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โดยสายการบนิ Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) 

พกัทีส่งิคโปร ์1 คนื 
 เทีย่วสวนสนกุระดบัโลก Universal Studio (ไมร่วมคา่บตัร) 

 บนิเขา้มาเลเซยี // ออกสงิคโปร ์ ไมย่อ้นทาง  

 น ัง่กระเชา้เคเบิล้คาร ์ชมววิทีเ่ก็นติง้ ไฮแลนด ์

 สมัผสัเสนห่เ์มอืงกวัลาลมัเปอร ์, ปุตราจายา่ ,มะละกา, ยะโฮว ์
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  ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ 

 ชมโชวแ์สงสยีามค า่คนืที ่Marina Bay Sand 

 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3* เก็นต ิง้ 1 คนื // ยะโฮว ์1 คนื // สงิคโปร ์1 คนื 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิ ทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – กวัลาลมัเปอร ์– ปุตราจายา – เก็นต ิง้ไฮแลนด ์ (-/L/-) 

06.30  น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้3 ประต1ู เคานเ์ตอร1์ สาย

การบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
09.25  น. เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ แอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่

AK881 

12.40 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 

บ่ำย  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง ปตุราจายา (Putrajaya city) ปุตรำจำยำ..นครแห่งอนำคต อนัเป็นทีต่ัง้ของ

หน่วยงำนรำชกำร รวมถงึท ำเนียบนำยกรฐัมนตร ีชมควำมงดงำมรำวภำพ

ฝันในนยิำยอำหรับรำตรขีองสถำปัตยกรรมตำ่งๆ ในนครหลวงแห่งใหม่

ของประเทศมำเลเซยี บันทกึภำพควำมทรงจ ำทีจ่ัตรุัสปุตรำ โดยมฉีำก

หลงัเป็นมัสยดิปุตรำ มสัยดิสชีมพู (Putra Mosque) มัสยดิแหง่เมอืง

ซึง่สรำ้งจำกหนิออ่นสกีหุลำบ ตัง้อยู่รมิทะเลสำบปุตรำ ท ำเนียบรัฐบำลสี

ชมพู..มัสยดิอนังดงำมยิง่ใหญ่และสถำนทีท่ ำงำนของนำยกรัฐมนตร ี

ตัง้อยู่เมอืงปุตรำจำยำ ผสมผสำนทำงดำ้นสถำปัตยกรรมของมุสลมิ

ทันสมัยทีส่ดุในโลก สำมำรถบรรจุคนไดถ้งึ 15,000 คน  

ใชเ้ป็นสถำนทีท่ีส่มัมนำ กำรประชมุตำ่งๆ และชมควำมงำมของสะพำนวำ

วำซนั สะพำนสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ ซึง่มรีูปร่ำงประหนึง่ลกูศร พุ่งออกไปจำกอำคำรกระทรวงกำรคลงั 

จำกนัน้เดนิทำงตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 
หา้มน ากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ เพราะฉะน ัน้ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีม
กระเป๋าใบเล็กขนาดไมเ่กนิ 22x14x9 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมน าของสว่นตงัที่
จะน าไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื) 

 

น ำท่ำนน่ัง กระเชำ้ลอยฟ้ำ ขึน้สู่ยอดเขำเก็นติง้ ระยะทำง 3.4 กม. ซึง่ยำวที่สุดในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปุย
เมฆหมอกอนัหนำทบึและอำกำศบรสิทุธิอ์นัหนำวเย็น (โปรดน าเส ือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถำนตำกอำกำศ และ สถำนคำสโินระดบัชำต ิบนยอดเขำ Gunung Ulu Kali ในบรเิวณ

เขตตดิต่อของรัฐปำหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่ำระดับน ้ำทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่ำง

จำกนครกวัลำลมัเปอร ์58 กโิลเมตร กำรกอ่สรำ้งด ำเนนิดว้ยควำมยำกล ำบำก โดยรำชำคำสโิน ลมิโกะห์

