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โดยสายการบนิ Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) 

พกัทีส่งิคโปร ์1 คนื 
 เทีย่วสวนสนกุระดบัโลก Universal Studio (ไมร่วมคา่บตัร) 

 บนิเขา้มาเลเซยี // ออกสงิคโปร ์ ไมย่อ้นทาง  

 ชม THE JEWEL CHANGI ทีส่ดุแหง่การผสมผสานระหวา่ง

ธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม 

 น ัง่กระเชา้เคเบิล้คาร ์ชมววิทีเ่ก็นติง้ ไฮแลนด ์

 สมัผสัเสนห่เ์มอืงกวัลาลมัเปอร ์, ปตุราจายา่ ,มะละกา, ยะโฮว ์

 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ 
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 ชมโชวแ์สงสยีามค า่คนืที ่Marina Bay Sand 

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

 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิ ทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 

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

06.00  น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้3 ประต1ู เคานเ์ตอร1์ สาย

การบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
09.10  น. เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ แอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่

AK881 

12.25 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (Putrajaya city) ปตุราจายา..นครแหง่อนาคต อนัเป็นทีต่ัง้ของ

หน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนยีบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพ

ฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแหง่ใหม่

ของประเทศมาเลเซยี บนัทกึภาพความทรงจ าทีจั่ตรัุสปตุรา โดยมฉีาก

หลังเป็นมสัยดิปตุรา มสัยดิสชีมพู (Putra Mosque) มสัยดิแหง่เมอืง

ซึง่สรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา ท าเนยีบรัฐบาลสี

ชมพ.ู.มสัยดิอนังดงามยิง่ใหญแ่ละสถานทีท่ างานของนายกรัฐมนตร ี

ตัง้อยูเ่มอืงปตุราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมสุลมิ

ทันสมยัทีส่ดุในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 15,000 คน  

ใชเ้ป็นสถานทีท่ีส่มัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพานวา

วาซนั สะพานสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ ซึง่มรีปูรา่งประหนึง่ลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

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

 

น าท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีสุ่ดในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปุย
เมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์นัหนาวเย็น (โปรดน าเส ือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณ

เขตตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่าง

จากนครกัวลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนนิดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะห์

ตง ไดเ้ริม่ลงมอืตัดถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึด าเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 

2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแหง่แรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  

 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

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

***โรงแรม  ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 
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***อสิระอาหารเย็นที ่GENTING HIGHLAND *** 

จากน ัน้อสิระบนเก็นติง้ตามอธัยาศยั 
 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY 

TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 
 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัสถานทีต่า่ง ๆ และยงัมบีอ่นคาสโินระดับชาต ิทีไ่ดรั้บอนุญาต

จากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านที่ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบุรุษ และ

สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตุ ่ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  
***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

 

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

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่อีุณหภูมเิฉลีย่ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอ าลา

สายหมอก น่ั งกระเช า้ไฟ ฟ้ ากลับสู่ สถานีก ระเช า้ไฟ ฟ้ าโกตงจายา และโดยสารรถสู่ ก รุง

กัวลาลัมเปอร ์ จากนัน้ใหท้่านไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลมัเปอร ์ซ ึง่เป็นเมอืงที่

ตัง้ขึน้ทีบ่รเิวณทีแ่มน่ ้า 2 สายตัดกัน น าท่านแวะถ่ายรปูกับสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร ์

ตกึปิโตรนสั ซึง่เป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ดว้ยความสูงถงึ 452 เมตร จากนัน้น าท่านผ่านชม 

มสัยดิอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีท์หารอาสา เพื่อล ารกึ

เหตุการณ์ การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารุณะทีส่วยงาม  จากนัน้น า

ทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการา่ ทีป่ระทับของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผ่านชม อาคาร

สุลตา่น อบัดุล ซามดั ทีปั่จจุบันเป็นสถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซึง่

เป็นจัตรัุสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมะละกา “นครแหง่ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวงแรก

