./ทำ่น/5วนั 
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เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 8,000 บาท เพื่อยืนยันการเดนิทาง 
ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย15 วัน  

การยกเลิก  หากมีการยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทุกกรณีดังนี ้            
ยกเลิกก่อนกำรเดนิทำง  30 วนัขึน้ไป คืนมดัจ ำทัง้หมด   
ยกเลิกก่อนกำรเดนิทำง   15-29วนั  เก็บคำ่ใช้จำ่ย ทำ่นละ 8,000 บำท 
ยกเลิกก่อนกำรเดนิทำง   8-14วนั   เก็บคำ่ใช้จำ่ย 60% ของรำคำทวัร์ 
ยกเลิกก่อนกำรเดนิทำง   04-07วนั เก็บคำ่ใช้จำ่ย 80%  ของรำคำทวัร์ 
ยกเลิกก่อนกำรเดนิทำง   03วนัหรือ> เก็บคำ่ใช้จำ่ย 100%  ของรำคำทวัร์ 

เพื่อหลกีเลีย่งคำ่ใช้จ่ำยที่จะเกิดขึน้หำกทำ่นเปลีย่นใจไมต้่องกำรท่ีจะเดินทำง..กรุณำเปลีย่นช่ือผู้เดนิทำงภำยใน3วนัทนัทีหลงัจำกแจ้งมคีวำม
ประสงค์ที่จะยกเลกิและต้องแจ้งช่ือทำ่นท่ีต้องกำรเดินทำงทำ่นใหมภ่ำยใน72ชม.ก่อนเดินทำงเทำ่นัน้ 

มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรเปลีย่นช่ือ ซึง่เป็นคำ่ธรรมเนยีมของสำยกำรบินประมำณ 2,000-3,000 บำท 
** ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงโดย LOWCOST AIRLINES ,CHARTER FLIGHT หรือกรุ๊ปท่ีเดินทำงชว่งวนัหยดุหรือเทศกำล  

ที่ต้องมีกำรกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือกรุ๊ปท่ีมีกำรกำรันตีคำ่มดัจ ำที่พกัโดยตรงหรือโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรือตำ่งประเทศ จะไม่
สำมำรถขอเงินคืนได้ โดยจะไมม่กีำรคืนเงิน หรือคำ่ทวัร์ทัง้หมด ทัง้นีเ้นื่องจำก ทำงบริษัทฯหรือตวัแทน ได้ท ำกำรจำ่ยเงินกำรันตรีเพื่อจองที่นัง่

และห้องพกัไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ** 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือนกำรเดนิทำงหำกผู้ ร่วมเดนิทำงในแตล่ะครัง้/หรือในแตล่ะกรุ๊ปมีไมถึ่ง 8 ทำ่น  

8ทำ่นขึน้ไป สำมำรถออกเดินทำงได้(เป็นรถตู้ -คนขบัเป็นไกด์ในตวั) 
**หำกทำ่นมีผู้ ร่วมเดนิทำง 8 ทำ่นขึน้ไปสำมำรถจองเป็นกรุ๊ปสว่นตวัได้ทนัที /ผู้ ร่วมเดินทำง 12ทำ่น ขึน้ไป(เป็นรถ
บสัมีโลโคว์ไกด์)/15 ผู้ใหญ่ ขึน้ไป(เป็นรถบสัมีหวัหน้ำทวัร์) ยกเว้นเทศกำลไมส่ำมำรถจองเป็นกรุ๊ปสว่นตวัได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีท่ีมีกำรขึน้ของอตัรำ
แลกเปล่ียนเงิน, กำรปรับขึน้ของรำคำน ำ้มนั หรือกำรปรับขึน้ของภำษีสนำมบิน 

 บริษัทฯ เป็นเพียงตวัแทนสำยกำรบนิ, โรงแรม, ภตัตำคำร และอ่ืนๆไมอ่ำจจะรับผิดชอบตอ่ปัญหำ นดัหยดุงำน  
ควำมลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ,กำรจรำจร,กำรปฏิวตั,ิภยัธรรมชำต,ิกำรสญูหำย หรือเหตสุดุวิสยัท่ีอยูน่อกเหนือกำร
ควบคมุของบริษัทฯ และจำกเหตดุงักล่ำวรำยกำรทอ่งเท่ียวจงึสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม หำกไม่
สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้จะไมมี่กำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้ำงบริษัทฯจะจดัหำสถำนท่ี
เท่ียวอ่ืนท่ีใกล้เคียงมำแทนตำมควำมเหมำะสมและขึน้อยู่กบัเวลำ โดยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมต้่องแจ้งให้ทรำบ
ลว่งหน้ำแตย่งัคงมุง่รักษำมำตรฐำนกำรบริกำรท่ีดีเพ่ือให้ทำ่นเกิดประโยชน์มำกท่ีสดุในสถำนกำรณ์นัน้ๆ   

 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้ เดนิทำง เข้ำ-ออกประเทศด้วยเหตผุลใดๆก็ตำมท่ีกอง
ตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว  

 บริษัทฯไมอ่ำจคืนเงินหำกทำ่นไมรั่บประทำนอำหำรบำงมือ้ หรือไมเ่ท่ียวบำงรำยกำรเพรำะเป็นกำรเหมำจำ่ย  
 ในกรณีท่ีทำ่นไมส่ำมำรถรับประทำนอำหำรบำงประเภท  กรุณำแจ้งลว่งหน้ำอย่ำงน้อย7 วนัก่อนกำรเดนิทำง 
 พนกังำน,มคัคเุทศก์ และตวัแทน ไมมี่สิทธ์ิให้ค ำสญัญำใดๆทัง้สิน้ นอกจำกมีเอกสำรท่ีลงนำมโดยผู้ มีอ ำนำจใน

บริษัทฯก ำกบัเทำ่นัน้ 
 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบตอ่กำรช ำรุดหรือสญูหำยของทรัพย์สินสว่นตวั อำทิ เชน่ หนงัสือเดนิทำง,โทรศพัท์มือถือ 

กระเป๋ำเดนิทำง, กระเป๋ำสตำงค์, กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ 