ตง ไดเ้ริม่ลงมอืตดัถนนขึน้สูย่อดเขำในปี 2508 ใชเ้วลำถงึ 4 ปี แลว้จงึด ำเนินกำรสรำ้งรีสอรท์ โดยในปี 

2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  

 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่ัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 

***โรงแรม  ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 
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พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 

 

***อสิระอาหารเย็นที ่GENTING HIGHLAND *** 

จากน ัน้อสิระบนเก็นติง้ตามอธัยาศยั 
 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY 

TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 
 

ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปภำพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัสถำนที่ตำ่ง ๆ และยังมบี่อนคำสโินระดบัชำต ิที่ไดร้ับอนุญำต

จำกรัฐบำลอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย เชญิท่ำนสนุกสนำนกบักำรเสีย่งโชคตำ่งๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคำร่ำ ลูกเต๋ำ ตูม้ำ้ เป็นตน้(ส ำหรับท่ำนที่ตอ้งกำรเขำ้คำสโิน ท่ำนสุภำพบุรุษ และ

สภุำพสตรใีสช่ดุสภุำพ เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 21 ปี หำ้มเขำ้ในคำสโิน)  

***สวนสนกุกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรงุเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วนัทีส่อง  ชมเมอืง KL – มะละกา – จตัรุสัดชัทส์แควร ์– ยะโฮวบ์ารู   (B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

สมัผัสอำกำศเย็นสบำยบนยอดเขำ ที่มีอุณหภูมเิฉลีย่ตลอดปี 16-24 

องศำเซลเซยีส จนไดเ้วลำอ ำลำสำยหมอก น่ังกระเชำ้ไฟฟ้ำกลับสู่

ส ถ ำ นี ก ร ะ เ ช ้ำ ไ ฟ ฟ้ ำ โ ก ต ง จ ำ ย ำ  แ ล ะ โ ดย ส ำ ร ร ถ สู่ ก รุ ง

กัวลำลัมเปอร์  จำกนั้นใหท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี 

กรงุกวัลาลมัเปอร ์ซ ึง่เป็นเมืองที่ตัง้ขึน้ที่บรเิวณที่แม่น ้ำ 2 สำยตัด

กัน  น ำท่ ำนแว ะถ่ ำย รู ปกับสัญลักษณ์ของตึกร ะ ฟ้ ำในนคร

กวัลำลมัเปอร ์ตกึปิโตรนสั ซึง่เป็นอำคำรแฝดทีส่งูที่สุดในโลก ดว้ย

ควำมสูงถงึ 452 เมตร จำกนั้นน ำท่ำนผ่ำนชม มสัยดิอาเหม็ด เก่ำแก่และสวยที่สุดในมำเลเซยี แวะ

ถ่ำยรูปกับ อนุสาวรยีท์หารอาสา เพื่อล ำรึกเหตุกำรณ์ กำรสูร้บไดแ้ก่สงครำมโลกครัง้ที่ 1 และ 2 

บรเิวณนัน้เป็นสวนสำธำรุณะทีส่วยงำม  จำกนัน้น ำท่ำนชม พระราชวงัอสิตนัน่า ไนกำร่ำ ที่ประทับของ

สมเด็จพระรำมำธปิดขีองมำเลเซยี ผ่ำนชม อาคารสุลตา่น อบัดุล ซามดั ทีปั่จจุบันเป็นสถำนทีข่องทำง

รำชกำร ตัง้อยู่ตรงขำ้มกับ เมอรเ์ดกำ้สแควร ์ซึง่เป็นจัตุรัสที่ร ำลกึถงึวันที่มำเลเซยีไดฉ้ลองเอกรำชพน้

จำกประเทศในเครอืงจักรภพ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร 

บ่ำย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ เมอืงมะละกา “นครแห่งประวตัศิำสตรข์องมำเลเซยี”มะละกำเมอืงหลวงแรก

และเป็นจุดเริม่ตน้ของประเทศมำเลเซยี ยอ้นรอยประวตัศิำสตรท์ีเ่ต็มไปดว้ยร่องรอยอำรยะธรรมตะวนัตก  