และเป็นจดุเริม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวตัศิาสตรท์ีเ่ต็มไปดว้ยรอ่งรอยอารยะธรรมตะวันตก  

น าชมจตัรุสัดชัทส์แควร ์จดุศนูยก์ลางทางการปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี ทีฮ่อลันดาเขา้ยดึ

ครองมะละกา ปัจจบุนัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของการทอ่งเทีย่วเมอืงมะละกาจัตรัุสดัตชส์แควรต์ัง้อยูบ่น

ถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตกุสีอายกุวา่ 200 ปี มเีอกลักษณ์

โดดเดน่ในการทาสแีดงปนูกนิหมาก หรอืส ีsalmon pink เป็นยา่นทีม่สีสีดสวยงามทัง้ตัวอาคารและอฐิที่

ปนูถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึน้

ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจบุนัเหลอืเพยีงผนังสีด่า้นไวเ้ป็นหลักฐานทางประวตัศิาสตรเ์พือ่ใหค้นรุน่หลังได ้

เรยีนรูเ้ทา่นัน้ ในยคุทีโ่ปรตเุกสปกครองมะละกาโบสถแ์หง่นีช้ ือ่วา่ NosaSenhora แตเ่ปลีย่นเป็น St. 

Paul เมือ่ชาวดัตชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรีปูปัน้นักบญุฟรานซสิ เซเวยีร ์ (St. Francis Xavier) ผูม้ี

ชือ่เสยีงดา้นการเผยแผศ่าสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลคิและมาเผยแผศ่าสนาทีม่ะละกาถงึ 4 ครัง้

จนกระทั่งเสยีชวีติศพของนักบญุฟรานซสิจงึไดรั้บการฝังไวท้ีห่นา้โบสถแ์หง่นีก้อ่นจะน าสง่ตอ่ไปยงั

ประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตเุกส  เอฟาโมซา่ ในยคุลา่อาณานคิม เมือ่อดตี 400 ปีมาแลว้ ถา่ยรปู

กบัเรอืสนิคา้โบราณจ าลองจากตะวันตก เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีซึง่เคยอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของฮอลันดา โปรตเุกส และ องักฤษ มากอ่น 

 จากนัน้น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงยะโฮวบ์ารร์ ูประตสููส่งิคโปร ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม สงิคโปร ์- CITY TOUR – เมอรไ์ลออ้น  - วดัเจา้แมก่วนอมิ - UNIVERSAL STUDIO 

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

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้น าทา่นขา้มดา่นยะโฮวบ์าร ูเพือ่เดนิทางสู ่สงิคโปร ์

 

09.00  น าทา่น ชมเมอืงสงิคโปร ์ซึง่ลอ้มรอบดว้ยท าเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชมถนนอลิ

ซาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ทา่นสามารถ ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์

ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปัน้ครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้นัหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทีัศนยีภาพทีส่ายงาม 

โดยมฉีากดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ยหนาม

ทเุรยีน ผา่นชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา่ ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของ

สงิคโปร ์ปัจจบุนัเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก มทีัศนยีภาพทีส่ายงาม และเก็บ

ภาพความประทับใจกบั “Elephant Statue” รปูปัน้ชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 

ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองค์

เสด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดันีเ้ป็นวัดทีม่ี

ชือ่เสยีงอยา่งมาก ทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเทีย่วนับถอืวา่ศักดิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อนัศกัดิส์ทิธิใ์นองค์

เจา้แมก่วนอมินัน้  มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จน่ันเอง วดันีส้รา้งขึน้กอ่นสงครามโลก

ครัง้ที ่2 ในปี 1884 โดยคนจนีทีอ่พยพมาตัง้รกรากอยูใ่นประเทศสงิคโปร ์เพือ่สกัการะเจา้แมก่วนอมิ 

และใชเ้ป็นศนูยก์ลางส าหรับพบปะ พดูคยุ ประชมุ เรือ่งราวตา่ง ๆ จนกระทั่งเกดิสงครามโลก บรเิวณแหง่