น ำชมจตัุรสัดชัทส์แควร ์จุดศนูยก์ลำงทำงกำรปกครองในตลอดชว่งระยะเวลำ 154 ปี ทีฮ่อลนัดำเขำ้ยดึ

ครองมะละกำ ปัจจุบันเป็นสญัลกัษณส์ ำคญัของกำรท่องเทีย่วเมอืงมะละกำจัตรุัสดตัชส์แควรต์ัง้อยู่บน

ถนนลกัษมำนำ สองฟำกถนนเป็นอำคำรรำ้นคำ้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตกุสีอำยุกวำ่ 200 ปี มเีอกลกัษณ์

โดดเดน่ในกำรทำสแีดงปูนกนิหมำก หรอืส ีsalmon pink เป็นย่ำนทีม่สีสีดสวยงำมทัง้ตวัอำคำรและอฐิที่

ปูนถนนทำงเดนิรถและทำงเดนิเทำ้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตัง้อยู่บนเนนิเขำเซนตป์อล สรำ้งขึน้

ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลอืเพยีงผนังสีด่ำ้นไวเ้ป็นหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรเ์พือ่ใหค้นรุ่นหลงัได ้

เรยีนรูเ้ท่ำนัน้ ในยุคทีโ่ปรตเุกสปกครองมะละกำโบสถแ์ห่งน้ีชือ่วำ่ NosaSenhora แตเ่ปลีย่นเป็น St. 

Paul เมือ่ชำวดตัชเ์ขำ้มำปกครอง ดำ้นหนำ้มรีูปปั้นนักบุญฟรำนซสิ เซเวยีร ์ (St. Francis Xavier) ผูม้ี

ชือ่เสยีงดำ้นกำรเผยแผ่ศำสนำครสิตน์กิำยโรมันคำทอลคิและมำเผยแผ่ศำสนำทีม่ะละกำถงึ 4 ครัง้

จนกระทัง่เสยีชวีติศพของนักบุญฟรำนซสิจงึไดร้บักำรฝังไวท้ีห่นำ้โบสถแ์ห่งน้ีกอ่นจะน ำสง่ตอ่ไปยัง

ประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซา่ ในยุคลำ่อำณำนคิม เมือ่อดตี 400 ปีมำแลว้ ถ่ำยรูป

กบัเรอืสนิคำ้โบรำณจ ำลองจำกตะวนัตก เมอืงแห่งประวตัศิำสตรข์องมำเลเซยีซึง่เคยอยูภ่ำยใตก้ำร

ปกครองของฮอลนัดำ โปรตเุกส และ องักฤษ มำกอ่น 
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 จำกนัน้น ำคณะเดนิทำงสูเ่มอืงยะโฮวบ์ำรร์ู ประตสููส่งิคโปร ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่าม สงิคโปร ์- CITY TOUR – เมอรไ์ลออ้น  - UNIVERSAL STUDIO (ไมร่วมคา่บตัร) -  

                   มารนีา่ เบย ์แซนด ์– ชมโชวน์ า้พุ Wonder Full (B/-/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้น าทา่นขา้มดา่นยะโฮวบ์ารู เพือ่เดนิทางสู ่สงิคโปร ์

 

09.00  น ำท่ำน ชมเมอืงสงิคโปร ์ซึง่ลอ้มรอบดว้ยท ำเนียบรฐับำล ศำลฎกีำและศำลำว่ำกำรเมอืง ชมถนนอลิ

ซำเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น ้ำสงิคโปร ์ท่ำนสำมำรถ ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์

ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลำน้ีหันหนำ้ออกทำงอำ่วมำรน่ิำ มทีัศนียภำพทีส่ำยงำม 

โดยมฉีำกดำ้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถำปัตยกรรมกำรสรำ้งคลำ้ยหนำม

ทุเรยีน ผ่ำนชม “Old Parliament House” อำคำรรัฐสภำเกำ่ ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภำของ

สงิคโปร ์ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีกำรเตน้ร ำ กำรแสดงตลก มทีัศนียภำพทีส่ำยงำม และเก็บ

ภำพควำมประทับใจกบั “Elephant Statue” รูปปั้นชำ้งส ำรดิเป็นของขวญัจำกพระจุลจอมเกลำ้ ร.5 

ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรำ้งควำมสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองค์

เสด็จมำเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก ผา่นชม  น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืง

สงิคโปรต์ัง้อยู่ท่ำมกลำงหมู่ตกึซนัเทคซติี ้ซนัเทค มำจำกค ำในภำษำจนี แปลวำ่ควำมส ำเร็จชิน้ใหม่ หมู่

ตกึซนัเทค สรำ้งขึน้โดยนักธุรกจิชำวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงกำรพำณชิยข์นำดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดย

คนสงิคโปรเ์ชือ่วำ่ถำ้ไดเ้ดนิรอบลำนน ้ำพุ และไดส้มัผัสน ้ำจะพบโชคดแีละ ร ่ำรวยตลอดปี  

10.00 น. รถโค้ชน าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO  

(ไมร่วมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซล) 

 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซือ้บตัรสวนสนุกเพิม่
โปรดแจง้ ณ เวลาทีจ่องทวัร ์หรอืแจง้ไม่เกนิ 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง 
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***หากซือ้เพิม่แลว้ตอ้งการยกเลกิ  ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 72 ช ัว่โมงเทา่น ัน้ 

หลงัจากวนัออกเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
 

 

 

 

ใหท้่ำนไดพ้บกบักำรแสดงสดุตระกำรตำและควำมสุข สนุกไม่รูจ้บในที่เดยีวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสมัผัสกบัประสบกำรณ์ใหม่ ที่โลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉำกควำมสนุกกับยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่

ออกแบบใหม่หรอืดดัแปลงเพือ่ทีน่ี่โดยเฉพำะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหำะรำงคู่

ทัง้หวำดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดบัควำมสงู 42.5 เมตรโดยจ ำลองจำกซรีี่ยช์ือ่ดังแบทเทลิสตำร ์

กำแล็กตกิำซึง่ผูเ้ลน่สำมำรถเลอืกไดว้ำ่จะเป็นฝ่ำยมนุษย ์ หรือฝ่ำยวำยรำ้ยไซลอน ก่อนลงมือฟำดฟัน

บนอำกำศอย่ำงหวำดเสยีวของแตล่ะฝ่ำย 

โซนอยีปิตโ์บรำณพบกบัเครือ่งเลน่เขย่ำขวญัทีม่คีวำมเร็วสงู  และควำมน่ำกลวัของเหล่ำวญิญำณมัมมี่จะ

คบืคลำนในท่ำมกลำงควำมมดื  มำท ำใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไม่รูต้วั   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปำรค์ที่พำยอ้นอดตีกลับไปสู่ยุคดกึด ำบรรพห์ำกใครล่วงล ้ำเขำ้

เขตหวงหำ้ม ไดโนเสำรจ์ะโผล่มำหำคุณทันที เท่ำนัน้ยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับกำรแสดงโชวผ์ำดโผน

เสีย่งตำยของเหลำ่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมำดำกสักำร ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยกำรล่องเรือชมธรรมชำตไิปพบกับ 4 นักแสดงน ำจำกภำพยนตร์

กำรต์นูเรือ่งมำดำกสักำร ์อำทเิชน่ อเล็กซ,์มำรต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขำ้สูป่่ำทบึแห่งน้ี

โซนนวิยอรก์สมัผัสเมอืงจ ำลองนวิยอรก์เมอืงทีใ่หญ่และเจรญิทีส่ดุในอเมรกิำ และตืน่ตำไปกบับรรยำกำศ

แห่งกำรสรำ้งภำพยนตรก์ำรแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในกำรแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คำเมร่ำ! แอคชั่น!สรำ้ง

โดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละกำรตอ้นรับจำกเหลำ่เซเลบรติีท้ีจ่ะมำยนืปรำกฏตวับน

ทอ้งถนนแห่งน้ี โซนฟำร ์ฟำร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กับปรำสำท ฟำร ์ฟำร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภำพยนตร ์