นีถ้กูระเบดิโจมตพีังพนิาศไปตามๆ กนั แตป่าฏหิารยิอ์ยา่งยิง่ทีส่ถานทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิแหง่นี้

กลับไมไ่ดรั้บความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ท าใหห้ลายคนเชือ่วา่เป็นเรือ่งความศกัดิส์ทิธิ ์หรอื

ปาฏหิารยิ ์

ผา่นชม  น า้พุแหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แหง่เมอืงสงิคโปรต์ัง้อยูท่า่มกลางหมูต่กึซนั

เทคซติี ้ซนัเทค มาจากค าในภาษาจนี แปลวา่ความส าเร็จช ิน้ใหม ่หมูต่กึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนักธรุกจิ

ชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบ

ลานน ้าพ ุและไดส้มัผัสน ้าจะพบโชคดแีละ ร ่ารวยตลอดปี  

10.00 น. รถโคช้น าท่านเดนิทางสู่โลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO  

(ไมร่วมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซล) 

 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซื้อบตัรสวนสนุกเพิม่
โปรดแจง้ ณ เวลาทีจ่องทวัร ์หรอืแจง้ไม่เกนิ 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง 
 



 

 

DUO MAL-SIN 4D 3N (AK+TR/FD)                                                   Update: 13/10/2019 

SPHZ                  5 

 

***หากซือ้เพิม่แลว้ตอ้งการยกเลกิ  ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 72 ช ัว่โมงเทา่น ัน้ 

หลงัจากวนัออกเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเล่น 24 ชนดิโดย18 ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นที่

ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครือ่งเลน่เขยา่ขวัญทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมมัมีจ่ะ

คบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้ัว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแหง่นี้

โซนนวิยอรก์สมัผัสเมอืงจ าลองนวิยอรก์เมอืงทีใ่หญแ่ละเจรญิทีส่ดุในอเมรกิา และตืน่ตาไปกบับรรยากาศ

แหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมรา่! แอคชัน่!สรา้ง

โดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  
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 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตัวบน

ทอ้งถนนแหง่นี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์

4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมมีมุ ลดความหฤหรรษ์

มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทัว่ทกุ

มมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดด

เดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินแห่ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินแห่งแรกของประเทศงแรกของประเทศ

สงิคโปร!์!!สงิคโปร!์!!  

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

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

ผูใ้หญ ่40 SGD หรอื 1,000 บาท / เด็ก อายตุ า่กวา่ 12ปี 29 SGD))    

 จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า สามารถ

บรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น ้ ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

 

*** หากไมส่นใจเทีย่วสวนสนกุ สามารถเดนิเลน่บรเิวณเกาะเซ็นโตซา่ / เลน่คาสโิน / 
ช็อปป้ิงทีห่า้ง VIVO / เดนิเลน่ทีห่าด SILOSO หรอื PALAWAN Beach ตามอธัยาศยั 

จากน ัน้อสิระทา่นที ่“มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ีส่ดุในสงิคโปร ์ 

มารน่ีา เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสทูกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The 

Sands Sky Park ต ัง้อยูช่ ัน้ที ่57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์29 SGD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนด์ส สกาย พารค์นี้ถอืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู200 ม. 

บนสวนไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที่

หรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ที่ตัง้อยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า

หรหูราฝ่ังตรงขา้มกบัตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทุกรปูแบบ 

ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนัน

มากกวา่ 600 โต๊ะ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรเูล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บา

คาร่า และไฮโลว์ และตูพ้นันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้นคา้ปลีกและภัตตาคาร

มากมาย ส าหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาท ิ

Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน า้ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชีื่อ

วา่ Wonder Full การแสดงนี ้จดัข ึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที่

น ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก QUALITY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 3* 
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วนัทีส่ ี ่   วดัพระเขีย้วแกว้ - Garden by the bay  - ถนนออรช์ารด์ - THE JEWEL CHANGI – 