4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้มัผัสมำกอ่น นอกจำกทีน้ี่เท่ำนัน้ นอกจำกน้ียังมมีุม ลดควำมหฤหรรษ์

มำทีก่จิกรรมเบำๆเอำใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรำ้นอำหำร บำร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อำหำรและเครือ่งดืม่จำกทั่วทุก

มุมโลกรวมถงึรำ้นชอ้ปป้ิง รำ้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทำงเฟสทฟีวอลค์ ถนนสำยทีโ่ดด

เดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซำ่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบักำรเยีย่มชมคำสโินใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบักำรเยีย่มชมคำสโินแห่งแรกของประเทศแห่งแรกของประเทศ

สงิคโปร!์!!สงิคโปร!์!!  

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้เปิดใหมใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 

33 33 SSGGDD  หรอื 850 บาท / ทา่น หรอื 850 บาท / ทา่น ))    

 จัดอนัดบัใหเ้ป็นอควำเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้ำ สำมำรถ

บรรจุน ้ำเค็มไดก้ว่ำ 45 ลำ้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่ำ 800 สำยพันธุ ์รวบรวมสัตวน์ ้ำกว่ำ 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซำกปรักหักพังของเรอื ภำยในไดจ้ ำลองควำมอดุมสมบูรณข์องทะเลตำ่งๆ ทั่วโลก 

 

*** หากไมส่นใจเทีย่วสวนสนกุ สามารถเดนิเลน่บรเิวณเกาะเซ็นโตซ่า / เลน่คาสโิน / 
ช็อปป้ิงทีห่า้ง VIVO / เดนิเลน่ทีห่าด SILOSO หรอื PALAWAN Beach ตามอธัยาศยั 
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จากน ัน้อสิระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ีสุ่ดในสงิคโปร ์ 

มำรน่ีำ เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่ำ 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท ์คอื The 

Sands Sky Park ต ัง้อยูช่ ัน้ท ี ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์23 SGD)  

 

 

 

 

 

เป็นสถำปัตยกรรมรูปร่ำงคลำ้ยเรือตัง้อยู่บนอำคำรทัง้ 3 แซนดส์ สกำย พำร์คน้ีถือว่ำเป็นสวนลอยฟ้ำ

ขนำดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วำ้งขวำงกวำ่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้ำที่มีควำมสูง200 ม. 

บนสวนไดร้ับกำรตกแตง่อย่ำงสวยงำม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มีรำ้นอำหำรที่

หรูหรำ รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มำรีน่ำ เบย ์แซนดส์ 

คำสิโน” ที่ตัง้อยู่ในตัวอำคำรอันโอ่อ่ำหรูหรำฝ่ังตรงขำ้มกับตัว

โรงแรม จัดว่ำเป็นคำสโินที่เต็มไปดว้ยเกมกำรพนันทุกรูปแบบ ซึง่

นักท่องเทีย่วสำมำรถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลำกหลำยรูปแบบ โดย

มโีตะ๊พนันมำกกวำ่ 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมำกกวำ่ 1,500 ตู ้

อำทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บำคำร่ำ และไฮโลว์ และตูพ้นันหยอด

เหรยีญ ภำยในยังมรีำ้นคำ้ปลกีและภัตตำคำรมำกมำย ส ำหรับนักชอปป้ิงทัง้หลำยสำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้

ยีห่อ้ดงั ๆ ไดม้ำกมำย อำท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ท ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชี ือ่

วา่ Wonder Full การแสดงนี ้จดัข ึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที่

น ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก QUALITY HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ 3* 

วนัทีส่ ี ่   วดัพระเขีย้วแกว้ - Garden by the bay  - ถนนออรช์ารด์ – กรุงเทพฯ (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

น ำท่ำนเดนิทำงสูย่่ำนไชน่ำทำวน์ ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรำ้งขึน้

เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐำนพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจำ้ วดัพระพุทธศำสนำแห่งน้ีสรำ้ง สถำปัตยกรรม สมัย

รำชวงศถ์ัง วำงศลิำฤกษ์ เมือ่วนัที ่1มนีำคม 2005 ค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสรำ้งทัง้หมดรำว 62 ลำ้นเหรียญ

สงิคโปร์ (ประมำณ 1500 ลำ้นบำท) ชัน้ล่ำงเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศำสนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็น

พพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐำนพระเขีย้วแกว้ (หำ้มถ่ำยภำพ) ใหท้่ำนไดส้กักำระองค์

เจำ้แม่กวนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึง่มศีลิปกรรมกำรตกแตง่ทีส่วยงำม       

จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้่ำนไดช้มกำรจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกำะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับ

ตน้ไมน้ำนำพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองแห่งชำติ

ของ Marina Bay บรหิำรโดยคณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำตสิงิคโปร ์

นอกจำกน้ียังมีทำงเดนิลอยฟ้ำเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ที่มีควำม

สงูเขำ้ดว้ยกนั มไีวส้ ำหรับใหผู้ท้ี่มำเยือนสำมำรถมองเห็นสวนจำกมุม

สงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สำมำรถเห็นทัศนียภำพอัน

งดงำมของอำ่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD

และคา่เขา้โดมอกี 28 SGD)  

13.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั 5 ดาว 

น าคณะอสิระชอ้ปป้ิง ถนนออรช์ารด์ สินคำ้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่ำสุด จะถูกน ำมำวำงขำยตำม

หำ้งสรรพสนิคำ้ ทีต่ัง้อยู่บนถนนสำยน้ีเป็นแห่งแรกเพรำะวำ่สงิคโปรม์ีท่ำเรือและเรือสนิคำ้ทุกล ำจะ ตอ้ง

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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มำผ่ำนที่ ท่ำเรือของสงิคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชำร์ดจัดไดว้่ำเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพรำะว่ำมี

ศนูยก์ำรคำ้ รำ้นคำ้ และโรงแรมชัน้ดมีำกมำยตัง้อยู่เรยีงรำย สองฝ่ังถนน อำทเิชน่ หำ้ง TAKASHIMAYA, 

ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมำกมำย       

โปรดดไูฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
          

……….น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

……….น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ SCOOT AIR เท ีย่วบนิที ่TR 868 / Air Asia เท ีย่วบนิที ่FD350 

……….น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

******************* 
“มำกกวำ่ควำมช ำนำญ คอื กำรใหบ้รกิำรดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 
หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิาร 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

FEB-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  

(พกัหอ้งคู)่ จอย
แลนด ์ 

พกัเดีย่ว 
ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 
AK881 

0925-1240 
TR868 

2200-2330 

9-12 FEB 2018 
14,999.- 

12,999.- 
เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 

2200-2330 

23-26 FEB 2018 14,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

MAR-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  

(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0925-1240 

FD350 
2035-2200 

1-4 MAR 2018 

วนัมาฆบชูา 16,555.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 

0925-1240 
TR868 

2200-2330 

9-12 MAR 2018 
15,555.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 
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AK881 

0925-1240 

TR868 
2200-2330 

16-19 MAR 2018 
15,555.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

23-26 MAR 2018 
15,555.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

APR-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 
AK881 

0925-1240 

TR868 
2200-2330 

5-8 APR 2018 
วนัจกัร ี 15,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

FD350 
2035-2200 

11-14 APR 2018 
วนัสงกรานต ์ 16,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

FD350 
2035-2200 

12-15 APR 2018 
วนัสงกรานต ์ 16,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 

0925-1240 
FD350 

2035-2200 

13-16 APR 2018 

วนัสงกรานต ์ 17,500.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

FD350 
2035-2200 

14-17 APR 2018 
วนัสงกรานต ์ 15,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

26-29 APR 2018 15,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

MAY-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 
AK881 

0925-1240 

TR868 
2200-2330 

4-7 MAY 2018 15,555.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

11-14 MAY 2018 14,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 
 

JUNE-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 
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AK881 