กรงุเทพฯ (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

น าท่านเดนิทางสูย่า่นไชน่าทาวน์ ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้

เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพทุธเจา้ วัดพระพทุธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรม สมัย

ราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญ

สงิคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี   ชัน้ 2-3 เป็น

พพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองค์

เจา้แมก่วนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม       

จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับ

ตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งแห่งชาติ

ของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปร ์

นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ทีม่คีวาม

สงูเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD

และคา่เขา้โดมอกี 28 SGD)  

13.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารจนี  

น าคณะอสิระช้อปป้ิง ถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกล าจะ ตอ้ง

มาผ่านที่ ท่าเรอืของสงิคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชารด์จัดไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดับโลก เพราะว่ามี

ศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยูเ่รยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, 

ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย     

   

 พเิศษ !! น าทา่นชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยูใ่จกลางท่าอากาศยานชางง ีเกดิจากความ
ร่วมมอืของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวาง

คอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ี่เป็นทัง้ศูนยก์ลางแห่งการบนิ การชอ้ปป้ิง และการพักผ่อน

อยา่งแทจ้รงิ ซึง่โดดเดน่ดว้ยงานสถาปัตยกรรมล ้าสมยัในแบบสถาปัตยกรรม

สัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการ

ออกแบบชือ่ดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), 

Benoy และ RSP (ออกแบบ  ION Orchard) มาเป็นที่ ป รึกษาในการ

ออกแบบเทอรม์นิอลแหง่นี ้

THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มพีืน้ทีท่ัง้หมด

ราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบง่เป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 

ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มนิอล 1-3 ได ้โดยจุดกึ่งกลางสุดของ

อาคารจะอลังการดว้ยน ้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมนี ้าไหลพร่ังพรลูงมาจากเพดาน 

สูแ่อง่น ้าวนขนาดใหญด่า้นลา่ง 

 

โปรดดไูฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
          

……….น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

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

……….น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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******************* 
“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 

 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 

JAN -2020 

Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0910-1225 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

16-19 JAN 2020 12,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 
 

FEB -2020 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0910-1225 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

7-10 FEB 2020 
วันหยดุมาฆบชูา 

13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

13-16 FEB 2020 13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 
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MAR -2020 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0910-1225 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

19-22 MAR 2020 13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

26-29 MAR 2020 13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

APR -2020 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0910-1225 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

11-14 APR 2020 
วันสงกรานต ์

13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

12-15 APR 2020 
วันสงกรานต ์

14,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

13-16 APR 2020 
วันสงกรานต ์

14,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

MAY -2020 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0910-1225 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

1-4 MAY 2020 
วันแรงงาน 

14,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

7-10 MAY 2020 13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 
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 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท 

    เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด  1,000 บาท 

   ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                         ราคา  5,500 บาท 

 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 

จ าหนา่ย (ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เครือ่งเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 

Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ ากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ้บัตรกับทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลังจากช าระเงนิแลว้ 

เนือ่งจากการซือ้บัตรเป็นการลอ๊คราคาต๋ัวกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจี านวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

บางครัง้หากมผีูต้อ้งการใชบั้ตร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   

 

หากทา่นสนใจตดักรุป๊หรอืท ากรุป๊เหมา 

กรณุาตดิตอ่ผา่น AGENCY 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 
ชว่งเทศกาลทา่นละ 10,000 บาท  

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามนั กรงุเทพฯ–กวัลาลัมเปอร–์สงิคโปร-์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 3 คนื  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถทีป่ระเทศมาเลเซยี+สงิคโปรท์า่นละ 1500บาทตลอดทรปิ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  



 

 

DUO MAL-SIN 4D 3N (AK+TR/FD)                                                   Update: 13/10/2019 

SPHZ                  11 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   
 บตัรยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เนือ่งจากรายการ
ทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอ
หักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่
วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 