0925-1240 

TR868 
2200-2330 

8-11 JUNE 2018 15,555.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

22-25 JUNE 
2018 

15,555.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

JULY-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  

(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 
AK881 

0925-1240 

TR868 
2200-2330 

13-16 JULY 2018 15,555.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 

0925-1240 

TR868 
2200-2330 

20-23 JULY 2018 15,555.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 

0925-1240 
FD350 

2035-2200 

27-30 JULY 2018 
วนัเฉลมิพระชมน์

พรรษาฯ 
16,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AUG-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  

(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 
AK881 

0925-1240 
FD350 

2035-2200 

10-13 AUG 2018 
วนัแม ่

15,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

17-20 AUG 2018 15,555.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 

0925-1240 

TR868 
2200-2330 

31 AUG- 3 SEP 
2018 15,555.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

SEP-2018 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  

(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 
AK881 

0925-1240 

TR868 
2200-2330 

7-10 SEP 2018 15,555.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

21-24 SEP 2018 15,555.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

OCT-2018 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ  จอย พกัเดีย่ว 
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(พกัหอ้งคู)่ แลนด ์ 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 
AK881 

0925-1240 

TR868 
2200-2330 

5-8 OCT 2018 15,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 

0925-1240 
FD350 

2035-2200 

12-15 OCT 2018 16,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

FD350 
2035-2200 

20-23 OCT 2018 16,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

26-29 OCT 2018 14,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 5,900.- 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  1,000 บาท 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด  2,000 บาท 

ทารกอายุต า่กวา่ 2 ปี                                         ราคา  5,500 บาท 

 
 
เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  

พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

อตัรานีร้วม   

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ และภำษีน ้ำมัน กรุงเทพฯ–กวัลำลมัเปอร–์สงิคโปร-์กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  
 คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
 คำ่ทีพ่ัก 3 คนื  

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละไม่เกนิ 20 กก.  
 คำ่บัตรเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วตำ่ง ๆ ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 คำ่ประกนัอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำง 1,000,000 บำท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพำะเหตกุำรทีเ่กดิขึน้

ระหวำ่งวนัเดนิทำงเท่ำนัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในกำรเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถทีป่ระเทศมาเลเซยี 10 RM/คน/วนั  

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถทีป่ระเทศสงิคโปร ์ 5 SGD/คน/วนั  
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และคำ่ธรรมเนียมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ตำ่งชำต ิ 

 คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
 คำ่ธรรมเนียมกระเป๋ำเดนิทำงทีน่ ้ำหนักเกนิ 20 กก.  
 คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่ซกัรดี โทรศพัท ์ คำ่มนิบิำร ์ฯลฯ  
 ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3%   

 บัตรยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 
 

**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปล ีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
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เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทำงทีม่วีนัก ำหนดอำยุใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัทีจ่ะออกเดนิทำง 

 ตอ้งมหีนำ้วำ่งอย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ 
 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เน่ืองจำกตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทำงตำมวนัที ่ทีร่ะบุบนหนำ้ตัว๋เท่ำนัน้ จงึไม่สำมำรถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำร
เดนิทำงใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด

หรอืบำงสว่นใหก้บัท่ำน 
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคำ่บรกิำรไม่วำ่กรณีใด ๆ 
 

3. ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไมท่ำน
อำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้่ำยทุกอย่ำง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้่ำยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำด  

 

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทำงบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจำก
ควำมประมำทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่วำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 
 
 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิยัจนไม่อำจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้ับบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของ
หัวหนำ้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับำงประกำร เชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัยธรรมชำต ิ กำรจลำจล ตำ่งๆ เน่ืองจำกรำยกำร

ทัวรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศ
ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำร

เดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่ำน กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงมือ้ไม่เทีย่วตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอ
หักคำ่บรกิำรคนืได ้ เพรำะกำรช ำระคำ่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมำจ่ำย เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไม่
วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ท่ำน

รับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิ ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือกำรควบคมุของทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำร

เจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ 


